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1. fejezet - Értelmezhető kategória-e a 
politikai kultúra az Európai Unióban? 

Tuka Ágnes 

1. A politikai kultúráról röviden 

A politikai kultúra meghatározása a múlt század 50-es éveitől viták kereszttüzében formálódik. Gabriel A. 

Almond, Sidney Verba és Lucian Pye nyomán a leíró, értékmentes fogalomértelmezés nyert teret. 1966-ban 

Almond és G. Bingham Powell a következő meghatározást adta: a politikával kapcsolatos magatartások, 

érzelmek és hitek összessége, vagyis azok a nézetek, amelyeket egy közösség tagjai a politikai folyamat 

szereplőiről és saját magukról kialakítanak.(Simon, 2001:127) Ezek szerint a politikai kultúra a politikai 

rendszer alapjainak egyik szubjektív eleme és magában foglalja mindazokat a véleményeket, beállítottságokat és 

értékeket, amelyek politikailag relevánsak. (Haskó, 2003:74) 

Egy társadalom jelenlegi és várható viselkedését érthetően nemzeti keretekben vizsgálták és vizsgálják, amelyre 

jól utal Samuel Beer megfogalmazása:„ …a politikai kultúra összetevői értékek és viszonyulási módok, 

melyeknek a nemzetet irányítaniuk kell”. (Simon, 2001:130) Ezt erősíti az a szemlélet is, amely szerint egy 

nemzet politikai kultúráját meghatározza, hogyan viszonyulnak a polgárai a politikai rendszerhez, a politika és 

döntéshozatal folyamatához és ennek output hatásaihoz. (Almond, 2006: 74) 

Az első, azaz a rendszerszintű viszony keretében lehet vizsgálni az adott struktúra legitimitását, a lakosság 

identitását és a kormányzat elfogadását. A második, a folyamatszint egyrészt az állampolgárok részvételi 

szándékát mutatja. (Ennek elemzésénél különböztették meg Almondék a résztvevői, az alattvalói és a parokiális 

viselkedési mintákat.) Másrészt itt merül fel a polgárok egymáshoz – csoportokhoz – pártokhoz való 

viszonyának kérdése: a bizalom-faktor, illetve más koncepció szerint a konszenzusra vagy konfliktusra való 

törekvés. 

A döntési szint, illetve output elem azt veszi górcső alá, hogy a társadalom milyen konkrét politikai igényeket 

fogalmaz meg és a kormányzat mennyiben képes megfelelni ezeknek. 

Ha az Európai Unióval, mint egy nagyon sajátos struktúrával foglalkozunk, akkor a napjainkra kialakult 

formájában nem felesleges feltenni ezt a kérdést: beszélhetünk-e önálló politikai kultúráról ebben az 

együttműködési formában. 

2. Rendszerszintű viszony 

Az Európai Uniót még nehezebb értelmezni, mint a politikai kultúrát. A kezdetektől a közel 60 éves fejlődés 

nem hozta azt az eredményt, amit az alapító atyák reméltek – az együttműködő tagállamokból nem lett Európai 

Egyesült Államok. Azaz az egyre bővülő integráció – hatról huszonhét országot összefogva és az egységes 

piacot kiépítve – nem a politikai egyesülés, hanem a nemzetállamok csoportos érdekérvényesítése irányába 

mozdult el. Az így létrejött nemzetközi szervezet sajátos szimbiózisként értelmezhető, amelyben a döntéshozatal 

megoszlik a szupranacionális (Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Bíróság és meghatározott 

spektrumban az Európai Unió Tanácsa), a kormányközi (Európai Tanács és Európai Unió Tanácsa, illetve a 

nemzeti parlamentek döntést felfüggesztő lehetőségei) és a szubnacionális (Régiók Bizottsága) intézmények 

között.1 Ugyanakkor – nem alaptalanul – az uniós állampolgárok szembesülnek azzal, hogy mindennapi életük 

gazdasági szabályozásának jelentős részét a brüsszeli jogi normák befolyásolják. Ezért fordult a figyelem az 

európai identitás, a közösségi intézmények legitimitásának kérdései felé. 

A „legitimitás valamely politikai rend elismerésre méltó volta”. (Bayer, 2000:80) Ezt a habermasi álláspontot 

elfogadva kell feltennünk a kérdést, mennyiben értelmezhető az Európai Unióra. Egy-egy állam viszonylatában 

„jogos vagy legitim az a hatalom, amelyet igazolható törvényeknek megfelelően szereztek meg és gyakorolnak, 

és amely a konszenzus bizonyítékával bír”. (idézi Bayer, 2000:79.) Ez a felfogás felveti a részekből álló egész 

problémáját. Mit is értek ezen? Az Európai Unió kialakulásától kezdve független nemzetek együttműködése, 

amelyben a célszerűbb és előnyösebb érdekérvényesítés érdekében a tagok önként lemondtak szuverenitásuk 

                                                           
1http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb713_anx_future.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb713_anx_future.pdf
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meghatározott részéről. A Közösség fejlődése, azaz újabb területek bevonása a közös és/vagy közösségi 

politikák sorába (pl. monetáris politika, környezetvédelem, foglalkoztatáspolitika, a diplomák kölcsönös 

elismerése, stb.) ezt a folyamatot tovább erősíti. Az Unió alapelve és értéke, hogy tagállamai demokratikus 

legitimációval rendelkezzenek. A 2001-es Nizzai Szerződés már részletesen szabályozza azt az eljárást, amit a 

demokrácia útját elhagyó tagállam esetében alkalmazni lehet. Az 1980-as évek végétől merült fel az a kérdés, 

hogy ez a „közvetett” demokrácia automatikusan biztosítja-e az Unió demokratikusságát. A „közvetlen 

demokrácia” – azaz a szupranacionális intézmények széles ellenőrzése, minden szinten átlátható működése – 

nem valósult meg sem az állampolgárok, sem a politikai elit véleménye szerint. Ezt a helyzetet nevezték el 

demokráciadeficitnek, amelynek csökkentése, esetleg leküzdése az Unió fontos célkitűzése és egyben napjaink 

egyik politikatudományi vitája. Véleményem szerint az Európai Unió közvetett legitimációval rendelkezik és 

addig nem is várható, hogy ennek szintje növekedjen, amíg ebben a sajátos megosztott hatalmi 

viszonyrendszerben működik. Alaptalanok és megvalósíthatatlanok azok az elvárások, amelyek ugyanolyan 

demokratikus felhatalmazást kérnek számon a szupranacionális intézményeken, mint egy-egy nemzetállam 

esetében. Hiszen a politikai kultúra fontos alkotórésze az identitás ahhoz a közösséghez, amelyet jogszerűnek 

ismer el és döntéseit végrehajtja. 

Az Európai Parlament választásra buzdító reklámja (2009) 

 

Forrás: Európai Parlament 

Létezik európai identitás? A válaszom: igen is, meg nem is. (Tuka, 2009) Az identitás szerves része, hogy 

meghatározott értékeket az adott társadalom többsége elfogad és magáénak vall. Ebből a szempontból 

egyértelműen látható, hogy az individuális szabadságjogokat, a keresztény értékeket, Európa történelmi és 

kulturális közösségét egyformán elfogadjuk és magunkénak érezzük. Ugyanakkor Európa sokszínűsége, a 

nemzeti hovatartozás is meghatározó. Ha az uniós állampolgárok véleményét akarjuk megismerni, akkor az 

Eurobarometer, azaz a közösségi közvélemény-kutató intézet felmérései adhatnak eligazodást. Évente kétszer 

nagyjából ugyanazokat a kérdéseket teszik a tagállamok és tagjelöltek lakosainak. A válaszok nagyon jól 

igazolják, mennyire eltérően ítélik meg az uniós polgárok helyzetüket és viszonyukat az integrációhoz. A 

legutolsó elemzés 2009 nyarán készült2 és ennek az első eredményei novemberben láttak napvilágot. Itt 

elsősorban a gazdasági válság megítélése és az Unióval kapcsolatos általános kérdések kaptak prioritást. A 

tavaszi felméréshez képest 3 3%-kal nőtt azok aránya, akik inkább rossznak ítélték a kialakult gazdasági 

helyzetet. (Bár a témát általánosan vizsgálom, meg kell jegyeznem, hogy hazánkban a legpesszimistábbak: 97% 

szerint rossz a helyzet, míg az uniós átlag 75%.) Ebben az évben nem módosultak a vélemények – uniós 

átlagban 53% véli jónak országa közösségi tagságát és 15% rossz dolognak. (Hazánk az egyik legkiábrándultabb 

és legelégedetlenebb tagállam, hiszen 34% szerint pozitív, 22% szerint rossz, míg 42% szerint se nem jó, se nem 

rossz dolog a tagság.) 

A tavaszi felmérésbe bekerültek azok a kérdések, amelyek az identitást jól tükrözik. A közvélemény-kutatásban 

résztvevőknek egy listáról kellett két értéket választaniuk, ami szerintük jellemzi Európát. A megkérdezettek 

szerint a demokratikus értékek a legfontosabbak – majdnem kétszer annyian említették, mint a többit (41%) –, 

míg közel egyforma arányban tartották jellemzőnek a közös történelmet és kultúrát, a földrajzi 

meghatározottságot és a szociális védelem magas szintjét (25-23%). Korábbi felmérések rendszeresen 

tartalmaztak olyan kérdést is: milyen identitással jellemzi magát az adott személy: európaival, európaival és 

nemzetivel, nemzetivel és európaival, csak nemzetivel vagy csak helyi-regionálissal. Az utóbb években másként 

teszik fel a kérdést – párhuzamosan lehet bejelölni és az érzés milyenségét firtatják. Ezek szerint teljesen 

európainak érzi magát 32%, 42% inkább európainak, 17% nem igazán, 8% egyáltalán nem érzi így. Ezzel 

szemben teljesen nemzetinek 77%. Érdekes ellentmondást tükröznek e felmérés adatai, hiszen jelzik, hogy a 

polgárok egyszerre többféle azonosságtudatot is hordozhatnak. 

A kormányzat elfogadását nehéz értelmezni, hiszen az Unió egyik problémája a végrehajtói hatalom 

megosztottsága és ellenőrzésének bonyolultsága. Elvileg a közösségi jogszabályok végrehajtásáért az Európai 

Bizottság a felelős, azonban ezt csak a nemzeti, regionális és helyi közigazgatással együttműködve valósíthatja 

meg. Az európai szintű politikai irányítás elfogadását különösen gátolja az a mentalitás, ami a 27 tagúvá dagadt 

szervezetre egyre jellemzőbb: egyrészt a tagállamok sajátos érdekei tökéletesen nem érvényesíthetők, ezért a 

nemzeti kormányok előszeretettel kárhoztatják az uniós szupranacionális intézményeket. Hiszen az integráció és 

az euró-zóna gyakran kényszerít ki olyan szabályozást, amelyik rövidtávon negatív hatású az adott tagállamra. 

                                                           
2http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_anx_en.pdf 
3http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_308 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_anx_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_308
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Másrészt a sikeres közösségi programok esetében a kormányok saját jó lobbi politikájukként igyekeznek azokat 

„eladni”, gyakran a többi tagállam érdekeinek háttérbe szorítására hivatkozva. 

3. A folyamatszint sajátosságai 

Az Almondi koncepcióban kiemelkedő helyet foglal el az emberek politikában való aktív részvételének 

problémája, illetve a bizalom kérdése. A közvéleménykutatás eredményei azt igazolják, hogy az uniós 

intézmények irányában érzékelhető az emberek bizalma: az Európai Parlamentben a megkérdezettek 50% bízik, 

míg 33% inkább nem. Ennél csak kicsit kisebb azok száma, akik az Európai Bizottságot is kitüntetik 

bizalmukkal (47%), 22%-nak nincs véleménye és 32% inkább bizalmatlan. (A magyarok intézményekbe vetett 

bizalma elsősorban az ENSZ és az EU felé irányul − 50 és 49% −, míg nemzeti kormány, a parlament és a 

pártok csak 15-10%-ot tudhatnak magukénak. Az EU-ban jobban bíznak a magyarok, mint az uniós átlag, az 

érték hazánkban: 47%) 

Ezt a bizalmat azonban egyértelműen nem tükrözik azok az adatok, amelyek arra vonatkoznak, milyen 

mértékben vesznek részt a polgárok az uniós politikai tér folyamataiban. A modern demokráciákban a politikai 

kultúra jellegét gyakran a már korábban említett résztvevői, alattvalói vagy parokiális viselkedésmintával 

szokták értékelni annak ellenére, hogy ezek a kategóriák túl merevek. Véleményem szerint egy-egy állam 

esetében sem döntően mérvadó milyen arányban vesznek részt a különböző választásokon a polgárok, hiszen a 

külső szemlélő számára nagyon fontosnak ítélt esetben sem automatikus a jelentős szavazatszám – elég az 

amerikai elnökválasztások adataira utalnom. Ennek ellenére senki nem vonja kétségbe az amerikaiak résztvevői 

politikai kultúráját. Napjainkban felmerül annak a kérdése is, hogy a mediatizált és perszonalizálódó politikai 

terünkben mennyire tudatos egy-egy polgár voksa. Egyértelműen érzékelhető tendencia a komoly demokratikus 

hagyományokkal rendelkező országokban is, a szavazásokon megjelenők arányának csökkenése. 2009-ben, az 

NSZK-ban a korábbi 80% feletti arány 70%-ra mérséklődött, Görögországban, ahol kötelező is a részvétel, csak 

70,9% járult urnákhoz. 

Ennek ellenére az Unióban a demokráciadeficit egyik döntő tényezőjeként említik az európai parlamenti 

választásokon a részvétel alacsony arányait. 1979-ben, amikor először közvetlenül választották meg az 

euroképviselőket, ezt a lehetőséget az integráció jelentős állomásának, a föderatív együttműködés irányába tett 

lépésként, a polgárok európai döntésekbe való bevonásaként értékelték. Közismertek azok a táblázatok, amelyek 

az állandóan csökkenő részvételi hajlandóságot igazolják. 

Választási részvétel alakulása a választásra jogosultak %-ában4: 
 

Ország 1979 1984 1989 1994 1990-es* 1999 utolsó** 2004 

2007 
2009 

Belgium*

** 
91,4 92,2 90,7 90,7 90,58 90,9 91,8 90,8 85,86 

Franciaor

szág 
60,7 56,7 48,7 52,7 68 46,8 60 43,1 40,48 

Hollandia 57,8 50,6 47,2 35,6 73,35 30 80,3 39,1 36,5 

Luxembu

rg*** 
88,9 88,8 87,4 88,5 76,34 87,3 90,8 90 91 

Olaszorsz

ág 
84,9 83,4 81,5 74,8 82,8 69,7 80,5 73,1 66,46 

NSZK 65,7 56,8 62,3 60 82,2 45,2 70,8 43 43,3 

Dánia 47,8 52,4 46,2 52,9 86 50,5 86,6 47,85 59,5 

Egyesült 

Királyság 
32,2 32,6 36,2 36,4 71,48 24 61,79 38,9 34,8 

Írország 63,6 47,6 68,3 44 68 50,2 67 59,7 55 

Görögors

zág*** 
  77,2 79,9 71,2 76,3 75,3 70,9 62,8 52,18 

Portugália   1987:72 51,2 35,5 66,3 40 60,6 38,7 37,05 

                                                           
4Internetes honlapok segítségével saját táblázat. http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 

http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp


 Értelmezhető kategória-e a politikai 

kultúra az Európai Unióban? 
 

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ország 1979 1984 1989 1994 1990-es* 1999 utolsó** 2004 

2007 
2009 

Spanyolor

szág 
  1987:69 54,6 59,1 77,38 63 75,32 45,9 44,3 

Ausztria       1996:67 85,6 49,4 78,8 41,8 42,4 

Finnorszá

g 
      1996:60 62,7 49,4 65 41,8 40,3 

Svédorszá

g 
      1995:41 81,4 38,8 82 37,2 43,8 

Bulgária             61 29,22 37,49 

Ciprus**

* 
            89 79,19 59,4 

Csehorszá

g 
            64,47 27,9 27,84 

Észtorszá

g 
            61,9 26,89 43,2 

Lengyelor

szág 
            53,88 20,42 27,4 

Lettorszá

g 
            72,49 48,2 53,06 

Litvánia             48,59 41,23 20,88 

Magyaror

szág 
            67,57 38,47 36,29 

Málta             93,3 82,37 78,81 

Románia             39,2 29,47 27,21 

Szlovákia             54,67 16,66 19,64 

Szlovénia             63,1 28,34 28,02 

Átlagosan 63 61 58,5 56,8   49,8   45,5 43,09 

* A kilencvenes évek nemzeti parlamenti választásának %-os átlaga. 

** Az utolsó nemzeti parlamenti választás részvételi aránya. 

*** A részvétel nemcsak jog, de kötelesség is. 

Az okok vizsgálata elkerülhetetlen az uniós politikai tér és kultúra értelmezése érdekében. Hiába nőtt meg 

jelentősen az Európai Parlament kompetenciája az állampolgárok erről keveset tudnak. Bár sok együttdöntési 

eljárással elfogadott uniós irányelv és rendelet már a mindennapok tevékenységét is érinti, mégis a nehezen 

átlátható szabályalkotás, a nagyon sajátos munkamódszerek, a választópolgártól való távolság megakadályozzák 

az érdemi véleményalkotást a különböző listák között. De talán legfontosabb indoka az országos és 

regionális/helyi választásokhoz képest harmadrangúságának az, hogy az Európai Parlament összetétele 

minimális hatalmi tényezővel bír: az Európai Bizottság elnöke abból a pártcsaládból kerülhet ki, amelyik a 

legtöbb képviselőt jutatja be. De a Bizottság csak a jogszabályok kezdeményezője és a végrehajtást részben 

felügyelő, tehát az elnök személye sem ad hatalmi rivalizálásra lehetőséget. Ráadásul a nagy európai politikai 

pártoknak az Unió jövőjére vonatkozó állásfoglalásai nem térnek el markánsan egymástól, csak az integrációt 

bíráló és felbontását szorgalmazó (ma még) kis befolyással rendelkező pártok kampányai erőteljesek. 

Szavazás az Európai parlamenti választásokon, Franciaországban 
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Forrás: EP 

Jól bizonyítja a távolság érzetét az, hogy a megkérdezettek közül csak 21% szerint számít a szava az Unióban, 

míg 68% ezt egyáltalán nem érzékeli. Ez az adat nem tükrözi azokat az erőfeszítéseket, amelyeket 2002 óta 

látunk a részvételi és véleménynyilvánítási szándék növelésére. Ezek közül érdemes megemlíteni a „ 3 D 

(demokrácia, diszkusszió, vagy a polgárok Európájának erősítéséért) indított pályázatokat. 

Az integráció bizalmi faktorát nem növeli az a tény, hogy állandóan konszenzusra törekvés jellemzi – egyetlen 

témában sem jelenthető ki, hogy egy tagállam minden részérdekét érvényesíteni tudta. A mai politikai térben az 

érdekérvényesítés konfliktusos megoldásai nagyobb érdeklődést váltanak ki, ezekre hangolva könnyebb 

mozgósítani a polgárokat. 

4. A döntési szint 

A társadalom folyamatosan elvárásokat fogalmaz meg, amelyeket az adott politikai elit törekszik teljesíteni. 

Korban és térben is determinált az, mit tart az adott közösség a jó kormányzás kritériumainak, illetve van-e 

lehetősége ezt értékelni. Az európai államok többségében is viták kereszttüzében állnak az output folyamatok: 

mennyire legyen beavatkozó az állam, milyen értékek őrizhetők meg a jóléti társadalmi juttatásokból. Az 

Európai Unió viszonylatában talán jobban összecsengenek az igények, de ez sem tekinthető önmagában a közös 

politikai kultúra eredményének. Hiszen szembesülnünk kell azzal az adatsorral, hogy a megkérdezettek 

többsége nem érti az Unió működését (48%), míg 44% gondolja azt, hogy tisztában van ezzel. A 21. században 

sok új kezdeményezés született arra, hogy a korábbi formák mellett (látogatás a közösségi intézményeknél, 

személyes kontaktus az euro-bürokratákkal) az uniós polgárok megismerjék az integráció tevékenységét az 

internet segítségével: online fórumok működtetésével, az euro-képviselők és a biztosok blogjaik írásával. 

Ugyanakkor az európai szintű hatalom a válaszadók szerint csak 13%-ban befolyásolja az életvitelüket, döntő a 

nemzeti szintű hatalom (46%) és 34% szerint még a regionális vagy helyi befolyás is jelentős. A közvélemény-

kutatás eredménye azt igazolja, hogy a megkérdezettek ötöde úgy véli – ellentmondva sok elméleti 

elképzelésnek – a regionális és lokális hatalom képes befolyásolni az uniós döntéshozatalt, de 63% nem érzékel 

ilyen lehetőséget. Sajnos az nem derül ki, mire alapozzák a válaszaikat, remélni lehet csak, hogy a mindennapok 

tapasztalatai mérvadók. 

Mit várnak az Uniótól állampolgárai? Elsősorban jobb gazdasági környezetet, azt, hogy az EU megvédi 

állampolgárai gazdasági érdekeit, és sikeresen csökkenti a globalizáció negatív hatásait. Ezt a funkciót a 

megkérdezettek többsége szerint képes betölteni. A jövőre vonatkozóan remélik: 
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• az európai gazdaság innovációs képességének növelését, 

• eredményes harcot a klímaés környezetvédelem érdekében, 

• a szolgáltatások és közpolitikák modernizációját, 

• a mezőgazdaság támogatását, 

• a kisüzemek támogatását, 

• a fogyasztóvédelem erősítését, 

• új ideák megfogalmazását5. 

Már a megfogalmazott kérdések is sugallják az együttműködés különlegességét, hiszen nem kormányzati, 

sokkal inkább kormányzási funkciók közül lehetett választani. Ugyanakkor – ennek részben ellentmondva – az 

Unió működésének demokratizmusát is értékelni kellett. 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72¬_anx_en.pdf) Ennek alapján 54% ezt kielégítőnek tartja. 

(Természetesen ez az átlag nagyon eltérő megoszlást tükröz, hiszen évtizedek óta vannak tagállamok, amelyek 

polgárai és politikai elitje is rendszeresen támadja a szupranacionális intézményeket.) A Lisszaboni Szerződés új 

lehetőséget nyitott meg az uniós polgárok előtt arra, hogy a kormányzásra hatást gyakoroljanak: egymillió 

polgár törvényjavaslatot kezdeményezhet. A 2009 decemberében életbe lépett szerződés továbbra is magán 

viseli a keretszerződés jelleget, így annak kimunkálása még hátra van, hogyan lehet ezt a jogot tartalommal 

megtölteni. 

A kormányzás ellenőrzésének legnagyobb gátja, véleményem szerint, a hatáskörök teljes kuszasága. Ebben az 

átláthatóságra és egyszerűsítésre tett kezdeményezések (pl. Fehér könyv a kormányzásról, lobbi szervezetek 

nyilvánosságra hozása) sem hoztak áttörést, sőt az Alkotmányszerződés bukása nyomán elfogadott Lisszaboni 

Szerződésből kimaradt néhány a polgár-közelibb Európát tételező elem.(Arató, 2009:253) Ráadásul, mint 

utaltam rá, a tagállamok kormányai gyakran a brüsszeli központot állítják be bűnbakként, népszerűtlen 

intézkedések okozójaként. 

5. Kulturális egység 

A megosztott kormányzási hatalom, a kormány nélküli, de jelentős, átruházott kompetenciákkal bíró 

szupranacionális, bonyolult intézményi háló nem hozhat létre hagyományos formákkal operáló politikai 

kultúrát. Mégis érzékelhető, hogy az Unió rendelkezik kulturális egységgel, amely legfontosabb értéke a 

sokszínűség. Több mint 20 éve indítottak küzdelmet az Európai Közösségek, hogy tagállamaik érezzék, 

értékeljék a közös történelem felelősségét, a művészetek hasonlatosságát és határokon mindig átnyúló hatását. 

Ma már meggyökeresedtek Európa közös jelképei, a zászló, a himnusz, akkor is, ha nem vált kötelezővé 

alkalmazásuk. A kulturális egység és sokféleség bemutatása és megismerése – ezzel együtt a tolerancia 

növelése, a részvevői polgári kultúra erősítése – kapnak lehetőséget az Európai Kulturális Főváros, a 

testvérvárosi kapcsolatok bővítésére kiírt pályázatokkal, a társadalmi mobilitás és a nyelvtanulás támogatásával. 

A szűkebben értelmezett európai kultúra fennmaradását, terjedését szorgalmazza az Unió számtalan formával, 

részint tematikus évek segítségével (pl. 2008: Interkulturális Dialógus Éve), részint európai díjak alapításával 

(Európai irodalmi, építészeti, film és zenei6 díj). 

Mindezek ellenére le kell szögeznem, hogy Európai Uniónkban csak nyomokban ismerhetők fel azok az elemek, 

amelyek alapján európai közös politikai kultúráról beszélhetnénk. Hiszen „a politikai kultúra egyrészt 

történelmileg kialakult csoportminőségű attitűdök, hitek, ítéletek, érzelmek és szimbólumok hálózatából áll, 

másrészt orientálja a politikai magatartásokat, harmadrészt pedig rendet, értelmet és értelmezhetőséget biztosít a 

politikai folyamatok számára.” (Simon, 2001:141.) Ehhez ma még hiányoznak az egységesebb politikai 

folyamatok, a közösségi attitűdök és érzelmek. De a 21. század kihívásai újra és újra felteszik a kérdést: merre 

akarunk mi uniós polgárok haladni. 

6. Felhasznált irodalom 

                                                           
5Két választ lehetet megjelölni és ezek a területek értek el min. 20%-os említést. 
6Ez utóbbi az egyik legújabb: a legtöbb lemezt eladó kaphatja: (European Border Breakers) 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72¬_anx_en.pdf)
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2. fejezet - Gondolatok egy település 
fejlesztési elképzeléseiről és 
közéletéről 

Kurucz Ildikó 

Korunk kistelepülésének a fejlődéshez és életben maradáshoz alkalmazkodnia kell környezetéhez, felülről 

megfogalmazott fejlesztési elképzelésekhez. Saját belső erőforrásait, a helyi társadalom által megfogalmazott 

igényeket a pályázati keretek satujába kell szorítania. Az ebből fakadó konfliktusok gyújtópontjában az 

önkormányzat áll, mely ráadásul küzd a helyi közélet és a civil szféra fejletlenségéből, valamint a falusi 

társadalom átalakulásából fakadó problémákkal is. A jól működő lokális közösség, a társadalmi 

érdekérvényesítés és kommunikáció hiánya még egy néhányszáz fős község belpolitikai életében is komoly 

feszültséget okozhat. A továbbiakban bemutatásra kerülő példa jól mutatja a lokális településfejlesztés és 

önigazgatás, valamint a helyi közpolitikai folyamat ellentmondásosságait. 

Az elemzés tárgya Túrony község önkormányzatának 2004-ben megalkotott fejlesztési tervei, a lokális közösség 

helyi vezetéshez és a tervekhez, azok megvalósult elemeihez való viszonya, az önigazgatás megvalósulása, az 

önkormányzatiság és a helyi civil társadalom működése. Rövid bemutatásra kerül a faluközösség átalakulása és 

a helyi közpolitikai folyamat is. 

1. A település földrajzi és társadalmi jellemzői 

Túrony község a Dél-dunántúli Régióban, Baranya megye Siklósi kistérségében, a Villányi-hegység nyugati 

lábánál helyezkedik el. A település lélekszáma mindössze 260-280 fő, jellemző az „elöregedés”. A lakosság 

iskolázottsága nem túl magas. A helyben való foglalkoztatottság hiánya, a befelé irányuló migráció és a 

képzettebb lakosság elköltözése tovább ronthatja a műveltségi - és egyben a foglalkoztatási - mutatókat. 

Túronyban a szántóföldi művelés volt a tradicionális gazdálkodási mód, azonban a mezőgazdaság ma már nem 

domináns munkaadó. A munkaképes korú lakosok 45%-a ingázik a környező legfontosabb munkaadó helyekre, 

Pécsre, Harkányba és Szalántára. 2004-ben a helyben foglalkoztatottak, vállalkozók, őstermelők száma 70 fő 

volt, munkanélküli ellátásban, szociális juttatásban néhány fő részesült. 1 

1.1. A siklósi kistérség 

Turisztikai adottságait tekintve a Siklósi kistérséget a megye legjobb adottságú területei közé sorolták. 

(Harkányi gyógyvíz és strandfürdő, természeti és műemléki értékek, Villány-Siklós borút és az ehhez 

kapcsolódó programok, stb.) A turizmusra alapozott fejlesztési tervek mindenekelőtt az egészségmegőrző és a 

kulturális turizmus területére összpontosítanak. Céljuk az idegenforgalmi és kulturális ipar fejlesztése, hogy a 

kistérségben, sőt, a megyében felhalmozódott természeti, történeti és kulturális örökség így értékesíthetővé 

váljon. 

Túrony 2005-ös településfejlesztési és településrendezési tervében figyelembe vették, hogy egy kis településnek 

akkor van esélye a fejlődésre, ha integrálódik környezetéhez. Ennek megfelelően a hosszú távú terveket a 

kistérségben uralkodó turisztikai trendhez igazították. 

SWOT-analízis készült település adottságairól és lehetőségeiről a 2005-ös településfejlesztési tervhez, mely jó 

összefoglalást ad a településre vonatkozóan. 
 

Erősségek: 

• A falun áthaladó 58-as főút a drávaszabolcsi 

határátkelővel jelentős nemzetközi tranzitfolyosó 

Gyengeségek: 

• Öregedő korszerkezet 

• Kevés helybéli munkalehetőség 

                                                           
1Az adatok a 2004-es településfejlesztési koncepció munkaközi anyagából származnak. 
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• Beinduló regionális repülőtér fejlesztés 

• Jó szállítmányozási - közlekedési pozíció 

• Pécs közelsége és könnyű elérhetősége 

• Kistérségi centrumok közelsége és jó elérhetősége 

• Kellemes lakóhelyi környezet 

• Nagy erdőfelület a „Tenkes Természetvédelmi 

Terület” és a zártkert szomszédságában 

• Országos jelentőségű védett terület, objektum 

• ó termőhelyi adottságok mind szántó, mind szőlő- és 

gyümölcsművelési ágazatban 

• Kiemelkedő panorámaérték, szubmediterrán éghajlat 

• Tőkehiány 

• Alacsony kereskedelmi és szolgáltatási színvonal 

• Alacsony belső innovációs készség 

• Tevékenységi köröket összefogó gesztor-

szerveződések hiánya 

Lehetőségek: 

• A nagy átmenő forgalom, könnyű elérhetőség miatt 

várható humán- és tőkebetelepülés 

• EU-s határzóna és Pécs közti elhelyezkedés 

gazdaságélénkítő szerepe 

• Pécs és Harkány idegenforgalmi központok 

látogatottságát erősítő zöldfelületi puffer zóna igény 

• Helyi műemléki, rekreációs és gasztronómiai kínálat 

kialakítása 

• Falusi vendéglátás kiterjesztése 

• Kiváló termőhelyi adottságok gyümölcs, szőlő és 

gyógynövénytermesztéshez. 

• Várható az EU-hoz való csatlakozás általános 

pozitív hatása-a határátkelő közelsége miatt. 

Veszélyek 

• Elöregedés, könnyű elvándorlási lehetőségek miatt a 

falu kiürülése 

• Makrogazdaság helyzetéből adódó fejlődési 

prognózis labilitása 

• Az 58-as út lakókörnyezet zavaró hatása. 

4. Táblázat: SWOT-analízis Túrony 2005-ös településfejlesztési koncepciójának 2004-es munkaközi anyagából 

1.2. Helyi fejlesztési tervek: 

A fejlődés sarokpontjaiként fogalmazta meg 2005-ben az önkormányzat az épített és a természeti környezet, a 

műemléki, néprajzi és ökológiai értékek védelmét, s mindezek turisztikai és foglalkoztatási célú felhasználását, 

értékesítését. 

A mezőgazdaság fejlődésének elősegítéséhez feladatként a meglévő termelői struktúrák munkaadói 

pozíciójának erősítését, a szőlő-, gyümölcs- és gyógynövénytermesztés elősegítését, erősítését, termékpályák 

kialakításának ösztönzését fogalmazták meg. Ehhez kapcsolódóan élelmiszerfeldolgozó-ipar betelepülését, 

esetleg annak belső, vállalkozói fejlődését remélik. A tervezett fejlesztések következtében munkahelybővülést 

várnak, valamint az idegenforgalomhoz kapcsolódó önfoglalkoztató vállalkozói tevékenység megjelenését. 

Az idegenforgalom fejlesztéséhez feladatként fogalmazzák meg a táji műemléki vonzóerő falusi turizmus 

keretében való kihasználását, a szolgáltatási színvonal emelését, meleg étkeztetés létrehozását, csoportellátó, 

ifjúsági táboroztató bázis kialakítását, a falukép fejlesztését. 

A helyi népességpolitika célja a lakosság fiatalítása és a lélekszám növelése. Az elöregedő korszerkezetből 

fakadó népességcserét az önkormányzat igyekszik tudatosan befolyásolni, elsősorban a megüresedett ingatlanok 
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minimum vételárának befolyásolásával. Ezzel is igyekszik elkerülni a kis lélekszámú települések migrációval 

erősödő marginalizálódását, valamint új építési területek megnyitásával próbálja ösztönözni a betelepülést, 

kihasználni a nagyvárosok körüli agglomerációs fejlődés tendenciáját. 

A lélekszám növelése és a korösszetétel fiatalítása teremtheti meg az intézményi fejlődés feltételeit: újra 

működhetne Túronyban iskola, létesülhetne posta, óvoda. 

Árpád-kori templom, Túrony 

 

Forrás: Panoramio.com 

A demográfiai tendenciák megfordításához nélkülözhetetlen a lakosság helyben való foglalkoztatottsága. Itt a 

már említett tervek jelentik a jövedelemszerzési lehetőségek bővülését (mezőgazdaság, idegenforgalom, 

kereskedelem). 

Az önkormányzat a maga szerepét – saját bevallása szerint – a lehetőségek feltárásában és a megjelölt célok 

elérése érdekében való aktív szerepvállalásában látja, ugyanakkor megfogalmazza hatókörének 

differenciáltságát is. 

A tervekben konkrétumként szerepel vendéglátó egység, kereskedelmi és szolgáltatói központ (kávézó, étterem, 

üzletek), horgásztó és vízisport üdülőterület, erdei séta- és pihenőterület kialakítása, néprajzi témájú falutörténeti 

kiállítás létrehozása. 

A tervekből már megvalósításra került – a Dráva Projektek részeként – egy lovas turisztikai bázispont 

megépítése, valamit fogathajtó versenyek rendezésére alkalmas akadálypálya kialakítása. 2 

A restaurált Árpád-kori templom máris jelentős figyelmet vívott ki magának. Egyre többen látogatják a 

műemléket, komolyzenei koncerteknek, művészeti előadásoknak ad otthont. A templom környezetét és a 

                                                           
2Az épület elhelyezése az idősebb, természetföldrajzi viszonyokat jól ismerő lakosság véleménye szerint nagyon szerencsétlen, hiszen ők a 

vizenyős völgyet már látták feltelni csapadékkal, patakvízzel. A létesítmény elhelyezésével kapcsolatos javaslataikat az Önkormányzat 
azonban nem vette figyelembe. 
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település főterét kertrendezéssel, díszburkolattal és parkolókkal tették rendezetté. A környező épületek 

rendbehozatalát önkormányzati támogatással próbálják motiválni, így alakítva a faluképet. 

A térségben zajló és a település életét is befolyásoló jelentős, állami fejlesztési folyamatok a Mecsek-Dráva 

projekt hulladékrendszerezési program és a Pólus Program. Az utóbbin belül Túronyban a környezetipari 

ágazaton belül „agroenergetikai park” létesítését tervezik, amely mezőgazdasági termékek hasznosítását, etanol, 

biodízel – melléktermékként tüzelőanyag – előállítását célozza. A Dráva menti válságrégió turisztikai 

fejlesztését célzó Dráva Projektekben, például a Tenkes-ökotúra projekt megvalósításában vállalt jelentős 

szerepet a település. 

2. Önkormányzat és képviselőtestület 

A vizsgált településre vonatkozóan megfigyelhető, hogy az önigazgatásban való részvétel, a helyi 

döntéshozatalba való beleszólás igénye erőteljesen jellemzi a hagyományos paraszti társadalomban korábban 

(20. század első harmadáig) is vezető szerepet betöltő társadalmi réteget – közép és gazdaparaszti réteg –, illetve 

e családok helyben élő leszármazottait. Érintettségüket esetenként fokozza a településen folytatott 

agrárvállalkozásuk, mely okán részt kívánnak venni a fejlesztési tervek és irányok meghatározásában, az őket 

érintő döntések befolyásolásában. Tehát az „elöljáró” választásának két klasszikus kritériuma – rokonság és 

tulajdon – ma is szerepet játszik a vezető szerepek eloszlásában. Az elmúlt néhány ciklusban a polgármester és a 

képviselőtestület tajgai egyértelműen a megnevezett társadalmi rétegből kerülnek ki, sőt, a falu közéletének más 

szereplői is, például a presbitérium tagjai. (A településen telephellyel bíró, de a faluközösséghez más módon 

nem kötődő középvállalkozó részéről ilyen szerepvállalás nem tapasztalható.) 

1998 óta ugyanaz a személy a község polgármestere. Ő ma tulajdonképpen az egyetlen olyan értelmiségi 

fiatalember, aki a régi nagygazda családok általában is jobban iskolázott leszármazottai közül a településen 

maradt, s akinek felmenői korábban is jelentős szerepet töltöttek be a település életében. 

A polgármester nagy volumenű fejlesztési tervekkel igyekszik életben tartani és fejleszteni a települést. 

Tevékenységéhez sokan szkeptikusan viszonyulnak, hiányolják a rövid távú feladatok megfogalmazását, 

rosszallják a nagyszabású tervek túlzott költségeit, nem látják a megvalósításhoz szükséges forrásokat. (Vagy 

csak nem ismerik a stratégiát?) A konkrét ötletek általában a polgármestertől származnak, aki minden követ 

megmozgat céljai elérése érdekében. Igyekszik külső és helyi befektetőket egyaránt megnyerni, egy-egy projekt 

megvalósítása során vezető szerepet vállal kistérségi összefogásokban. Előremutató tevékenysége ellenére 

csökken a faluban a támogatottsága, ami egyértelműen tükröződött a 2006-os önkormányzati választások szoros 

eredményeiben. Ennek fő oka véleményem szerint a fejlesztési elképzelések társadalmi elfogadottságának 

illetve a megvalósítás társadalmi kontrolljának hiánya. Hiányzik a lakosság és a képviselőtestület meggyőzésére 

irányuló kommunikáció, a megfelelő információs csatornák és formák kialakítása. 

Az önkormányzati képviselők nehezményezték a polgármester önállóságát, ezért a 2002-2006 önkormányzati 

ciklus tapasztalatai alapján 2006 szeptemberétől célzottan olyan képviselőtestületet hoztak létre, amely képes 

befolyásolni döntéshozatalában a polgármestert. A közakarat értelmében a testület átszervezésével, 

strukturálásával, a döntési és utalványozási jogkörök megosztásával próbálták függetlenségét csökkenteni. A 

feladatok és a felelősség megosztását tükrözik a létrehozott önkormányzati munkacsoportok, melyek 

mindegyikének egy-egy felelős képviselő és két-két külső lakossági tagja van. A kettős alpolgármesteri 

tisztségtől és az alpolgármesterek személyétől remélték a falu belpolitikai egységének megteremtődését. 
 

Polgármester 

Alpolgármester általános alpolgármester 

területfejlesztési ügyekben helyettesítő alpolgármester 

Munkacsoportok 

Sport Cél: sportegyesület létrehozása (foci, fogathajtás, 

szabadidős sportágak) 

Szépítési és köztisztasági Cél: faluvirágosítás, javaslat közmunkák szervezésére 

Területfejlesztési és vállalkozói Cél: vállalkozások bővítése, új fejlesztési lehetőségek 

feltárása 

• helyi vállalkozókkal való kapcsolattartás 
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Polgármester 

• vállalkozói érdekkörbe tartozó tevékenységek 

önkormányzati érdekkörhöz való közelítése 

• önkormányzati adópolitika, infrastruktúra fejlesztése 

• területi tervező tevékenység segítése 

• javaslatok a befolyt iparűzési adó 50%-nak 

elköltésére 

Az önkormányzat munkájáról és terveiről személyesen a falugyűlésen tájékozódhatnak a település polgárai. Az 

alacsony részvétel miatt az önkormányzat hírlevél formájában juttatja el mindenkihez a közgyűlésről készült 

jegyzőkönyvet. A falugyűlés látogatottságának hiányát többen azzal indokolták, hogy hiába terjesztik elő 

állásfoglalásunkat, véleményüket egy-egy témával kapcsolatban, annak nincs eredménye, érdekeiket nem tudják 

érvényesíteni. 

2.1. Betelepülők 

A 1990-es évektől meghatározó társadalmi folyamatok, a migráció, a társadalom átrétegződése, a mezőgazdaság 

válsága jelentősen átrajzolták a vidéki társadalmat. Felgyorsult a szuburbanizáció és az ellenurbanizáció, a 

városok és a falvak lakosságának cseréje, s új falutípusok jöttek létre. E társadalmi változások velejárója a 

falvak helyi társadalmának átalakulása és a lakosság lecserélődése, mely a települések szempontjából egyaránt 

lehet kedvező és hátrányos. Ez nagyban a függ az adott település helyzetétől, a kiköltözők társadalmi 

pozíciójától illetve szervezettségétől. 

A Túrony és Pécs közti migráció hatására – annak ellenére, hogy sok fiatal költözött/költözik be a városba – a 

300 fő körüli lélekszám állandónak mondható, de ezt a növekvő számú betelepülő lakosság tartja fenn. A helyi 

társadalom összetétele átalakult, s ez a közösség életében is nyomokat hagyott. A beköltözők nem kötődnek ezer 

szállal a lokális társadalom hagyományos szövedékébe, gyakran ingázó életmódot folytatnak. Mentalitásuk, 

életmódjuk általában különbözik a település hagyományos lakosságáétól, így gyakran rossz szomszédi 

viszonyok, kölcsönös ellenérzések alakulnak ki a két csoport között. 

A változások és a társadalmi feszültségek tükrében a paraszti társadalomra jellemző rokonsági, műrokonsági, 

szomszédsági, akcióközösségi kapcsolatok szerepe felértékelődni látszik. A hagyományos kapcsolatok 

jelentőségét elsősorban - a megfelelő közéleti fórumok és a helyi nyilvánosság hiánya miatt - az 

információáramlásban, a véleményalkotásban és a helyi társadalomban való érvényesülésben, 

érdekérvényesítésben látom. (Az említett kapcsolatok – nem utolsó sorban a református parasztságra jellemző 

nagy létszámú rituális rokonság, a komaság – akár az önkormányzati választások kimenetelében is szerepet 

játszanak.) 

A helyi társadalom e két csoportjának – pontosabban egy múlófélben lévő közösségnek és a szervezetlen, 

egységet nem alkotó, egymástól is elszigetelt, magányos családok halmazának – a közösségi tevékenységhez, 

társadalmi munkához, az önkormányzat illetve a polgármester által képviselt településfejlesztési tervekhez való 

viszonya is jelentős különbségeket mutat. 

A tősgyökeres lakosság számára értelmezhetetlen a régiós elképzelésekhez csatlakozó turisztikai fejlesztési 

irány. A lokális társadalom nyitottságának, előzetes tapasztalatainak, valamint a megfelelő tájékoztatásnak és a 

meggyőzésre irányuló kommunikációnak hiányában a tervek nem tudnak társadalmilag elfogadottá válni. 

2.2. Helyi közpolitika 

A közösségi és civil élet fejletlensége és hiánya egyértelműen megmutatkozik a település belpolitikai 

feszültségeiben. A közpolitika középső rétegének hiánya mellett a mikroszint is nagyon fejletlenül, 

ellentmondásosan jelenik meg a település életében. 

A kis lélekszámú településekre jellemző módon, Túronyban is személyi összeolvadások vannak a politikai, a 

gazdasági és a non-profit szféra között. Más falvakban is tapasztalható jelenség, hogy a polgármesteri, a helyi 

civil szervezet vezetői szerepét ugyanaz a sikeres vállalkozó, gazdasági szereplő vagy üzletember tölti be, így az 
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elméletileg különböző célokat szolgáló szervezetek és források gyakorlatilag összefonódnak egymással. A 

Túronyban működő két civil szervezet alapítása is a polgármester nevéhez fűződnek. 

A valós demokrácia és a helyi civil társadalom hiányosságáról tanúskodik, hogy érdekartikulációra, 

érdekérvényesítésre, a helyi döntések befolyásolására csak képviselői szerepvállalás keretében van mód. Viszont 

pozitívumként értelmezhető, hogy a participáció igénye és a társadalmi nyomás hatására – a belpolitikai 

egyensúly helyreállítása érdekében – szükség volt az önkormányzati működés nyitottabbá tételére. Mindez, mint 

már korábban jeleztem, a lakosság hagyományosan is közéleti szerepet vállaló családjaihoz köthető. 

Megfelelő demokratikussággal és nyitottsággal működő önkormányzat esetében mindezeknek a testületen kívül 

kellene megvalósulnia, de erre nincsenek megfelelő formák, főként a helyi vezetés és a lokális társadalom közti 

kétoldalú kommunikáció hiánya miatt. Jelen esetben legalább az intézményi struktúra keretei között kialakult a 

döntési jogkör megosztása és az állampolgári ellenőrzés valamiféle formája. 

2.3. A kommunikáció és a meggyőzés hiánya 

Véleményem szerint a helyi közpolitika legnagyobb hibája, hogy nem épített ki megfelelő kommunikációt a 

faluközösséggel. Nincsenek fórumai a nyilvánosságnak és társadalmi kommunikációnak, s az önkormányzati 

hírlevelek csak egyoldalú tájékoztatást szolgálnak. A település időközben elkészült honlapja sem nyújt 

naprakész információkat az érdeklődők számára. 

A nyilvánosság, a kommunikáció azonban alapvetően különbözik a tájékoztatástól: kétoldalú 

információáramlás, míg a tájékoztatás egyoldalú közlés csupán. A helyi nyilvánosság a nézetek és vélemények 

megfogalmazására és kialakítására is lehetőséget ad, általa az információk a közösség használatába kerülnek. 

A lokális közösségfejlesztő munka legfontosabb céljai között szerepelhet a helyi nyilvánosság kialakítása, 

megerősítése. Tipikus, Túronyra is érvényes jelenség, hogy megfelelő információáramlás hiányában a lakosság 

nincs tisztában a helyi vezetés tevékenységével, és a vezetés sem ismeri a lakosság gondolkodását, hiedelmeit, 

ambícióit, s így meggyőzésükre nem tud hatékony stratégiát kialakítani. Maga a fejlesztési terv is hangsúlyozza, 

hogy az elképzelt célok megvalósíthatóságának legfontosabb feltétele a lakosság támogatásának megnyerése, 

érintettségük megteremtése. A továbblépés érdekében a helyi nyilvánosság fejlesztéséhez a fórumok tudatos 

kiépítése, fejlesztése szükséges. Mindehhez hozzá kell tennem, hogy működő civil társadalom nélkül az 

információk nem tudnak közösségi használatba kerülni, mert nincs fórum, ahol az emberek meggondolhatják, 

értelmezhetik maguk számára az információkat. (Vercseg 1993: 21) 

3. Zárszóként 

A felvázolt helyzetet tovább bonyolítja, hogy a fejlesztési irányok és célok a hierarchikus rendszerben egy 

magasabb szinten kigondolt struktúrákhoz igazodnak. A magyarországi vidék és területfejlesztés a koncentráció 

elvét tükrözi, erőteljesen kormányzati szervekhez kapcsolódik, a lokális fejlesztések legjelentősebb aktorai az 

önkormányzatok. Sok esetben a kapcsolati tőke és a lobbiképesség alapján kerülnek kiosztásra a fejlesztési 

források az egymással versengő települések között. Mindezt tovább árnyalja a lokális és regionális gazdasági elit 

egyre erőteljesebb megjelenése a közéletben, s tevékenységük a terület- és vidékfejlesztési források 

szétosztására is hatással van. 

A rurális kistelepülésnek az életben maradáshoz és fejlődéshez ebben a mások által meghatározott rendszerben 

kell érvényesülni. 

A helyi önkormányzat (az általam vizsgált esetben a polgármester) a fejlesztési tervek megfogalmazásakor az 

általános fejlesztési célok és a források elérhetőségének leírt lehetőségei miatt kényszerpályán van. Ennek 

megfelelően kevéssé alapoz a helyi erőforrásokra (legkevésbé a humán tőkére), főként a környezeti adottságokra 

építi terveit, melyek megvalósításához tőkeerős külső beruházókra lenne szükség. Kisarkítva: a megnyerhető 

fejlesztési források felhasználása elsősorban a külső befektetők gazdasági érdekeit szolgálnák. 

A helyi lakosság alulról jövő elképzeléseit nem tudja formális módon érvényesíteni, így ellenérzéssel viseltetnek 

a tervekkel szemben. Nincs szervezett civil társadalom, nincsenek a helyi vezetéstől független 

érdekérvényesítési lehetőségek, a participáció igénye és joga mellől hiányzik a „know how”. A valóban működő 

képviseleti demokrácia elméletileg állampolgári aktivitás hiányában nem tud megfelelően működni. Hazánkban 

- és más kelet-európai szocialista utódállamokban is – problémát jelent az állampolgári részvétel hiánya. Ennek 
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orvoslása a demokratikus berendezkedés és a közösségfejlesztés sürgető feladat, mint ahogy azt már 1991-ben 

megfogalmazták. 

A Túronyban megvalósuló önigazgatás is magában hordozza a magyar önkormányzatiság gyermekbetegségeit. 

Nem a helyi lakosság érdekeinek képviseletét tűzi ki célul, e helyett felülről irányított fejlesztési 

elképzelésekben próbálja érdekeltté tenni a lakosságot. Természetesen ez szükséges ahhoz, hogy a kistérség és a 

régió általános fejlesztési programjaiba – melyek ugyancsak direkt, felülről irányított folyamatok - be tudjon 

kapcsolódni a település. 

Minden szempontot figyelembe véve nyitva marad a kérdés: a helyi lakosság fejlesztési tervekhez való 

szkeptikus viszonya vajon a helyi közpolitikai folyamat hibája, mert a helyi vezetés nem tudja magát és terveit 

megfelelő kommunikációval legitimizálni, elfogadottá tenni? Vagy az önkormányzati működés és a 

magyarországi felülről irányított terület- és településfejlesztés sok esetben nagyvállalkozói érdekekkel átitatott 

működésében kell keresnünk a probléma forrását? 

Végezetül, a bemutatott problémák jelentőségének alátámasztására Kopp Mária szavait idézem. „Pszichológiai 

értelemben a szabadság azt jelenti, hogy rendelkezünk helyzetünk értékeléséhez, megoldásához szükséges 

lényeges információkkal, és képesek vagyunk aktívan hozzájárulni saját helyzetünk alakításához. A demokrácia 

ezeknek a jogát, az információ és a cselekvés jogát és egyben kötelességét jelenti.”(Kopp M. 1992: 9). 
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3. fejezet - Út a választási 
győzelemhez: kampánytechnikák és -
stratégiák 

Hahn Hajnalka 

A „választási kampány a választás napjától számítható” reageni gondolat megmutatja a kampányok fontosságát 

a világban. Csak Magyarországon forint milliárdokat költünk a szűk értelemben vett választási 

kampányidőszakra, ezzel is alátámasztva azt a tényt, hogy a kommunikációs eszközök, s manipulációs 

technikák hatékonysága iránt nagy kereslet mutatkozik. 

Az USA-ban óriási piacot ad a közel fél millió politikus megválasztása, így nem véletlen, hogy a kampányolás 

külön iparággá nőtte ki magát. Az első kampánytevékenységgel foglalkozó cég 1933-ban1 alakult, melynek 

munkatársai a választási győzelem rejtélyét a kiélezett küzdelemben, illetve a show-elemekben látták. A reklám, 

a PR és a politikusok kreálása az Egyesült Államokból indultak földkörüli útjukra, s mára az egész világot 

megfertőzték. Bár nincsenek szent dogmák, vagy örökérvényű válaszok, mégis felvázolható a siker titka: a 

kampányterv kivitelezése egy tökéletesen felkészült csapattal, koncentrált üzenetek megfogalmazása, az 

egységes megjelenés, eltérő stratégiák kidolgozása a különböző szituációkra és az ezeket közvetítő jól 

kiválasztott technikai eszközök szerepe. 

1. A választási kampány szereplői 

A politikai térben négy szereplőt különböztethetünk meg, ahol a politikusok (jelölt és ellenjelölt) és a 

választópolgárok egymástól függnek, a tanácsadó pedig a piaci működések funkcióján keresztül közvetít 

közöttük. 

A kampánycsapat két részből áll: a „brainből”, a professzionális, teljes munkaidőben a kampány sikerén 

dolgozókból és az aktivistákból, akik elkötelezettségüket bizonyítva többnyire gyakorlati-, terepmunkát 

végeznek. A „brain” (a jelölt, a kampányfőnök, a pénzügyek felügyelője, a beszédíró, a grafikus, az 

informatikus, stb.) feladata a kampányterv és a stratégiák kidolgozása. A kampányfőnök a stáb koordinátora, ő 

felelős a csapattagok összehangolt munkájáért, a médiával történő kapcsolattartásért, a programok szervezéséért, 

illetve megtervezéséért. Az aktivisták a nyilvános munkát végzőkre és a háttértámogatókra oszthatók. Míg az 

előbbiek többnyire telefonálnak, plakátot ragasztanak, addig az utóbbiak vagy anyagilag segítik a jelöltjüket, 

vagy ismertségüket kihasználva reklámozzák pártfogoltjukat a lakosság körében, és ellenpropagandát fejtenek ki 

a vetélytársakkal szemben. 

A kampány olyan taktikai folyamat, mely során a jelöltről pozitív benyomást akarunk kelteni az alternatív 

jelöltekkel szemben. A politikusnak eladhatónak kell lennie, vagyis olyan stílusjegyek és értékek 

meghatározására van szükség, melyeket sugározni lehet az emberek felé, s összhangba hozhatók a 

választópolgárok természetével. A jelölt három szinten kontrollálható: külső megjelenés (testalkat, arcszőrzet2, 

stb.), személyiség3 (nyugodt, agresszív, csapatjátékos, stb.) és a szerep (elsősorban üzletember, s nem politikus, 

stb.). A delikvens által felvállalt álarc lényege, hogy hozzájáruljon az emberek szimpátiájának nagyobb mértékű 

elnyeréséhez. Az arculat tehát nem más, mint a politika által teremtett műtermék. Oda kell figyelni az 

apróságoknak tűnő személyiségjegyekre, a hanghordozásra, az öltözködésre, a gesztusra, mely tulajdonságok 

megváltoztatása cseppet sem egyszerű feladat. Fontos, hogy a kampánystáb által kialakított karakter illeszkedjen 

az egyéniséghez. Három forgatókönyvszerű szereplés létezik a politikai imázs („keep smiling”) és a személyes 

arc közti feszültség kezelésére: nem áll fenn probléma a két szerep között (ügyes maszkmester), a személyes arc 

felülkerekedik, nem hajlandó a politikai szerepjátszmára (vesztes) és a harmadik, amikor a politikai arc 

győzedelmeskedik (hitelvesztés) (Lányi, 2002.). 

                                                           
1Clem Whitaker és Leone Baxter által alapított kampánytanácsadó iroda. 
2A 2010-es választási kampány küszöbén az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Mesterházy Attila nagy nyilvánosság előtt szabadult meg bohém 
szakállától, ezzel is bizonyítva megkomolyodását, s elhivatottságát a miniszterelnöki posztra. 
3Lasswell (1960) nyomdokain haladva három személyiségtípust különböztethetünk meg: agitátor (az eszméknek elkötelezett, nárcisztikus 

egyén, aki függ a tömegek érzelmi elismerésétől), adminisztrátor (koordinálni tudja az emberi természeteket, de nem talál kapcsolatot az 
emberekkel), s ideológus (önértékelési problémákkal küzd, triviális dolgok felé fordul). 
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A riválisok lejáratásával az emberek bizalmát a jelöltünk javára tudjuk fordítani. Ennek a hatalomszerzési 

módszernek négy fontos fegyvere van: a megszólás, a címkézés, a rágalom és az ellenségkép kialakítása. A 

megszólás könnyed sárdobálás, hogy ellenfelünk páncélja ne legyen túlságosan fényes. Címkézéssel örök 

pecsétet nyomhatunk vetélytársunkra, s bár nem igazán ítéletek, mindenestre erőteljesen körüllengik a 

politikusok interakcióját (pl. Orbán Viktort a „mini duce”). A rágalom keményebb módszer, kegyetlen támadás 

az ellenfél jó híre ellen. Az ellenségkép kiindulópontja, hogy bizalmatlanságot keltünk a riválisunkkal szemben: 

minden, ami az ellenségtől ered az rossz, vagy becstelen (ha igaza is van, akkor is amorális). Alapeleme a 

negatív attitűdökkel történő felruházás, a gonosszal való azonosítás, miközben az egyéni különbségeket 

eltöröljük, s elvetjük a szimpátiát. 

Kétféle emberkép vázolható fel a választók magatartása alapján: a politikailag felkészült, aktív, tájékozott, 

racionális szavazó, és a közömbös, politikával nem igen foglalkozó ember. Az első típus szinte mítosz, az 

állampolgárok többsége nem ilyen, hanem manipulálható fogyasztó. Több ember beszél, mint választ, s több 

választ, mint korteskedik. A választók aktivitásuk szerint szintén két csoportba sorolhatók: egyrészt a néző, 

szemlélő kategóriába, akik keresik az információkat, valamennyire tájékozottak a politikai folyamatokkal 

kapcsolatban, másrészt az apatikusok táborába, akik ha egyáltalán odafigyelnek is a politikára, mégis 

indifferensek maradnak. Ez utóbbi blokkból lehet a szavazatok nagy részét elnyerni. Az apatikusok vagy 

passzívan közömbösek (a politika nem jut el az illetőhöz), vagy tudatosan érdektelenek (kiábrándultak a 

politikából). 

2. A kampányterv 

A sikerhez döntő fontosságú a kampányterv kidolgozása. A menetrend, az egyes lépések meghatározása, a 

jelöltségről történő döntéstől a választás napjáig szól. Természetesen előfordulhatnak olyan előre nem látott 

tényezők, melyek miatt meg kell változtatni az eredeti felállást, mégis fel kell vázolnunk egy stratégiát arra 

vonatkozólag, hogy a jelölt mit tegyen, miként nyerjen, hogyan és mit kommunikáljon, mikor hajtsa végre a 

feladatokat, és végül, hogy mennyibe fog mindez kerülni. 

A kampányterv felépítése négy lépésből áll: adatok gyűjtése, felkészülés a választókerület sajátosságaira, majd a 

választókkal kapcsolatos megfontolások kialakítása, ezekhez a szükséges strukturális háttér biztosítása, s 

mindezek tükrében a megfelelő stratégiák kiválasztása. 

Mindenekelőtt kontextuális ismereteket kell szereznünk a demográfiai összetételről és a választókerület 

általános profiljáról. Ezekből az információkból hasznos következtetést vonhatunk le. Ahol a városi, középkorú, 

értelmiségi férfi lakosság dominál, ott nagyobb a választói aktivitás. A kistelepüléseken hagyományosan az 

agrárius, konzervatív értékek érvényesülnek; a jelöltnek nagyobb az esélye, ha a pártoktól távol tartva magát, 

független jelöltként indul, s kampánya során a személyes ismertségre épít. Ezen adatok birtokában 

elkészíthetjük mind a jelöltről, mind pedig az ellenfeléről a SWOT-analízist, melynek tudatában felkészülhetünk 

az esetleges támadási pontokra, illetve felmérhetjük, mivel tudjuk riválisunkat sarokba szorítani. A jelöltség 

bejelentésére olyan időpontot válasszunk, amikor kevés releváns hír van a médiában (nincsen nagyobb történés 

a városban), hogy minél nagyobb sajtónyilvánosságot kapjon az esemény. Továbbá szervezzük meg a 

támogatók, szimpatizánsok részvételét, ugyanis velük könnyebb elérni a kívánt izgalmat, lelkesedést, amit aztán 

a média továbbíthat a publikum felé. 

A szavazói bázisról szerzett információk alapján megtudhatjuk, hogy mely kérdések foglalkoztatják a 

nagyérdeműt, s ezen preferenciák mentén célszerű kialakítani a jelölt álláspontját. Az üzenetet úgy kell a 

választópolgárok felé továbbítani, hogy az érzelmeket mozgasson meg. A helyi adottságok figyelembevétele 

mellett egy jól bevált, általános ígéretsor is felsorolható: életfeltételek javítása, több beruházás, korszerűbb 

oktatás, munkahelyteremtés, kulturális élet felpezsdítése, stb. Ezeket természetesen a megfelelő hangsúllyal 

kommunikáljuk: „más vagyok, mint a többiek”! Ajánlatos elkülöníteni bizonyos csoportokat (fiatalok, idősek, 

munkanélküliek, vállalkozók, kisebbség, stb.), akiket célzottan, más-más stílusban, s témában szólíthatunk meg. 

Az egyszeri felmérés nem elegendő, folyamatos visszacsatolásra van szükség, ezért a közvélemény-kutatásokat 

előre ütemezzük be. Kifizetődő a közvélemény-kutatásokat valamilyen médiaesemény közelébe tervezni, 

ugyanis ekkor a választók markánsabb véleménnyel, nagyobb számban érhetők el. 

John F. Kennedy kampánykörúton 
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Forrás: Flickr.com 

A jelölt nyugodt szívvel történő indításához biztosítani kell a szükséges hátteret. Az anyagiak (adományok, 

párttagsági díj, hitel, stb.) mellett a megfelelő szakértői gárdát (lokális, vagy országos kampányra 

specializálódott) és a szervezeti infrastruktúrát (irodák, sofőrök, stb.) is elő kell teremteni. 

Amennyiben az előfeltételek adottak, elkészíthetjük a jelölt számára a legtökéletesebb stratégiát (üzenetek 

ütemezése, intenzitási hullámok, támadási pontok, mozgósítás, stb. kialakítása). A kampánytechnika a szavazók 

meggyőzésére irányuló módszer, eltérő alkupozíciókban más-más üzenet és eszköz hordozhatja magában a 

dicsőség kulcsát. 

Stílus szerint megkülönböztethetjük a pozitív és a negatív kampányt. A pozitív kampány elsősorban adatokra 

épít, elismeri az ellenfél eredményeit, de a hatékonyságát megkérdőjelezi, a nyomaték a “mi jobban tudjuk 

csinálni” kijelentésen van. A negatív kampány ellenben az emócióra alapoz. Az álhírek terjesztése, a vetélytárs 

lejáratása, a folyamatos köz- és magánéleti támadás a legfőbb eszközei. A pozitív, az összehasonlító és a negatív 

üzenetek variálására számos módszer létezik. Klasszikus esetben pozitívan kezdünk, majd összehasonlítással 

folytatjuk, ha ellenben agresszívabbak akarunk lenni, akkor pozitívan indítunk, majd azonnal átcsapunk negatív 

irányba, s végül kettős reagálással fejezzük be a kampányolást (míg az előző a kormánypártok, addig az utóbbi a 

nagyobb ellenzéki pártok esetében járható). Létezhet egy olyan eset is, ami elsősorban kicsi, programmal nem 

igazán rendelkező pártok, jelöltek számára előnyös: könyörtelenül negatív kommunikációt folytatni, s csak 

közvetlenül a választások előtt összehasonlítással zárni. 

A kampánymunka intenzitásának tervezésekor a párt nagyságát, a jelölt ismertségét kell szem előtt tartanunk. A 

végig egyenletes kampány a közismert politikusok számára ajánlott, ha viszont névtelen pártot, vagy jelöltet 

akarunk bemutatni, akkor a kampányolásnak az elején és a végén kell kicsúcsosodnia. Amennyiben nem 

akarunk részt venni a mindennapi csatározásban, akkor célszerű csendben maradnunk – így a riválisok nem 

nagyon reagálnak ránk –, s csak a választások előtt robbantani átütő erővel. Ezzel a taktikával azokra a 

szavazókra számíthatunk, akiknek már elegük van a politikai sárdobálásból. 

A választópolgárok mozgósítása három szinten történhet. A legelemibb eset, amikor csupán a saját 

szavazóbázisomat szólítom meg, ez pártrendezvények alkalmával használatos. Bővül a kör, ha a bizonytalan 

választókhoz is szólunk, nagy számuk miatt külön figyelmet kell szentelnünk ennek a rétegnek. Őket leginkább 

a pártpolitikától távolságot tartó médiaműsorok által közelíthetjük meg (pl.: talk show). Egészen ritka a 

választók egészének lefedése (saját hívek, bizonytalanok, s az ellenfél szavazói), hiszen a felmérésekből 

nagyjából tudni lehet, hogy az adott kerület kit preferál. 
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3. Kampányfogások 

Szót kell ejteni néhány olyan lehetőségről, amelyek érdekességük, stílusuk vagy eredményességük alapján 

helyet követelnek. 

Létezik egy jól bevált módszer arra, hogy miként gyűjtsünk olyan információkat, mellyel zavarba hozhatjuk 

ellenfelünket. Támogatóink segítségével egyszerű állampolgárként írjunk leveleket riválisunknak, melyekben 

ugyanazokat a kérdéseket tegyük fel kijelentéseivel kapcsolatban. A levelek azonban különböző stílusban 

íródjanak! Van, amelyik egyszerűen érdeklődik, van amelyik erős szimpátiával bír, s van amelyik éles kritikával 

illeti az adott programokat. Ha szerencsénk van, akkor a jelölt válaszlevelében az állampolgárok kedvére kíván 

tenni, s ellentmondó információkat szolgáltat ugyanarról a témáról. 

Többféle fogás létezik a vetélytárs csapdába ejtésére. Minden embernek vannak hibái, s az ellenlábasunk azon 

lesz, hogy ezeket a tökéletlenségeket kiássa, s felhasználja ellenünk. Éppen ezért a delikvensünk valamely 

erősségét gyengeségként tálaljuk, s amikor az ellenfél a nyilvánosság előtt felhasználná a csalétket, 

megmutatjuk, hogy mit is tud valójában. Természetesen a valós gyengeségekre is fény derülhet, ezek 

kiküszöbölése azonban a tanácsadó feladata. Például, ha valaki nem túl jó szónok, akkor elmondhatja magáról, 

hogy nem a szavak embere, de szakmaisága és szíve a helyén van, így legalább képtelen a színészkedésre. 

Érdemes ellenfelünkről olyan kompromittáló híreket szerezni, melyekkel kényes szituációkba hozhatjuk4. 

Fordított helyzetben jól bevált taktika a közismert, befolyásos, köztiszteletben álló személyeket (orvos, 

iskolaigazgató, színész, olimpikon) a mi oldalunkra állítani, ugyanis egyrészt nagymértékben befolyásolják a 

közvélekedést, másrészt kiállásukkal elháríthatják az ellenünk felhozott vádakat. 

A média bulvárosodása és az új fogyasztói trendek a politika és a populáris kultúra közti párhuzamosság 

irányába mutatnak. A politikus celebként könnyebben eladható, ennek kivitelezéséhez a tömegkultúrából 

vehetünk át mintákat. A tökéletes celeb filmsztárok, tévésztárok, s popsztárok együttes jellemzőivel bír. A 

filmsztár azért lehet sikeres, mert a személyisége, s az általa játszott szerep harmóniában áll, hihető, s 

meggyőző. A tévésztár, a műsorvezető és a talk show házigazda állandóságot jelképez, folyton kérdez, így ő 

jelenti a stabilitást a forgalomban. A popsztár közösségalkotó tevékenysége pedig mindenre kiterjed, nem csak 

megszerzi, de meg is tartja táborát (Zoonen, 2007). 

4. Kampányeszközök, kommunikációs csatornák 

A választók meggyőzéséért folytatott harc alapvetően a nyilvánosság előtt zajlik, ebből fakadóan minden 

lehetőséget meg kell ragadni, amivel megszólíthatók a választók. A kampányeszközök három nagy csoportját 

különböztethetjük meg: hagyományos, audiovizuális és a direkt marketing. 

A hagyományos kommunikáció történhet interaktív és egyirányú módon. Az interaktív kapcsolattartás több 

szinten is megvalósítható. Jól bevált fogás a helyi politikában a környékbeli vállalkozóknak és értelmiségieknek 

szervezett zártkörű fórum, vacsora. Ezek nem kifejezetten adománygyűjtő alkalmak, de gyakran készpénz, vagy 

szolgáltatások formájában támogatják a jelöltet. A közvetlen érintkezés e viszonylag szűk, jól meghatározott 

csoporttal történő formája komoly szimbolikus és pszichológiai jelentőséggel bír. A személyes, door-to-door 

kampánnyal5 meggyőzhetjük a választókat a riválisaink médiahirdetéseivel szemben. A találkozónak járulékos 

hatásai lehetnek, a „spill over” következtében a már meggyőzött választópolgár családja és ismerősei körében is 

terjeszti a hallottakat. A lakossági fórumokon, közmeghallgatáson viszonylag kis költséggel sok ember elérhető, 

a jelölt számára viszont kihívást is jelenthet, hisz a megjelentek kellemetlen kérdéseket tehetnek fel. A jelölt 

mutatkozzon gyakran a településen, vegyen részt a helyi rendezvényeken, minden megjelenési lehetőséget 

használjon ki, ezáltal a választókkal történő személyes kapcsolatépítést is siker koronázhatja! A legfontosabb, 

hogy a tömeghez szóljunk, rövid, közérthető mondatokkal, dinamikus stílusban, kellő magabiztossággal, úgy 

mintha mi birtokolnánk az igazságot. 

Az egyirányú kommunikáció hatalmas arzenálja közismert. A szórólappal például tanácsos gyorsan megjelenni 

a piacon, így még a dömping előtt elsőként kerülhet a jelölt a köztudatba. Ez az egyik leggyakrabban használt 

                                                           
4Bár etikátlan, de bevett módszer, hogyha olyan támadás éri a jelöltet, melyre nem képesek megfelelően reagálni, akkor előretolnak valakit 

az apparátusból, akire villámhárítóként terelhetik a vádakat. 
5Ez a canvassing, vagyis a választókkal való találkozás otthonukban és munkahelyükön. Megéri gondoskodni arról, hogy a beszélgetésről a 
választópolgárok számára maradjon emlék (toll, hűtőmágnes, kitűző, stb.). 
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eszköz, hiszen viszonylag olcsón, közvetlenül reklámozhatunk: kihordathatjuk házakhoz vagy osztogathatjuk 

nyilvánosan. 

Bár a plakát költségesebb a szórólapnál, mégis jól bevált módszer, amit csak a kampány vége felé érdemes 

alkalmazni, amikor a jelölt már kellő ismertségre tett szert. A plakátnak egyszerűnek kell lennie, hiszen a 

járókelők csak pár másodpercig pillantanák rá, a szöveg tekintetében a jelmondat, s a jelölt neve éppen 

elegendő. A plakát növeli az ismertséget, de nem feltétlenül meggyőző hatású. Megjelenhet kicsinyítve trikón, 

honlapon. 

Választási reklámfilm Orbán Viktor szereplésével (2010) 

 

Forrás: Youtube 

Az újságokban történő reklámozásnál megkülönböztethetjük a fizetett, illetve az ingyenes hirdetést. Ez a 

megjelenési forma rendkívül költséges, így érdemes az ingyenes lehetőségre koncentrálni. Egyrészt ez járhat a 

jelöltek számára alanyi jogon, másrészt ki kell használni olyan lehetőségeket, eseményeket, melyet a média 

magától is felkarol. Ilyen lehet egy elejtett megjegyzés, sajtóértekezlet, nyílt levél, stb. („media management”). 

A mindennapi életben közkedvelt tárgyakat is megéri a politikus szolgálatába állítani, pólót, kulcstartót, tollat, 

kitűzőt, léggömböt ajándékozhatunk a jelölt névjegyével, melynek használatával a választópolgárok élő 

reklámhordozókká válnak. 

Az audiovizuális technika használata meglehetősen drága, elterjedtségénél, s nézettségénél fogva azonban 

elengedhetetlen népszerűsítő eszköz. A jelölt másképp mutat a kamera szemszögéből. Az „audiovizuális 

karizmát” rendkívül nehéz ellenőrzés alatt tartani; a testi megjelenítés, az orgánum, a gesztusok csak komoly 

odafigyeléssel alakíthatók. A tévés vitákban és talk show-kban való szereplés előtt messzemenőkig tisztázni kell 

minden mozzanatot, az időkeretet és a beszéd feltételeit pedig rögzíteni kell: ki mennyit beszélhet, egymás 

szavába vághatnak-e, kérdezhetnek-e egymástól, milyen legyen a dekoráció, kiből mi látsszék, vágóképek 

használata, stb. 

A TV-reklámokban jó taktikai megoldás néhány másodpercre olyan civileket, átlagembereket megjelentetni, 

akik a párt politikája mellett érvelnek. Mit üzen ez a kép? Azt, hogy a jelölttel tart a nép. A nem politikai talk 

show-kat célszerű előnybe helyezni, akár a politikai interjúk kárára is, hisz a nézőközönség vegyes, s ezekben a 

műsorokban a bizonytalan szavazók nagyobb arányban szólíthatók meg. 

A direkt marketing megkerüli a médiát, s közvetlen kapcsolatot teremt a választókkal. 

A direkt mail a politikai kommunikáció forradalmasítása, a végleges targeting és perszonalizáció lehetősége. A 

direkt mail tulajdonképpen személyre szabott levelezést jelent, mely több célra is felhasználható: támogatás 

kérésére6, aktivisták toborzására, véleményformálásra, illetve a választók megszólítására. A levél névre szóló, 

szerkezetét tekintve pedig legalább kétoldalas kell, hogy legyen, hisz az egyoldalas változat komolytalanságot 

tükröz. Figyelemfelkeltő kijelentéssel indítsunk, azonosítsuk az ellenséget, s cselekvésre szólítsuk fel a 

választópolgárt. A kékszínű aláírás a személyes gondoskodás, közvetlenség érzetét kelti azáltal, hogy a lakost az 

eredetiség illúziójába ringatja. 

Választási reklámfilm Gyurcsány Ferenc szereplésével (2006) 

 

Forrás: Youtube 

A telefonos marketing előre felvett üzenet lejátszását, vagy valóságos hívó fél létét jelenti. Az utóbbi 

alkalmazása során nagyon képzett személyzetre van szükség, mivel fennáll a kockázat, hogy a hívott olyat 

kérdez, amivel a telefonszolgálatost, s általa a kampánycsapatot kellemetlen helyzetbe hozhatja. 

                                                           
6A MIÉP 2002-ben arra kérte a vele rokonszenvezőket, hogy bocsássanak számukra ingyen reklámhordozó felületeket, ennek hatására 
országszerte 150 szimpatizáns ajánlotta fel erkélyét, házának falát plakátok elhelyezésére. 
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Az interneten tömegek jelennek meg, ezért semmiképpen sem elhanyagolható formája a szavazatszerzésnek7. A 

jelölt számára külön site létrehozása a tájékoztatást segíti, továbbá mobilizálás és közösségépítés szempontjából 

is különösen fontos. A delikvensnek tehát legyen saját honlapja (önéletrajzzal, tervekkel, programmal, 

képekkel), valamint saját e-mail címe, ahol fogadhatja a választópolgárok leveleit, esetlegesen reagálhat is 

azokra. A jelölt ötféle választási weboldalát különböztethetjük meg. A kirakat site-on a jelölt önéletrajza, 

fényképe és állásfoglalásai tölthetők le. A faliújság site-on már az elérhetősége, e-mail címe, a röplap site-on 

pedig a programanyaga is megszerezhető. A közösségi honlapon minden a jelöltről érdeklődésre számot adható 

információról olvashatunk. A legmagasabb szintű oldal a high-tech weblap, ahol a vizuális élményen, 

animációkon kívül a jelölt érdeklődési körébe tartozó, de nem közvetlenül a választással foglalkozó 

propagandaanyagok is elérhetők (például online játék, ahol a jelölt a főszereplő) (Chadwick, 2008). 

5. Konklúzió 

A jelölt személyisége által sugárzott üzenetnek világosnak, pozitívnak, optimistának és mindenekelőtt 

egyszerűnek kell lennie. Míg nála a pozitívumokra, addig ellenfelénél a hiányosságokra kell helyeznünk a 

hangsúlyt, melyet a köztudatba való bevésésig ismételni kell. Előfordulhat, hogy támadás éri jelöltünket, ekkor 

gyorsan, tisztán kell reagálni, nem szabad elmérgesíteni és felduzzasztani a problémát. Ezzel ugyanis azt 

kommunikáljuk, hogy történjen bármi, felkészültek vagyunk, s ő az egyetlen érdemleges vezető. Lehet 

bármilyen zseniális a jelöltünk, az empátia csak akkor alakul ki, ha azonosul a szavazókkal (pl. viseljen farmert, 

vegyen részt disznóvágáson, stb.). 

A győzelemhez napjainkban már nem elegendő a kampány hagyományos kellékeit (plakát, szórólap, hirdetések) 

felvonultatni, nagy gondot érdemes, sőt kell fordítani a posztmodern kampánytechnikák (pl. a választókkal való 

internetes kapcsolattartás) alkalmazására is. Az internet- és az SMS-üzenetek által hatékonyabban jutnak el az 

információk a választókhoz, a kampány pedig mozgalmasabbá, látványosabbá válik. 

Manapság a médiumok határozzák meg, hogy az emberek miként érzékelik a világot, így talán nem túlzás azt a 

következtetést levonni, hogy a kommunikáció fontosabbá vált, mint a téma maga. 
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4. fejezet - A politikai osztály 
formálódása Pécsett 

Kunszt Márta 

A rendszerváltás nyomán létrejött önkormányzati rendszer helyi hatalmi színtereket hozott létre. 

Magyarországon korábban soha nem látott mértékben kapcsolódtak be döntési, hatalmi folyamatokba az 

önkormányzatokba bekerült képviselők. Az önkormányzatok működésének vizsgálatakor megkerülhetetlen 

annak bemutatása, kik is hozták a döntéseket, honnan érkeztek, mennyire volt stabil, vagy változó a 

döntéshozók köre, köthetők-e a korábbi politikai rezsimhez a szereplők, kialakult-e az önkormányzati gyakorlat 

folyamán helyi politikai elit, s ha igen, akkor sikerült-e országosan is befolyásra szert tennie. 

A politikai elit fogalmának értelmezése és a magyar politikai elit jellemzői vonatkozásában élénk vita alakult ki 

a rendszerváltást követő években, az elitkutatással foglalkozó szakértők körében. 

Különösen a rendszerváltás éveiben lezajlott átalakulás, a politikai- és gazdasági elit újjáformálódása állt az 

érdeklődés középpontjában. Az elit fogalmának meghatározását, (számos nemzetközi példa alapján) a 

közösségi- és gazdasági erőforrások fölötti rendelkezési és döntési pozíciókhoz kötik. A közösségi források 

fölött rendelkező aktorok, a politikai és a közigazgatási szereplők. Az ő helyük és ténykedésük viszonylag 

könnyen beazonosítható a társadalomban, hiszen pozícióhoz kötött a rendelkezési joguk. Körösényi András 

definíciója szerint különbséget kell tennünk a politikai osztály tagjai és a politikai elit között: „A politikai elitet 

alkotó személyek és csoportok vagy közvetlenül politikai hatalommal, azaz közhatalmi pozícióval rendelkeznek, 

vagy közvetve - a döntéshozókra való befolyásuk révén- van komoly befolyásuk az állami politikai döntések 

kimenetére.” Kik tartoznak a politikai elithez? A politikai elit egyrészt a politikai vezetés tagjaiból, illetve más 

szférák – például közigazgatás, érdekszervezetek, nagyvállalatok, közvélemény formálók tagjaiból áll. A 

politikai elit tehát a társadalmi elit egy szegmensét is magában foglalja… A politikai elit ugyanakkor nem 

azonos -bár átfedésben van- a hivatásos politikusok csoportjával. A professzionális csoportok alkotják a 

politikai osztályt (Beyme 1993). A politikai osztály egy része – pártvezetők, miniszterek, parlamenti frakciók és 

bizottságok vezetői, továbbá ezek közvetlen tanácsadói – a politikai elithez tartozik, míg a hivatásos politikusok 

másik, talán nagyobb részének – közéjük tartoznak az egyszerű „mezei” parlamenti képviselők, 

pártfunkcionáriusok és pártalkalmazottak – tényleges befolyásuk a politikai döntésekre messze elmarad… a 

politikai vezetők hatalmától,…”1 

Toller László, Pécs polgármestere 1998-2006 között 

                                                           
1Körösényi András: A magyar politikai rendszer Bp. Osiris 1998. 41-42.o. 
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Forrás: Pécs.hu 

Abban csaknem valamennyi elemző egyetért, hogy a pártállami nomenklatúra politikai és gazdasági területen is 

sikeresen átvészelte a rendszerváltást, s újrapozícionálta magát.2 A rendszerváltásban döntő szerepet játszó 

csoportok megítélésében némi eltérés mutatkozik az elemzők körében. Szalai a rendszerváltás fő 

mozgatóerejének a késő kádári technokráciát, a demokratikus ellenzéket és az új reformer értelmiséget tartotta. 

(Az új értelmiség szerinte megoszlott demokratikus ellenzéki és népies csoportra.) Körösényi az előbbi három 

csoportot egy negyedikkel is kiegészíti, a történeti pártok újból aktivizálódó politikusaival. Szelényi elsősorban 

a menedzserek, különösképpen a monetáris területen tevékenykedő technokraták, gazdasági átalakulásban 

játszott szerepét emeli ki. Abban is egyetértenek az elemzők, hogy a rendszerváltást követően a késő Kádár-

korszak elitjei alkották a releváns pártok vezérkarát. A kádári technokrata csoport tagjai jórészt az MSZP-ben 

tömörültek. (A technokrata csoport legtöbb tagja gazdasági hadállásokat foglalt el, kihasználva a privatizációt, 

egy-egy neves szakember megjelent más pártokban is, de szereplésük sehol sem befolyásolta alapvetően az 

adott párt értékrendszerét és politikai vonalvezetését, az MSZP-be azok tömörültek, akik politikai 

meggyőződésük-, szakképzettségük-, vagy gazdasági beágyazottságuk hiánya miatt- az előbbi két utat nem 

akarták, vagy nem tudták választani). 

A demokratikus ellenzék képviselői az SZDSZ-ben tömörültek, a fiatalabb korosztály tagjai hozták létre a 

Fideszt. Az új értelmiség népies csoportja alakította meg az MDF-et. Körösényi a fenti palettát kiszélesíti a 

történelmi pártok aktivizálódó elitjével, akik a KDNP-ben és az FKGP-ben folytatták, 1948-49-ben, és 1956-ban 

megszakított politikusi pályájukat. 

A rendszerváltásban szerepet játszott pártok jellemzőit az alábbi táblázatban foglalta össze:3 
 

  Szocialista Liberális Konzervatív 

Pártok MSZP SZDSZ, Fidesz MDF, KDNP, FKGP 

Ideológia baloldali-modernizációs, 

szociáldemokrata 
emberi jogi, illetve 

liberális gazdasági 
nemzeti, keresztény, 

konzervatív 

Pártelit nómenklatúra-elit polgári értelmiség keresztény középosztály 

értelmisége 

                                                           
2Lásd: Szalai Erzsébet: Az elitek átváltozása Cserépfalvi Kiadó 1996.; Szelényi Iván-Gil Eyal-Eleonor Townsley: Posztkommunista 

menedzserizmus.. Polittikatudományi Szl. 1996/2-3.; Körösényi András: A magyar politikai rendszer Bp. Osiris 1998. 
3Körösényi András: A magyar politikai rendszer, Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 74. o. 
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  Szocialista Liberális Konzervatív 

Társadalmi elit vezetők (a Kádár-korszak 

funkcionáriusai) 
értelmiség keresztény középosztály 

Társadalmi bázis 

(törzsszavazók) 
egykori MSZMP-tagok egyházba, illetve 

kommunista rendszerbe 

integrálatlanok 

templomba járó vallásosak 

Törésvonal nómenklatúra szekularizált, kommunista 

rendszerbe nem integrált 
vallás 

Az elemzők szerint a rendszerváltás elitjét három markáns korosztály alkotja: az ún. „történelmi generáció”, 

mely már a két világháború közti politikai életben is szerepet játszott, a „nagy generáció”, a ‟68-as lázadó 

fiatalok, a nonkonformista nemzedék képviselői, illetve a kádárizmus „protest” generációja, a 70-80-as években 

születettek. Körösényi vallásos és nem vallásos törésvonalat is kimutat a rendszerváltó elitben, valamint 

kísérletet tesz arra is, hogy társadalmi beágyazottság alapján csoportosítsa az elit tagjait. 

Körösényi András úgy véli: „a helyi közigazgatás tisztségviselőinek, illetve az 1990-ben létrehozott 

önkormányzati vezetőknek a befolyása az országos politikára nem számottevő”.4 

Kérdés mindezek fényében, hogy beszélhetünk-e helyi politikai elitről, s amennyiben igen, kik a tagjai ezen 

elitnek? 

Ha abból indulunk ki, hogy az elit azokból áll, akik a közösségi és a gazdasági források fölötti rendelkezés 

birtokában vannak, a helyi erőforrások fölött rendelkezőket mindenképpen az elitbe kell sorolnunk. 

Természetesen helyben is különbséget kell tennünk a politikai osztály tagjai (önkormányzati képviselők, helyi 

politikai szervezetek vezetői és hivatalnokai), valamint a politikai elit (erőforrások fölött rendelkezők, 

nyomásgyakorlók, befolyással rendelkezők) tagjai között. Elméletileg a képviselőtestület tagjait, s a helyi 

pártszervezetek tisztségviselőit automatikusan a politikai osztályba sorolhatnánk, ha nem kellene figyelemmel 

lenni arra a tényre, hogy a képviselők nem hivatásos politikusok, „csak” laikus kiválasztottak, azaz nem 

főfoglalkozásban látják el teendőiket, hanem polgári foglalkozásuk mellett. Így tehát aktivitásuknak csak egy 

részét képesek a politikai teendőkre fordítani. Mindebből következik, hogy a képviselők politikai osztályhoz 

tartozása nem kizárt, de nem is egyértelmű. A helyi politikai elit szereplőit azonban mindenképpen közöttük kell 

keresnünk. Azt, hogy az országos elit tagjai közé beszámíthatjuk-e egyiküket-másikukat, az már további 

megfontolást igényel. 

A fenti bevezető után vizsgáljuk meg, milyen mutatók jellemzik a politikai testületek összetételét Pécsett a 

vizsgált időszakban? 

A képviselőtestületek elitcsoportjai és korösszetétele 

A képviselőtestületek létszáma időről időre változott, a város lélekszám alakulásának, és a hatályos 

törvényeknek megfelelően. 1990-ben a testület által választott polgármesterrel együtt 50 képviselő kezdte meg a 

ciklust.5 

Szalai Erzsébet és Körösényi András idézett felosztását alapul véve az 1990-es pécsi testület az alábbiak szerint 

oszlik meg 

                                                           
4Körösényi András: A magyar politikai rendszer BP. Osiris 1998. 59. o. 
5Pécs Város Képviselőtestülete 7/1990./X.29./ sz. határozata. 
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A testület meghatározó pártjai a rendszerváltó pártok (SZDSZ, Fidesz, MDF), a történeti pártoknak és az 

állampárt utódszervezeteinek viszonylag kevés képviselőt sikerült a testületbe juttatniuk. A rendszerváltó pártok 

„demokratikus csoportja” a kormányzó koalíciót alkotott, a „népiesek”, a történeti pártok képviselőivel együtt 

ellenzékbe szorultak. A „késő kádári technokraták” nem játszottak különösebb szerepet a testületben, mivel 

biztos többséggel rendelkeztek a kormányzó csoport tagjai. 

A testület korfája az alábbi képet mutatta: 
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Az első önkormányzati testület meghatározó korcsoportja a „nagy generáció” tagjai, a negyvenes-ötvenes évek 

szülöttei. A kádári protesztgeneráció néhány fővel képviselteti magát. A két világháború közötti időszakban 

valóban politizáló személy, életkori adottságok miatt csekély számban van jelen a testületben. 

Az 1994-98 között tevékenykedő testület a közvetlenül megválasztott polgármesterrel együtt 44 fős volt. Az 

elitcsoportok reprezentációja az alábbi volt: 

 

Mint látható, a késő kádári technokraták a pécsi testületben is, akárcsak országosan, jelentősen megerősödtek. 

Pécsett a rendszerváltó ellenzék demokratikus és népi csoportjai a választások előtt koalíciót kötöttek, s közös, a 

Fidesz soraiban politizáló, polgármester jelöltet támogattak, aki meg is nyerte a választást.6 A városban tehát 

nem zajlott le az a folyamat, mely a „nagypolitikát” jellemezte, azaz nem lépett szövetségre a kádári 

technokrácia a demokratikus rendszerváltók egy részével, új elitkoalíciót hozva ezzel létre, melyet Márkus G. 

György nyugati-modernizációs törekvésnek nevez.7 Éppen ellenkező történések zajlottak, a korábban 

szembenálló rendszerváltó erők fogtak össze. Nem sokáig működött a sokszereplős szövetség, a „Bokros-

csomag” kiváltotta megszorítások ugyanis, felvállalhatatlanok voltak mind a Fidesznek, mind az MDF-nek. Így 

1996-ban Pécsett is szocialista-liberális városvezetés alakult. 

A második ciklusban a testület korösszetétele az alábbi képet mutatja: 

                                                           
6http://valtor.valasztas.hu 
7Míg a rendszerváltás idején a politikai elitet megosztó vízválasztó a kommunizmushoz való viszonyulás kérdése volt, az új politikai 
rendszer működése új kérdéseket vetett fel. 1993-94-ben előtérbe a milyen Magyarországot akarunk kérdése került? A nemzeti-

tradicionalista és a nyugati-modernizáció törésvonal mentén kezdtek formálódni a szembenálló és együttműködő politikai erők. Ebben az 

erőtér átrendeződésben az SZDSZ és a Fidesz útjai elváltak. Az SZDSZ a nyugatos, míg a Fidesz a nemzeti oldalra került. A törésvonalak 
átrendeződéséről lásd:G. Márkus György: Törésszerkezet és pártrendszer In.: Magyarország évtizedkönyve 372-385.o. 

http://valtor.valasztas.hu/
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Látható, hogy a második képviselőtestület kiegyensúlyozottabb kormegosztást mutat, mint az első. Ezzel együtt 

is megmaradt a „nagy generáció”, a ‟40-es, ‟50-es években születettek többsége. A korábbiaknál jelentősebb a 

‟30-as években születettek száma. Teljesen eltűntek a két világháború között már aktív személyek. 

Témánk tárgyalásakor megkerülhetetlen az a változás, mely 1994 környékén a Fidesz jellegében bekövetkezett. 

Erről így ír Csizmadia Ervin: 

„A Fidesz egyszerre váltott pólust és ideológiát. A kérdés, hogy ezt miért tette. Megítélésem szerint azért, mert 

egyszerre kellett két új kihívásra válaszolnia. Az egyik kihívás – és ettől még nem kellett volna pólust váltania- 

az Antall- és a Boross-kormány választási kudarca volt. A másik – és a Fidesz szempontjából sorsdöntő – 

kihívássá – az MSZP nagy többségű választási győzelme, és az MSZP-SZDSZ-koalíció létrejötte vált. Miért lett 

ez determináló faktor a Fidesz számára? Nem pusztán és talán nem is elsősorban azért, mert a végül is a 

létrejövő MSZP–SZDSZ-koalíció nem egyezett meg az 1993-ban megkötött és kormányképesnek gondolt 

liberális koalícióval. Hanem azért, mert ez a választási eredmény és a felálló koalíció a Fidesz alapjellegét 

kérdőjelezte meg. A Fidesz ugyanis 1990 és 1994 között– bármilyen furcsa – „harmadikutas” párt volt. 

Identitását a két akkori „nagy”, az MDF és az SZDSZ közötti egyensúlyozás és megkülönböztetési szándék 

határozta meg. Sokan pragmatikus pártnak is gondoltak emiatt, pedig inkább volt a „belgák” pártja. 

1994-ben a Fideszt azonban már inkább a hanyatlás, a kiüresedés fenyegette. Ezért tette azt a két fontos – és a 

későbbiek szempontjából meghatározó lépest –, ami elvezetett Orbán Viktor kormányra kerüléséhez, és a 

politikai vezetés új modelljének kialakulásához. Az egyik lépes, hogy a Fidesznek felül kellett vizsgálnia a 

politikai erőtér háromosztatúságára vonatkozó elméletét. Az MSZP–SZDSZ-koalíciótól kezdődően a Fidesz 

„harcosan” a kétosztatúság, a kétpártrendszer híve. Második lépésként a Fidesznek „absztraktságát” kellett 

megszűntetni. Teller Gyula írja, hogy ebben az időben a Fidesz a politikai erőtér legabsztraktabb pártja, 

mégpedig azért, mert nem kötődik társadalmi csoportokhoz (Teller, 1996: 54). 

1994 után azonban ez a korábbi stratégia folytathatatlanná vált. Ezzel magyarázhatjuk tehát azt a szokatlan 

jelenséget, hogy a Fidesz egyszerre váltott pólust és ideológiát… 

De ezt a váltást nem lehet önmagában értelmezni. Az értelmezésnek legalább ennyire fontos eleme, hogy az 

SZDSZ – az antikommunista törésvonalat lényegében eltörölve – az MSZP által dominált politikai térbe 

helyezte át önmagát. Az MDF – mint a rendszerváltás vezető gyűjtőpártja – törpepárttá válik és elbúcsúzik a 

jobboldal dominálásától, miközben (különösen 1996-tól) a Fidesz lép a jobboldal vezető szerepébe. Az MSZP – 

mint a rendszerváltás törpepártja – négy év alatt talpra áll, és koalíciót köt a menetközben szintén csökkenő 

szavazatszerző képességű (de még mindig középpárti) SZDSZ-szel. Azaz 1996-ra két új erőcentrum jön létre.”8 

                                                           
8Csizmadia Ervin: Politikai vezetõk és politikai környezet II . Politikatudományi Szemle 2006. 4. 
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A politikai erőtér átrendeződése Pécsett 1996-ban követte az országos trendet. A változások nyomonkövetése 

érdekében a továbbiakban jelzem, hogy a Fidesz átment a bal-jobb törésvonal jobboldali térfelére, így a 

demokratikus ellenzéket jobboldali és baloldali csoportra bontottam. 

1998-ban a képviselőtestület a polgármesterrel együtt 45 fős volt. 

 

Az ábrán jól érzékelhető, a késő kádári technokrata elit további erősödése. A korábbi demokratikus ellenzék 

megosztott, de együttes arányuk is jóval alatta marad az 1994-ben megszerzett mandátumaránynak. A történelmi 

pártok képviselőinek részaránya visszaszorulóban van. A nemzeti-tradicionális és a nyugati-modernizációs tömb 

közötti különbség 9% százalék ez utóbbi javára, mely azt jelzi, hogy a város polgárai, a modernizációs 

programot megfogalmazó erőket támogatják, ismételten szembehelyezkedve az országos folyamatokkal. 

A testület korfája az alábbiak szerint alakult: 
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Láthatjuk, továbbra is a „nagy generáció” határozza meg a képviselőtestület összetételét. Érzékelhetővé válik a 

„proteszt generáció” jelenléte, s lassan megjelennek a rendszerváltáskor felnőtté vált korosztály tagjai is a 

testületben. 

A 2002-ben alakult közgyűlésben 43 képviselő foglalt helyet a polgármesterrel együtt. Az elitcsoportok 

megoszlása az alábbi képet mutatja a XXI. század első testületében: 



 A politikai osztály formálódása 

Pécsett 
 

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A modernizációs elit előnye ebben a testületben tovább nőtt, a tradicionális-nemzeti oldal meghatározó erejévé 

Pécsett is a Fidesz lépett elő. 

A képviselők korösszetétele az alábbiak szerint alakult: 
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Kiegyenlítődtek a korosztályok, a pártok fiatalítási törekvései jól tükröződnek a testület összetételében. 

Az 2006-os önkormányzati testület mutatói az alábbiak: 2006-ban a polgármesterrel együtt 41 képviselő alkotta 

a testületet. 

A politikai elit következő csoportjai vannak jelen a testületben: 

 

Változatlanul a „modernizációs elit” a dominál a képviselőtestületben, de a 2002-es testülethez viszonyítva 

erősödött a jobboldali elit (ténylegesen a Fidesz). 

2006-ban a korösszetétel az alábbiak szerint alakult: 
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A testületben immár a „nagy generáció” tagjai az idősebb korosztályt képezik, bár létszámuk még mindig 

meghatározó. Jelentős fiatalodás zajlott le ebben a ciklusban is, a ‟80-as évtizedben születettek is megjelentek a 

politika porondján. 

A 2010-es országgyűlési és önkormányzati választások alaposan átrajzolták a politikai erőviszonyokat 

Magyarországon. A politikai elitben is hatalmas változások következtek be. A FIDESZ az ezredforduló körül 

kezdett a jobboldal vezető erejévé válni, s ez az évtized végére szavazatokban is látványosan megjelent. Ezzel 

párhuzamosan számos jobboldali és liberális párt eljelentéktelenedett. A baloldal 2010-ben megrendült, a 

szocialista párt középpárttá olvadt. Egyúttal új pártok jelentkeztek a politikai palettán, a szélsőjobboldalon 

feltűnt a Jobbik, a szabadelvű mezőben megjelent a zöldek vonásait is magára öltő Lehet Más a Politika nevű 

párt. 

Az országos terendek Pécsett is érvényesültek. Az önkormányzati törvény módosítása következtében jelentősen 

megcsappant a képviselők száma, a polgármesterrel együtt 28 tagja lett a testületnek. Az új pártok képviselőivel 

új elitek léptek a hatalmi térbe, a Fidesz-KDNP és az MSZP révén meghatározóak mégis a rendszerváltáskor 

feltűnt erők maradtak. A pécsi közgyűlésben az alábbi megoszlással találkozunk: 
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A korfa összetételében is mérvadó változás következett be: 

 

Mint látható a „nagy generáció” tagjainak száma alaposan megcsappant, többségbe a „proteszt generáció” tagjai 

kerültek. A testület nem csak politikai irányultságában változott, hanem jelentős fiatalításon is átesett. A ‟80-as 

években születettek számára a rendszerváltás már maga a történelem, s képviselőik sorában már a rendszerváltás 

kudarca ellen protestálókat is megtaláljuk. 

Megállapíthatjuk, hogy Pécsett is az országban általánosan jellemző elitcsoportok alakultak ki, helyi 

sajátosságnak tekinthetjük a késő-kádárkori technokraták 1994-2006 közötti, folyamatosan erősödő 
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támogatottságát. Nem tévedünk nagyot, ha ennek magyarázatát a város 100 évre visszatekintő nehézipari 

(elsősorban bányász) tradíciójában véljük fellelni. 

Miután megismerkedtünk a város politikai osztályának korösszetételével és az őket megosztó törésvonalakkal, 

bemutatom, hogy milyen társadalmi közegből rekrutálódott a város politikusi gárdája. A képviselők 

végzettségéből és foglalkozásából kísérlem meg bemutatni kibocsátó környezetüket. A vizsgált ciklusok 

valamennyi képviselőjét figyelembe vettem, s az így kialakult foglalkozási palettát tárom az olvasók elé: 

 

A leggyakrabban előforduló foglalkozások a képviselők körében a mérnök, a tanár, a jogász és a nyugdíjas. Első 

pillantásra meglepőnek tűnik, hogy a műszaki értelmiségiek milyen vonzónak találják a közéleti tevékenységet. 

Ennek a jelenségnek azonban konkrét oka van Pécsett. A rendszerváltással egy időben zajlott a nehézipari 

üzemek megszüntetése, s a képviselőség két szempontból is kiutat jelenthetett a veszélybe került műszaki 

értelmiségnek. Egyrészt úgy gondolhatta, nagyobb befolyása lehet a folyamatokra (ebben keservesen csalódnia 

kellett), másrészt egzisztenciális bizonytalanságát mérsékelhette a képviselőtestületi tagsággal. Ugyancsak 

szembetűnő a nyugdíjasok magas száma a képviselők között, különösen, ha figyelembe vesszük a bemutatott 

korfákat, ahol látható, hogy a testület zömét adó generációk napjainkban érik el a nyugdíjas kort. Ez a jelenség 

ugyancsak az ipar széthullására vezethető vissza, a bányák megszüntetésekor ugyanis sokan éltek a 

korkedvezményes nyugdíj lehetőségével, s közülük jó néhányan testületi tagokká váltak. Ha összességében 

vizsgáljuk az önkormányzati testületek összetételét, megállapíthatjuk, hogy elsősorban értelmiségiek soraiból 

rekrutálódnak a képviselők. Társadalmi státuszukat tekintve középosztálybeliek. Alig akad közöttük tulajdonos, 

de ha igen, akkor kistulajdonos vállalkozó. Egyetemi város révén a testületnek rendszerint akad egyetemi oktató 

tagja. Társadalmi státuszukat tekintve semmiképpen nem mondhatjuk el, hogy a városi képviselőtestület tagjai 

akár a gazdasági, akár a politikai elit tagjaiként indultak a politikai pályán. 

A fentieken kívül jellemző a pécsi képviselőtestület tagjaira, hogy férfiak. A nemek megoszlása a tárgyalt négy 

ciklus átlagában a következő: 
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Az egyes képviselőtestületek esetében is rendre ez az arány ismétlődik, egyetlen ciklusban sikerült feltornázni a 

női képviselők arányát 18%-ra. 

A helyi politikai osztályt leíró adatok bemutatása után megkísérlem a helyi politikai elit lehatárolását. Mivel 

elsősorban a pécsi önkormányzati testületek tevékenységével foglalkozom írásomban, nem térek ki a 

polgármesteri hivatal szereplőire, a közigazgatási pozíciókat betöltő személyek döntési, befolyásolási 

potenciáljára. Ha a bevezetőben említett tételből indulunk ki, nevezetesen, abból, hogy a politikai elit tagjai a 

döntéseket birtokló és befolyásolni képes aktorok között keresendők, akkor főképp a döntési pozíciókat kell 

lehatárolnunk. Az önkormányzati testületben mindenekelőtt a polgármester, és a tisztségviselők rendelkeznek 

döntési jogosítványokkal. A bizottságokban történő előkészítő munka révén ugyancsak befolyásolni képesek a 

folyamatokat a bizottsági tagok, s legfőképpen az elnök. Természetesen a több cikluson keresztül végzett 

képviselői tevékenység arra utal, hogy a képviselő munkájával elégedett küldő szervezete, azonos pozícióban 

való megerősítése pedig egyre növeli befolyásolási képességét. A legsikeresebb szereplők továbbléphetnek 

politikai karrierjükben, s területi, esetleg országos aktorrá válhatnak. A tájékozódásban segítségemre volt, hogy 

2008 folyamán kérdőíves felmérést9 folytattunk, a vizsgált periódus képviselői, és a polgármesteri hivatal 

munkatársai között, hogy véleményük szerint a városban kik töltenek be döntésbefolyásolási pozíciót. Az alábbi 

kép rajzolódik ki válaszaik nyomán: 

                                                           
9A kérdőíveket lásd 1. 2. sz. melléklet 
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Fenti szempontok figyelembevételével határoztam meg, hogy kik váltak a vizsgált periódusokban, a város 

politikai elitjének tagjaivá. 

Ennek érdekében a képviselőtestületben és az országban viselt, de a város politikai életével kapcsolatos 

tevékenységek mentén súlyoztam. A képviselőtestület bizottságában betöltött tagságot 1 ponttal jelöltem, 

bizottsági elnökséget 3 ponttal, alpolgármesterséget és országgyűlési képviselőséget 8 ponttal, 

polgármesterséget 10 ponttal láttam el. A fenti súlyozás alapján az 1990-2006 között tevékenykedő 148 

képviselő közül 27 képviselő esetében kaptam 10 pontnál magasabb értéket, azaz minden 5,5 képviselőnek 

sikerült kiemelkednie a közgyűlés tagjai közül. Ezen érték eléréséhez több cikluson keresztül kellett legalább 

bizottsági elnöki pozíciót betölteni az önkormányzatban, vagy országos szinten politizálni. 
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A pécsi politikai elit tagjai alapvetően három pártból, a Fideszből, az MSZP-ből és az SZDSZ-ből kerültek ki. 

Mivel 1996-tól folyamatosan városvezetői szerepkörben van az MSZP, a vizsgált periódusban többségben van 

városi elitben . Az elitbe tartozó MSZP politikusok egy kivételével tagjai voltak az MSZMP-nek is, tehát Pécsett 

is érvényes a tétel, miszerint az MSZMP-ben szocializálódott az új elit baloldali része. Korosztályát tekintve a 

helyi szocialista elit derékhadát a „nagy generáció” tagjai alkotják. Szociológiai összetételét tekintve a több mint 

80% diplomás, ezen belül 80% humán végzettségű. Kitűntetett szerepet kap a jogi képesítés a helyi szocialista 

elitnél, több mint 30% jogász. A képviselők negyede technokrata típusú10 felsőfokú végzettséggel (közgazdász, 

mérnök) rendelkezik. 20% humán értelmiségi (egyetemi oktató, kutató). Ugyancsak 20%-nyi a középfokú 

technokrata végzettséggel rendelkezők aránya. Megállapítható tehát, hogy a helyi szocialista elit jellemzően a 

kádár rendszerben szocializálódott, „nagy generáció” tagja, humán végzettségű, középosztályhoz tartozó 

személy. 

A FIDESZ helyi elit politikusai, értelemszerűen többségében nem voltak MSZMP tagok.11 Zömmel ők is a 

„nagy generáció” tagjai, de 5-10 évvel fiatalabbak, mint a szocialisták. Egyik képviselőjük kifejezetten a 

„proteszt” nemzedékhez tartozik. Ma már valamennyien diplomások, de az önkormányzatiság hajnalán főiskolai 

hallgató is volt soraikban. Hatvan százalékuk humán végzettségű, melynek fele jogász. A fennmaradó részt a 

technokraták teszik ki. Harmadik erőként az SZDSZ tudta megjeleníteni magát folyamatosan a pécsi politikai 

döntéshozók között. A liberális elit tagjai valamennyien rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, közöttük 

azonban a technokrata képesítés van többségben. Humán végzettségű tagjuk értelmiségi státuszú. Az 

állampárthoz nem köthetők. Valamennyien a „nagy generáció” fiatalabb tagjai közé tartoznak. 

Felmerül a kérdés, van-e, a pécsi szereplők között, országos szinten is mérvadó politikus? Ennek eldöntésében 

nem a helyi, hanem az országos döntéshozói pozíciók igazíthatnak el bennünket.12 

A szocialisták körében T. L. polgármester, háromszoros országgyűlési képviselő mindenképpen ide sorolandó. 

Az általa betöltött pártfunkciók (1998-2006-ig az MSZP Baranya Megyei Szervezetének elnöke,13 1999-2000-

ben az MSZP Országos Választmányának alelnöke. 2003-2004 között Országos Elnökségi tag), parlamenti 

tisztségek,14 (1995 márciusától 1998. november 14-ig, majd 1998. decembertől 2000. decemberig frakcióvezető-

helyettes, az Alkotmányügyi Bizottsági tagja, a Medgyessy Péter miniszterelnök ügynökmúltját vizsgáló ad hoc 

bizottság alelnöke. A 2004. október 4-én hivatalba lépett új kormányfő, Gyurcsány Ferenc önkormányzati 

tanácsadó testületének vezetője.) és érdekképviseleti pozíciók (1998 októberétől a Megyei Jogú Városok 

Szövetsége Elnöke, 2003 áprilisától a Magyar Városok Szövetségének alapító elnöke), egyöntetűen jelzik 

befolyását az országos politika mezején. Számos politikai fordulatnál betöltött szerepe azonban, ennél is 

beszédesebb: például a Medgyessy ügynökmúltjával foglalkozó vizsgálóbizottság tagjaként15, valamint a 

Medgyessy-Gyurcsány kormányfőváltásban játszott szerepe16, Sz. K. köztársasági elnökválasztási eljárásában 

betöltött szerepe17. Mindez arra utal, hogy T., az egyik legbefolyásosabb vidéki szocialista politikus volt, s mint 

ilyen, a vidéket képviselő szocialista lobbi vezéralakja.18 

Ugyancsak az országos politikai elit tagja Sz. K, aki egy ideig betöltötte a Magyar Szocialista Párt alelnöki 

tisztét, valamint két cikluson keresztül a Magyar Köztársaság Parlamentjének elnöki pozícióját. 2005-ben a 

Magyar Szocialista Párt államfő-jelöltje volt.19 Sz. elsősorban a párton belüli különvéleményével tűnt ki, 

amennyiben többször fogalmazott meg az MSZP-ben uralkodó szociál-liberális főáramlattól eltérő nézeteket. 

Ezen megfogalmazások minden esetben élénk politikai vitát indukáltak a kormánykoalíció vezetőinek 

körében,mely 2010-ben Sz.K. pártból való kilépéséhez vezetett.20 

                                                           
10Ezen osztályozás során Körösényi András kategorizálását kíséreltem meg adaptálni 
11Az MSZMP tagság azonban köreikben sem zárható ki abszolút módon, mint azt város politikai közvéleménye jól tudja, hiszen egyik 

mérvadó politikusuk jelenleg a változatos jobbközép politikai pályát befutott korábbi alpolgármester politikai karrierjét az állampártban 

kezdte. 
12Leszámítva a politikai tapasztalatot, mely nehezen megfogható. 
13Mint tudjuk a szocialista pártban Horn Gyula honosította meg a Megyei Elnökök informális konzultatív szerepét, melynek sokszor döntő 

jelentősége volt a párt taktikai és stratégiai fordulataiban. 
14http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=t381 
15http://gondola.hu/cikkek/12065 2002. augusztus 12. 
16Természetesen leszámítva a hétköznapi politikai tapasztalatot, mely egzaktan nehezen megragadható. 
17http://www.magyarorszag.ma/modules.php?name=News&file=article&sid=2901 Belföldi Hírek: Szili Katalin az MSZP államfõjelöltje 
18Sajnálatos, hogy gyorsan ívelő (bár időnként ellentmondásos) karrierjét hirtelen kettétörte a Dombóvárnál elszenvedett autóbalesete. (A 

tragédia különös módon kódolva volt a politikus mozgásában. A Budapest-Pécs közötti távolságot nem lehetett naponta többször büntetlenül 
megjárni az akkori magyar útviszonyok mellett. Nem véletlen, hogy több tehetséges vidéki politikus szenvedett közúti balesetet, naponta 

ingázván Budapestre! Ha úgy tetszik ez is a „vidékiség” egyik járulékos következménye volt!) 
19Ripp Zoltán: Kudarc után, választás előtt az MSZP. Mozgó Világ, 2005. 7. sz. 
20http://www.hirextra.hu/2010/10/04/szili-katalin-leadta-a-partkonyvet/ 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=t381
http://gondola.hu/cikkek/12065
http://www.magyarorszag.ma/modules.php?name=News&file=article&sid=2901
http://www.hirextra.hu/2010/10/04/szili-katalin-leadta-a-partkonyvet/
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A Fidesz pécsi politikusai közül országos elismertségre M. É. tett szert, aki 1990-94 között a városi közgyűlés 

egyik alpolgármestere volt. Ezt követően 1994-től 1998-ig a parlamenti Fidesz-frakció melletti szakértői 

csoportban dolgozott, 1998-2006 között két cikluson keresztül országgyűlési képviselő volt (1998-2002 között a 

pécsi 1 sz. ovk. egyéni képviselőjeként). 1999. július 1-jétől 2002. május 14-ig a Miniszterelnöki Hivatal 

közigazgatási és területpolitikai államtitkári funkcióját töltötte be. 2002-2006 között a Fidesz frakcióvezető 

helyettese, a Nemzetbiztonsági Bizottság és a Területfejlesztési Bizottság alelnöki, valamint sz Alkotmány- és 

Igazságügyi Bizottság tagsági pozíciót töltött be országgyűlési képviselőként. Pártjában egy ideig megyei elnök 

volt, egy időben tagja volt a Fidesz Országos Választmányának is. 2006-ban nem vállalt aktív politikusi 

szerepet. 

A politikai elit formálódásával kapcsolatban néhány jellemzőre szeretnék rávilágítani. Mértékadó politikai 

tényezővé azok a politikusok válhattak, akiket pártjuk többször jelölt képviselőségre. Helyben csak azoknak a 

képviselőknek van igazán befolyásuk, akik uralmi pozíciót birtokló párt delegáltjai. Országgyűlési képviselővé 

elsősorban azok váltak, akik már tapasztalatot szereztek önkormányzati képviselőként. (Ellenkező példa is 

előfordul, amennyiben országgyűlési képviselőből lesz önkormányzati szereplő. Ez a folyamat elsősorban 

azoknál a pártoknál jelentkezik, amelyek szavazóbázisa szűkül az idők folyamán). Nagy tekintéllyel és 

befolyással bíró személyek is kikophatnak egyik pillanatról a másikra a politikai mezőről, amennyiben pártjuk 

hanyatlik, vagy átrendeződnek a párt belső erőviszonyai. A fenti megállapítások alapján megállapíthatjuk, hogy 

a pécsi politikai elit az a rendszerváltást követően, a pártok erőviszonyainak változásához igazodott, s ahogy 

maga a pártrendszer úgy a helyi elit is képlékeny. 
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5. fejezet - Történelmi 
beágyazódottság és régiófejlődés – 
Lengyelország területi 
megosztottsága 

Schmidt Andrea 

Számos megfogalmazás született a régió definiálásának területén. A különböző diszciplínák tudósai saját 

tudományágaiknak megfelelő, azok fogalom-eszköztárát felvonultató definíciókat kreáltak a régiók szerepére, 

kialakulására, jellegére vonatkozóan. Jelen dolgozat e sokszínű halmazból a „tér és funkció” helyett az idő 

szerepére kíván koncentrálni. Az identitás és a történelmi beágyazódottság kerül figyelmünk középpontjába, 

egyetértve azon felfogással, mely szerint a régiót nem a tér teszi, hanem az idő, a történelem.1 Győri Róbert 

(Győri, 2006) a regionális kötődést az alábbi öt alapelven szemlélteti: gazdasági, társadalmi, kulturális, 

infrastrukturális, valamint természeti kapcsolódások. A fogalom nem statikus, mint ahogy a kötődések, 

kapcsolódások is dinamikusak, időben változ(hat)nak. Megállapítása közel áll a nemzetközi irodalomban az ún. 

„regionális transzformációként” megfogalmazott folyamathoz, mely fogalom magyarázata Paasi finn geográfus 

nevéhez fűződik. Ő vizsgálta meg a régiók intézményesülésének elméletét, a régiók kialakulásának dimenzióit, s 

fogalmazta meg a régióformálódás logikáját és történetiségét. Paasi (Paasi, 2002) és a lengyel-angol Luiza 

Bialasiewicz (Bialasiewicz, 1999) értelmezése szerint a regionális tudat, a regionális identitás keletkezése és léte 

számos tulajdonsággal jellemezhető, egyebek mellett a területi jelképek meglétével, de magával az elnevezéssel 

is. Ezek mindegyike egységteremtő képességgel rendelkező fogalom, melyhez az összetartozás képzete köthető. 

Ugyanakkor magában hordozza az egymásra utaltság kérdését is, mely a közép-európai régióban szoros 

kapcsolatban áll a történelem kiemelt szerepével, az egyéni és a kollektív – ez utóbbit nevezi Bialasiewicz 

nemzetinek - történelmi tapasztalattal. Paasi értelmezésében a régió közepes méretű területet jelöl, amelyet nem 

lehet közvetlenül megélni, de amelyet szimbolikus jelleggel beépíthetünk a tudatunkba. A régió ebben a 

felfogásban különbözik a „hely” földrajzi fogalmától, melyet a mai társadalomföldrajz képviselőinek nagyobb 

része rendszerint olyan területi egységnek tekint, amely az egyén mindennapi élete során egyre személyesebb 

jellegűvé válik. A régiók hosszú történelmi folyamat eredményeként jönnek létre, amelynek során a régió 

polgáraiban sajátos összetartozás tudat fejlődik ki. Ahol a teret belakó emberek karaktere, identitása, mozgása, 

értéktudata a meghatározó, ott a történelmi idő adja meg valamely földrajzi egység zsánerét, s válik a többitől 

megkülönböztethetővé. Elgondolkodtató, hogy ha a regionális identitás formálja, vagy alakítja a régiót, vajon 

működik-e ugyanez visszafelé. Meghozza-e az identitást is egy régió kialakítása, működik-e ez kijelölt 

mesterséges határoknál, vagy csak olyanoknál, melyek valamely korábbi vagy meglévő társadalmi 

válaszvonallal nagyjából egybeesnek? (Kovács 2001) 

A néprajz és a történeti geográfia mezsgyéjén mozgó szimbolikus földrajzzal, a tájak szimbolikájával foglalkozó 

iskola a térbeliség egy másik modelljét, a történelem, a történelmi narratívák „tájba írását”, valamint a konstruált 

táj és a konkrét földrajzi terekben tárgyiasuló szimbolika összhangját vizsgálja. Feltételezésük2 szerint a tájak a 

kulturális, mentális emlékezet részei, a nemzeti lét ikonográfiájának esszenciális részei, a nemzethez, régióhoz 

való kötődés kialakulhat spontán módon, de az állam erőszakos úton is kikényszerítheti a nemzethez tartozás 

egyenletes, folyamatos és homogén területét.3 A szimbolikus földrajz vizsgálati módszerét alkalmazva választ 

találhatunk napjainkban is létező számos, történelmi múltból eredő problémára. Érvényes vizsgálati szempont 

lehet például a magyar és lengyel irredentizmus eredetének értelmezése. Ezzel a problémával némileg 

kapcsolatba hozható az a felfogás, mely szerint ahhoz, hogy egy tájat egy nemzet magáénak érezzen, nem 

okvetlenül kell annak földrajzi, politikai és történelmi határokhoz köthetőnek lennie. Lengyelországban, talán 

éppen a hosszan tartó ország nélküli nemzeti összetartás szükségessége, valamint a gyakran változó 

                                                           
1Történeti régiónak nevezzük azt a földrajzi-történeti egységet, melyet a történelem folyamán tartományként kezeltek, és/vagy területi-

közigazgatási autonómiát élvezett és a régió léte meghatározott időtartamra igazolható (Győri, 1999). 
2Magyarországon Ilyés Zoltán néprajz és a geográfia határmezsgyéjén mozgó írásai, a nemzetközi szakirodalomban Maurice Halbwachs és 

Arjun Appadurai munkássága köthető ide 
3Ez különösen fontos Közép-Európa térségében. Ha a történelmi tapasztalatot tekintjük meghatározónak, akkor azonnal szembetaláljuk 
magunkat a nemzetfejlődés problematikájával, azaz a Montesquieu-i alapokon nyugvó „államnemzet”, illetve a Fichte-i gondolatot 

továbbvivő, Magyarországon inkább Herder, valamint Schelling nevéhez köthető „kultúrnemzet” fogalom értelmezésével. A történelmi 

tapasztalatok alapján a régió népei az államnemzet fogalommal kevésbé, a kultúrnemzet problémával lényegesen gyakrabban voltak 
kénytelenek szembesülni. (Bojtár, 2008) 
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államhatárok miatt, kiemelt jelentősége van a kollektív történelmi emlékezetnek. Jó példa erre a Bialasiewicz 

által is kutatott Galícia mítosz, vagy a lengyel történeti földrajzban szinte közhelynek számító Kresy (Végek) – 

az egykor Lengyelországhoz, 1945-öt követően Szovjetunióhoz, majd Ukrajnához tartozó területek esete. Míg 

az előbbi a lengyel történelmi szimbolikában az önálló, független állam születésének bölcsője, „lengyel 

Piemont”, addig Kresy az elvett, illetve megszerzett területek együttes halmaza. Míg Galíciát viszonylag 

könnyen be lehet határolni a történelmi térképeken a Habsburg Birodalom, majd az Osztrák-Magyar Monarchia 

egyik tartományaként, Kresy olyan terület, mely a történelem folyamán a kollektív emlékezetben 

manifesztálódott. (Lorek, é.n.)4 A lengyelség haza-felfogását és Lengyelország identitásképző szerepét jól 

érzékelteti Adam Mickiewicz nemzetfelfogása. „E szavak (…nincs még veszve Lengyelország…)5 azt jelentik, 

hogy azok az emberek, akik megőrzik magukban azt, ami a lengyel nemzetiség lényegét képezi, függetlenül 

bármi politikai körülménytől, képesek a haza létét meghosszabbítani és törekedni tudnak visszaszerzésére. Ez 

magyarázza azt a jelenséget, hogy a haza lengyel eszméje nincs összekapcsolva az ország eszméjével.”(Bojtár, 

2008)6 

A régiók más-más szerepet töltöttek be Nyugat- és Kelet-Közép-Európa történetében. Térségünkben a feudális 

rendszer Nyugat-Európához képest mintegy 500 évvel később alakult ki, a hűbéri hierarchia sem jött létre 

Nyugat-Európához hasonló mélységben és tagoltságban, a királyi hatalom kezdettől domináns szerepet játszott. 

A nemesség megpróbálta saját függőségi területeit és rendszerét kiépíteni, de ez általában csak ideiglenesen 

sikerült. A nagy birodalmak hódításai révén a korábbi arisztokrácia, oligarchia teljesen eltűnt egyes vidékeken 

mielőtt bármilyen tartós uralmi területet kialakíthatott volna. A birodalmak megszűnését követően, a nyugat-

európai trendekhez igazodva, nem a regionalizáció, hanem az egységes nemzetállam megteremtése került 

napirendre. (Illés, 2002) A nemzeti egységprogram igen mély gyökeret eresztett a közösségi emlékezetben, 

akadályozva a regionalizmus, a regionális identitás fölülről, azaz államilag vagy éppen az Európai Unió 

irányából történő megszervezési kísérletét.7 

Az ideális területi egységeket számba véve vizsgált térségünkben, Közép-Európában az identifikációs 

hatóerővel rendelkező szintnek a középnemesség szerveződési szintje – Magyarországon és Horvátországban a 

megye, Lengyelországban a vajdaság, Ausztriában és Csehországban a koronatartomány – bizonyult. A falusi 

közösségeknek – lévén hosszú ideig a nemesség birtokai voltak – önszerveződési és identitásképző szempontból 

kisebb jelentőségük volt, mint a Balkánon.8 A nagy birodalmak tartományai jelenthettek még identitásteremtő 

szintet, különösen, ha meghatározott mértékű önkormányzattal rendelkeztek. Ilyen volt a Habsburg Birodalmon 

belül Galícia, mely az 1869-es megegyezést követően önálló tartományi gyűléssel rendelkezett a birodalmon 

belül, követeket küldhetett a bécsi osztrák Landtagba is. A történelem, a nemzeti ébredés eszméi és a mozaikos 

etnikai jelleg, a 20. század első harmadában létrejött nemzetállamok hosszú időre felülírták a létező, vagy 

születő regionális identitásokat, a második világháborút követő szocialista rendszer a maga sajátos állami 

szerepvállalásával új értelmet adott a regionális identitás gondolatának. A régiók mint gazdasági egységek 

léteztek, a tervek végrehajtásának területi egységei voltak. A tervekben megfogalmazásra került a falu-város 

közti fejlettségbeli ellentét felszámolásának igénye, az elmaradott területek felzárkóztatásának lehetősége, s a 

régió fogalmának újraértelmezése.9 A kívülről irányított politikai változások, valamint a nemzeti sajátosságok 

háttérbe szorítását magával hozó uniformizálási kísérletek összhangban voltak az erőltetett iparosítás, valamint a 

tervutasításos gazdaság eszméjével. 

A régió egyben az állami szervezet része lett, ami a totálisan államosított kommunista rendszerbe jól 

beilleszthető volt, s a vállalat és az ágazati minisztérium mellett a központi erőforrásokért folytatott harc egyik, 

                                                           
4A történészeknél hasonló megállapításra jut Gerő András is, aki a megélt történelem és a „kitalált” történelem közötti kapcsolatot vizsgálta. 

Gerő András: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetéből. Budapest, ELTE-PolgArt, 2004 A 

szimbolikus földrajz elvei jól mellesleg jól összeegyeztethetők a fejlesztéspolitikai kérdésekkel is. Elég csak a turizmus, idegenforgalom 

szolgálatába állított eszközökre, szálláshelyekre, programokra, illetve a hozzá kreált, vagy létező történelmi (vagy történelmies) múltra és 

ennek „piacosítási” lehetőségeire gondolni. 
5Azaz a lengyel himnusz kezdősora. 
6Bojtár Endre szerint, bár ez a felfogás kényelmes megoldás a 19. században az állammal éppen nem rendelkező nemzetek számára, 

ugyanakkor a kollektív én és mi körből bármikor ki lehet rekeszteni népcsoportokat, mint ahogy arra a 19. századtól napjainkig is számos 

példa utal. 
7Elég ez esetben a magyar vármegyerendszer fennmaradásának folyamatát végigkísérni.…Az 1848-as forradalom és szabadságharc alatt 

született közigazgatási reformterveket a háború kirobbanása, majd az osztrák önkényuralom söpörte félre. Magyarország 1867-68-ban kettős 

rendezettségű föderatív állammá vált, s ekkor indult meg a nagytérségi struktúrák kialakulása – elsősorban az egyes területek közötti 
munkamegosztás jelentőségét hangsúlyozva. (Hajdú, 2004) 
8A falvak évszázadokon át nem is voltak a közjog alanyai, a nemesség gondoskodott a bíráskodásról, az adószedésről, az akkori értelemben 

vett szociális ellátásokról. 
9A régió olyan összefüggő földrajzi és gazdasági területegység legyen, amely közös, jellegzetes természeti adottságokkal, ehhez mért 

népsűrűséggel, kellő szervezettséggel, olyan általános politikai kultúrával bír, ami a népgazdasági terv révén a rá kiosztott szerepnek a 

lehető legjobb betöltésére képesíti. Evvel nemcsak a saját, hanem az egész ország lakosságának az életszínvonalát a leghatékonyabban 
emeli. (Faragó, 2004 – idézi: Fürst János: A regionális tervezés általános kérdései c. 1954-ben megjelent tankönyvét) 
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állandóan legitimált alanya, szubjektuma lett. Ezt segítette elő az is, hogy az uralkodó párt (állampárt) mindenütt 

regionális, nem pedig szektorális alapon szerveződött. Jellemző módon a szocialista-kommunista állam 

többnyire a már történelmileg kialakult területi egységeket vette át és igyekezett azokat új tartalommal, főként 

ideológiával megtölteni. Voltak ugyan területátszervezési kíséretek, de előbb-utóbb általában visszatértek a 

hagyományosabb régiókhoz. A szocialista időkben a keleti blokk országaiban, nem, vagy csak alig beszélhetünk 

regionalizmusról, hiszen az államközpontúság, az etatista szemlélet egyeduralma nem engedte – a hatalom 

megtartása, a társadalom feletti teljes ellenőrzés igénye miatt nem is engedhette – meg ezen „mezoszint” 

kialakulását. (Kovács, 2003) 

A regionális kötődés új megvilágítást kapott az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában. Az egykori 

szocialista országokban többnyire nem belső fejlődés hatására születtek régiók. (Paasi, 2002) Adrian Smith 

„Regions, territories and diverse economies in the new Europe”, című tanulmányában (Smith, 2004) Paasi 

álláspontjával egyetértve, a közép-európai regionalizációs folyamatot vizsgálva azt az álláspontot kritizálja, 

mely szerint a régióépítés célja a „Strukturális Alapokból érkező támogatások maximális kihasználásának 

lehetőségének megteremtése”. Hasonló megfogalmazást tesz Süli-Zakar István is (Süli-Zakar 1999), aki a 

regionalizációt, mint egy felülről lefelé irányított mesterséges közigazgatási-politikai folyamatot értelmezi, 

melynek során földrajzilag egymáshoz közel fekvő területek, önkormányzatok politikusok irányításának 

hatására egyesülnek. Szerinte a regionálizáció folyamatának sikerességében az egyes országok sajátos 

intézményi és politikai fejlődése tükröződik. A magyar és közép-európai helyzetből kiindulva Hajdú Zoltán is a 

„kívülről” felvetett régióalkotási kísérletben látja a veszélyt. (Hajdú, 2004) Faragó László is azt az álláspontot 

fogalmazza meg, hogy a kívülről (felülről) végrehajtott regionalizációs kísérletek nem minden esetben érték el 

kívánt eredményt. Az új intézményrendszer kialakítására az újonnan taggá vált országokban hathat jobban az 

Európai Unió, hiszen azokat a támogatások megszerzésének feltételei közé sorolhatja. Ezek a régiók nem alulról 

felfelé építkeznek, nem természetes fejlődés következtében jönnek létre, nem szabadnak születnek, hanem egy 

szigorú hierarchiába, működési rendbe illeszkednek, nekik szánt bizonyos funkciók ellátására hozzák létre 

őket!10 

Az uniós közös gazdaságpolitika régiókra gyakorolt hatásai között megjelent a versengés, mint kihívás. Nem az 

egyes országok, hanem azok régiói váltak versenytársakká. A gazdasági integráció által leomlott államhatárok 

és a közös európai piac megjelenése pedig nemhogy csökkentette volna, hanem ellenkezőleg, növelte a 

regionális különbségeket, a belső fejlődési adottságok és a külső tényezők különbsége által. Az új gazdasági 

körülmények között a lokális adottságok jelentősége, így a helyi munkaerőpiac összetétele, a lakosság 

képzettségbeli állapota, a tudományos kutatóközpontok közelsége, megléte, a térség megközelíthetősége, a 

kommunikációs csatornákkal való ellátottság, a természeti környezet adottságai, az életminőség, valamint a 

kulturális és turisztikai adottságok mind-mind meghatározókká váltak. A közös gazdasági tér és piac 

megnövelte az egyes régiók, s legfőképpen a helyi hatalom szerepvállalását, mely egyebek mellett a 

befektetéseknek kedvező környezet kialakítását és a befektetők régióba csalogatását foglalta magába. Az új 

tagállamok regionális szerkezete nagyvárosi és nem nagyvárosi körzetekre osztódott, amely további területi 

különbség-növekedést eredményezett.11 

A gazdasági növekedés, az emberiség természettől való függetlenedése a fizikai határok lebontásának 

folyamatát is felgyorsították. Az ezredfordulón ismertté vált „földrajztudomány vége” (end of geography) 

fogalom a globalizáció, a távolságtól és ez által a fizikai határoktól függetlenedő emberiség társadalmi 

expanzióját volt hivatott alátámasztani. A kulturális jellegzetességek uniformizáltsága, a „mcdonaldizáció”, a 

tömegkultúra megjelenése mérsékelni próbálta a modern világ politikai és nemzeti törésvonalait. A politikai és 

gazdasági integráció, azaz maga az Európai Unió létrejötte és létjogosultsága háttérbe szorítja a politikai 

határokat, mint a személyek, a tőke és az áruk szabad mozgását akadályozó tényezőket. (Gorzelak, Jałowiecki, 

2002) 

Sajátos következtetéseket volt kénytelen az egykori szocialista tábor tagja, Lengyelország is levonni. A 

kontinensünkön tapasztalható geográfiai és időbeli eltérés mint alaphelyzet további kihívást jelenthet a 

fejlesztéspolitika számára.12 Mindez nagyban megnehezíti a kiegyenlített fejlődésre való törekvést. 

Lengyelország területének s határainak alakulása az elmúlt évszázadok politikai döntéseinek eredménye. Ezek 

nemzetközi megegyezésen (Szent Szövetség), vagy néhány nagyhatalom (Poroszország, Habsburg Birodalom, 

illetve Oroszország) megegyezésén alapultak. Közös jellemzőjük, hogy felülről, illetve kívülről, önkényes 

                                                           
10A kiemelés Faragó Lászlótól származik! (Faragó, 2004) 
11A korábban csatlakozott uniós tagállamok is hasonló folyamatokat tapasztaltak az elmúlt évtizedekben, noha a területi és a növekedés 

különbségében kisebb volt az eltérés fejlettebb és elmaradottabb régiók között, mint az új tagállamokban. 
12Különösen abban az esetben, ha a felzárkózást, az egy szintre hozást tűzik ki célul. 
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módon hajtották végre, legtöbbször figyelmen kívül hagyva a természetes földrajzi határokat.13 Függetlenül 

attól, melyik nagyhatalom alá került a lengyelség, egyaránt annak perifériájára szorult, messze kerülve a 

hatalmi-döntéshozatali centrumoktól. A közel másfél évszázadot felölelő megosztottságból, az önálló állam 

hiányából adódóan az összetartó erőt a vallás, valamint a lengyel nemzethez tartozás tudta biztosítani. A 

katolikus vallás és a latin nyelvű kultúrához való tartozás határokon túlmenő kohéziós erőként tudott 

funkcionálni. A nemesi köztársaság idején elterjedt szólás – Polonus sum nobilis Latine loquor, lengyel nemes 

vagyok, latinul beszélek – volt a viszonyítási pont a három felosztó birodalom lakossága körében. 

Az általánosan elfogadott nézet napjaink Lengyelországát négy nagyrégióra osztja, melyek közül három a 

lengyel állam születése óta létezik. E középkorban kialakult terület, Nagylengyelország (Wielkopolska), 

Kislengyelország (Małopolska), valamint Mazóvia (Mazowsze) együttműködése évszázadokra vezethető vissza. 

Ekkor épült ki az egyes régiókat összekötő úthálózat, különültek el a gazdasági munkamegosztás kívánalmainak 

megfelelően az egyes területek, és ez a térség tekinthető a lengyel kultúra és államiság bölcsőjének, melynek 

fejlődése az 1569-es nemesi alkotmányban, mint lengyel-litván-belarusz-ukrán „Államszövetség” 

megalakulásában teljesedett ki. 

E három egykori történelmi régió a felosztást követően 1795 után részben eltérő fejlődésbeli utat követett. Az 

egyes birodalmak perifériájához tartoztak és a nagyhatalmak gazdasági helyzetéből adódó különbségeknek 

köszönhetően különböző módon fejlődtek. A három birodalomba beékelődő részek lakossága eltérő politikai 

kultúrával rendelkezett. Míg a galíciai lengyelség a Habsburg Birodalomban autonómiát élvezett, nyelvét és 

vallását szabadon gyakorolhatta, nemzeti identitását megőrizhette, addig a Németországhoz csatolt 

Nagylengyelország lengyelségének meg kellett tapasztalnia a 19. század hetvenes éveiben zajló Kulturkampf 

keretei közt jelentkező erőteljes germanizálódási kényszert, Mazóviát és környékét pedig 1864 után bekebelezte 

az Orosz Birodalom. A lengyel nyelv használatát az 1863-as felkelés leveréséig engedélyezték, majd egy évvel 

később igyekeztek az orosszal felváltani a közigazgatás hivatalos nyelvét – felemás sikerrel. 

A 19. század végére Galícia egyre nagyobb autonómiára tett szert, ami működő parlamentet, felsőoktatást, 

virágzó lengyel irodalmi-kulturális életet jelentett – Lwów (Lemberg) központtal.14 A nemzeti nyelv, mint 

identitásképző eszköz sajátos helyzetbe került az osztrákok által birtokolt területen. A háromfelé tagolódás 

tekintetében a nemzeti függetlenség gondolata, valamint a megosztottsággal szembeni kritika csak Galíciában 

tudott megfogalmazódni. 

A második világháborút követően Lengyelország a területi változások következtében az eddigi három régió 

mellett egy újabb, viszonylag kompakt területi egységgel gyarapodott. A potsdami döntés értelmében 

Németország területéből kapott nyugati területtel, amely a köznapi szóhasználatban az “új terület - nowe 

terytorium” elnevezést viselte. A háborút és a területi döntéseket követően, már 1945-ben megkezdődött a 

lakosságcsere Lengyelországban, az új terület lakosságának túlnyomó többségét a keletről idetelepített 

lengyelség adta.15 Ez a népesség zömmel a fiatal generáció tagjai közül került ki, ennek köszönhetően itt 

magasabb értékeket mutatott a természetes szaporulat és a születések aránya. Lengyelország többi történelmi 

régióival szemben feltűnő a nagyvárosok hiánya, egyedül Szczecin több százezres lélekszámú. 

A világosan kivehető politikai határok mellett léteznek láthatatlan belső határok, melyek méltán tartanak számot 

érdeklődésre a közgazdászok és a szociológusok körében. Ezek olyan területeket jelölnek, melyek a területi 

egyenlőtlenségek, vagy a szomszédos közösségek közötti különbségekre mutatnak rá. Lengyelországot – 

átmeneti helyzetéből adódóan – történelme során egyszerre értek keleti és nyugati hatások sajátos társadalmi, 

gazdasági és térbeli struktúrákat kialakítva. A múltban gyökerező eltérések mind a mai napig megfigyelhetőek, 

konkrét statisztikai adatokkal alátámaszthatók. 

Varsó, Łódź és Krakkó kivételével16 a külföldi tőkekoncentráció legnagyobb arányban az egykori porosz 

területekre, valamint a Németországtól a második világháborút követően megszerzett területekre 

koncentrálódik. Hasonló tendencia figyelhető meg a külföldi partnerekkel (pl. testvérvárosi kapcsolatok 

                                                           
13Itt különbséget kell tennünk földrajzi és politikai határ között. A földrajzi határ a hegységek középvonalán, a hegyvidék és síkság 

összetalálkozásánál húzódik, szemben a politikaival, melyek folyók, vagy mesterséges tárgyak, települések mentén. Eberhardt, 2004 
14Megkockáztathatom azt a kijelentést, hogy a viszonylag liberális Ausztriának köszönhetjük a függetlenséget, legalább is az osztrák 
fennhatóság alá került országrészben alakították ki a lengyelség új formáját, ott teremtették meg a hadsereg és a közigazgatás személyi 

hátterét… Brakoniecki, 2003 
15A két szomszédos ország kapcsolatának ez a döntés nem tett jót. Amíg létezett az NDK, a lakosságcserét és a lengyel nyugati, német keleti 
határt illetően csak a Német Szövetségi Köztársaság hallatta hangját, a rendszerváltást és Németország egyesülését követően ismét felmerült 

ez a probléma 
16Az előbbi kettő orosz területekhez tartozott, ráadásul az előbbi főváros volt a 17. századtól kezdve, míg az utóbbi Galícia egyik legnagyobb 
városa volt. 
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kiépítése) való együttműködés terén is. Az előző rezsim esetében az erőltetett iparosítás gyakran felülírta a 

városiasodás kívánalmait, a semmiből nőttek fel hagyományokkal nem rendelkező iparvárosok. 

Az úgy nevezett belső perifériális törésvonal az egykori felosztott területek határvidékein napjainkban is 

érzékelhető.17 A szocializmus idején kialakult fejlettségbeli különbség megosztotta Lengyelországot észak-dél 

irányban, az ország keleti határvidéke mentén. A történeti földrajzi adottságok alapján a perifériára került 

egykori területek a valamikori Lengyelország központi területeit alkották az egykor keleti irányban húzódó 

ország félperifériájaként, a mezőgazdasági ágazat túlsúlyával. A 20. század harmincas éveitől kezdve alakították 

ki itt a Központi Iparvidéket s telepítettek ide számos stratégiai jelentőségű ipari üzemet, melyek a háború 

végével vagy megsemmisültek, vagy pedig a határváltozás következtében elvesztették a hátországukat. Az 

erőszakos szövetkezetesítés miatt a földjeiktől megfosztott gazdák nem váltak érdekeltté a mezőgazdaság 

modernizálásában. A szocialista Lengyelország az egész keleti övezettel mostohán bánt, a területet kihagyták az 

egész országot érintő fejlesztési programokból is. A keleti határ közelsége, viszonylagos zártsága nem tette 

lehetővé a további fejlődés lehetőségét, a szomszédos országokkal folytatott kereskedelem sem kapott újabb 

impulzusokat. A terület gazdasági mutatóinak, adottságainak, lehetőségeinek számbavételét követően nem 

véletlenül kapta a „Polska B” elnevezést, szemben a fejlettebb és urbanizáltabb „Polska A-val”. 

Lengyelország nagyvárosai 

                                                           
17Azaz a porosz-osztrák, orosz-osztrák 1918 óta belső határok továbbra is őrzik a határ jellegüket. A lengyel önkormányzati és országgyűlési 

választásokon való részvételi hajlandóság tekintetében is tapasztaltak ilyen törést – elsősorban a vidéki lakosság választási részvételi 

hajlandóságát vizsgálva, hiszen a nagyvárosi környezet módosítja a képet. Erre vonatkozóan Tomasz Komornicki végzett felméréseket. 
Másik érdekes vizsgálat a krakkói külső agglomerációban zajlott 2003 körül. Itt húzódott az egykori orosz-osztrák határ. A vizsgálat során 

azt tapasztalták, hogy az újraegyesítés óta eltelt mintegy hét és fél évtized és a nagyvárosból kiköltözők eredményeként bekövetkező 

lakosság összetételbeli változás ellenére is kicsi az átjárás, átházasodási hajlandóság a két terület között, noha a települések között alig 
néhány km a távolság. 
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Forrás: Wikipedia 

A nagyváros – többi országrész dichotómia a korábban érvényes falu-város megosztáson alapul. A nyertesek 

közé a sokoldalú, diverzifikált ipari és szolgáltató szektorral, megfelelő infrastrukturális, telekommunikációs 

háttérrel és magasan képzett munkaerővel, kellően fejlett kutatásfejlesztési háttérrel rendelkező városok 

sorolhatók. E kritériumoknak Lengyelországban összességében a fővároson kívül további négy város felel meg; 

Krakkó, Wrocław, Poznań, illetve Trójmiasto – azaz a Gdańsk, Gdynia és Sopot alkotta városhalmaz.18 A mai 

lengyel állam területén található városok meglehetősen egyenlőtlenül helyezkednek el a térképen. Legsűrűbben 

a nyugati, déli területeken találhatóak nagyvárosok miközben a keleti területek e tekintetben „üresek”. 

A nyugati-keleti megosztottság hosszú történelmi múltra tekinthet vissza. Már a középkorban is nagy 

különbségek voltak megfigyelhetők a nyugati területek javára, a nyugati civilizációs hatások egyik ismérvének 

tartott román stílus elterjedése át sem lépte a Visztula vonalát. A rendszerváltáskor Kelet-Lengyelország 

strukturális átalakulása kisebb áldozattal járt, a leszakadás az 1990-es évek közepétől erősödött, amikor sokkal 

kisebb hatékonysággal tudott bekapcsolódni a nyitottabb, a versenynek nagyobb lehetőséget biztosító gazdasági 

folyamatokba.19 A keleti területek regressziója a fentiekből adódóan sokkalta inkább ennek a megkésett 

fejlődésnek a következményének tudható be, s hasonló okokkal magyarázható az a tendencia is, hogy a 

nagyvárosi agglomeráción kívül eső központi régiók sem képesek megfelelni a modern, nyitott gazdaság 

                                                           
18Össz-vajdasági szinten ez sem változtat az eredményen, hiszen Mazowieckie vajdaság mind területét, mind pedig lakosságát tekintve 
Lengyelország legnagyobb vajdasága. Ld. Regiony Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2007 
19A 2008-as év sajátos jelensége, hogy éppen ebből következően a visszaesés is kisebb mértékű. A világválság következményeinek jelen 

állás szerinti (2009 tavasza) legnagyobb szenvedői éppenséggel a korábban fejlett területek, azaz noha fejlettségbeli mutatók tekintetében 
rosszabbul állt a térség, a visszaesés nem volt olyan látványos, mint a fejlettebb területeken.. 
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diktálta kihívásoknak. A később alapítottak szerepe nem mérhető a középkori társaikhoz, nem tudtak érdemben 

hozzájárulni a regionális különbségek csökkenéséhez. 

A Lengyel Kereskedelmi és Iparkamara elnökének állítása szerint Lengyelország hagyományos kettészakadása 

immár (2008-ban) háromosztatúvá vált, s a területi megosztottság kiegészült településtípusból adódó 

ellentétekkel. A hagyományos Visztula által lehatárolt Polska A és B helyett a tulajdonképpeni A-ba a 

nagyvárosi agglomerációk kerülnek, miközben az eddigi fejlettebb terület (a régi Polska A nagyvárosok nélkül) 

Polska B lenne, az elmaradottabb vidék pedig Polska C. (Borkowska, 2008). 

1. Lengyel nagyvárosok adottságai20
 

 

Európai gazdasági 

vérkeringésbe való 

bekapcsolódás lehetősége 

I. csoport legkedvezőbb 

helyzetben lévők 
II. csoport kedvező 

helyzetben lévők 
III. csoport kevéssé tud 

élni a nagyváros adta 

lehetőségekkel 

Városok Varsó, Poznań, Wrocław Krakkó, Gdansk Łódz, Katowice 

Az egyes országok adaptációs készsége nem köthető szigorúan vett államhatárokhoz, hiszen az egyes államokon 

belül található régiók eltérő módon voltak képesek alkalmazkodni az új kihívásokhoz. A rendelkezésre álló 

statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy az egész lengyel keleti határszél mély recesszióban volt, mely szoros 

kapcsolatban állt a gazdasági transzformáció sikertelenségével. Az újjáépítés időszakában sem tudott a térség 

ebből kilábalni, s néhány sikeres próbálkozástól eltekintve (a turizmus terén, s egyes nagyobb városok 

dinamizáló hatásából adódóan) rendre az országos átlag alatt teljesített. 

2. Az EU 27 tagállamának 1 főre jutó GDP értéke a 
leggazdagabb és a legszegényebb NUTS2 szinteken 

(vásárlóerő paritáson számolva (PPS), EU27 = 100) 
 

A húsz leggazdagabb A húsz legszegényebb 

1. Inner London 

(UK) 
373 1. Severozapaden 

(BG) 
28 

2. Luxemburg (L) 279 2. Nord-Est (RO) 29 

3. Bruxelles-Cap. / 

Brussels Hfdst. 

(BE) 

216 3. Severen 

tsentralen (BG) 
30 

4. Groningen (NL) 198 4. Yuzhen tsentralen 

(BG) 
30 

5. Hamburg (DE) 188 5. Yugoiztochen 

(BG) 
36 

6. Praha (CZ) 172 6. Sud-Vest Oltenia 

(RO) 
36 

7. Île de France 

(FR) 
168 7. Severoiztochen 

(BG) 
37 

8. Stockholm (SE) 167 8. Sud-Est (RO) 39 

9. Bratislavský Kraj 

(SK) 
167 9. Podkarpackie 

(PL) 
39 

10. Wien (AT) 163 10. Sud-Muntenia 

(RO) 
39 

11. Oberbayern (DE) 162 11. Lubelskie (PL) 39 

12. Bremen (DE) 158 12. Észak-

Magyarország 

40 

                                                           
20Gorzelak, 2007 nyomán szerk. Schmidt Andrea 
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A húsz leggazdagabb A húsz legszegényebb 

(HU) 

13. Utrecht (NL) 157 13. Észak-Alföld 

(HU) 
40 

14. North Eastern 

Scotland (UK) 
157 14. Podlaskie (PL) 41 

15. Darmstadt (DE) 156 15. Nord-Vest (RO) 41 

16. Berkshire, 

Buckinghamshire 

& Oxfordshire 

(UK) 

154 16. Warmińsko-

Mazurskie (PL) 
42 

17. Noord-Holland 

(NL) 
152 17. Dél-Alföld (HU) 43 

18. Hovedstaden 

(DK) 
152 18. Dél-Dunántúl 

(HU) 
44 

19. Southern & 

Eastern (IE) 
148 19. Centru (RO) 45 

20. Åland (FI) 145 20. Swietokrzyskie 

(PL) 
45 

Forrás: http://blogs.wsj.com/brussels/2011/02/24/eus-richest-and-poorest-regions/ 

(Wall Street Journal, 2011. 02. 24.) 

Az elmaradottságra utaló mutatók igen sokféle összetevőkből állnak, melyek közül egyik legfontosabb a 

lakosság foglalkoztatottságának szektorális megoszlása. A nagyvárosi környezetben, valamint a fejlettebb, jobb 

gazdasági mutatókkal rendelkező nyugati vajdaságokban sokkal nagyobb arányban dolgoznak a szolgáltató 

szektorban, míg a legelmaradottabb keleti területeken a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya a domináns. 

3. Az aktív lakosság foglalkoztatottságának 
szektorális és térbeli eloszlása 2006-ban 
 

  Összes 

foglalkoztatott 
Mezőgazdaság/ 

Halászat 
Ipar/építőipar Szolgáltatások 

    Százalékos megoszlás az egészhez képest 

Lengyelország 

összesen Régiónként 

és vajdaságonként 

14594 15,8 30,0 54,2 

Központi régió 3272 13,8 25,8 60,4 

Łódzkie 1129 16,1 30,6 53,3 

Mazowieckie 2144 12,7 23,3 64,0 

Déli régió 3010 10,8 34,4 54,8 

Małopolskie 1307 19,9 27,5 52,6 

Śląskie 1704 3,8 39,8 56,4 

Keleti régió 2660 31,4 23,7 44,9 

Lubelskie 915 35,8 19,8 44,4 

Podkarpackie 783 25,2 28,6 46,2 

Podlaskie 421 29,7 23,0 47,3 

Świętokrzyskie 542 34,0 23,7 42,3 

Északnyugati régió 2256 12,2 34,0 53,8 

http://blogs.wsj.com/brussels/2011/02/24/eus-richest-and-poorest-regions/
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  Összes 

foglalkoztatott 
Mezőgazdaság/ 

Halászat 
Ipar/építőipar Szolgáltatások 

    Százalékos megoszlás az egészhez képest 

Lubuskie 419 9,8 34,4 55,8 

Wielkopolskie 1295 14,4 36,2 49,4 

Zachodniopomorskie 542 8,7 28,4 62,9 

Délnyugati régió 1456 9,3 34,1 56,6 

Dolnośląskie 1100 6,9 34,7 58,4 

Opolskie 356 16,9 32,1 51,0 

Északi régió 1940 14,5 31,0 54,5 

Kujawsko-pomorskie 727 18,5 31,0 50,5 

Pomorskie 703 9,7 32,3 58,0 

Warmińsko-

mazurskie 
509 15,5 29,3 55,2 

Forrás: GUS (Główny Urząd Statistyczny), szerk: Schmidt Andrea 

Az egyes korrelációs számítások alapján megfigyelhető az a tendencia is, hogy azon vajdaságokban, melyekben 

hiányoznak a nagyvárosok, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak százalékos aránya és az egy főre jutó bruttó 

hazai jövedelem között fordított arányosság mutatható ki. (Gorzelak, 2007) 

A posztszocialista átmenet másik mutatója a külföldi tőkebefektetések alakulása, annak térbeli megoszlása. Ha 

összevetjük a legnagyobb bevétellel rendelkező gminákat (NUTS IV szint) a külföldi tőkebefektetés 

koncentrációjával, ismételten egyenes arányosságot fedezhetünk fel, azaz minél tehetősebb egy terület, annál 

nagyobb a tőkevonzó képessége, s viszont. Minél kisebb a mezőgazdaság hátránya s nagyobb a rendelkezésre 

álló szakképzett munkavállaló száma, s minél nagyobb az ipari termelés hagyománya, annál eredményesebben 

vonzhatja a terület a megtelepedni kívánó külföldi vállaltokat. A külföldi tőkekoncentráció tehát legnagyobb 

arányban az egykori porosz területekre, valamint a Németországtól a második világháborút követően 

megszerzett területekre koncentrálódik. 

„A ma Lengyelországa elérkezett történelme legnagyobb szabású projektjének megvalósításához” – írta Danuta 

Hübner, az Európai Unió Regionális politikájáért egykor felelős biztosa a 2007-13-as időszakra vonatkozó 

fejlesztési program ajánlásában.21 A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret által megfogalmazott elvek kiemelt 

jelentőséget tulajdonítottak a hátrányos helyzetben lévő területeknek. Célként fogalmazták meg a lengyel régiók 

versenyképességének növelését. A kohéziós politika különös figyelmet szentelt a leginkább hátrányos 

helyzetben lévő vajdaságoknak, a Kelet-Lengyelország Operatív Program által. Figyelembe véve az ágazati és 

regionális operatív programokat a legelmaradottabb öt keleti vajdaságra kíván koncentrálni. 

A szándék dicsérendő, a kimenetele kétes. A jelenlegi tendenciák arra engednek következtetni, hogy minden 

bizonnyal a nagyvárosi régiók (metropolitan regions), valamint a nyugati határhoz közel eső területek lesznek a 

csatlakozás és az azzal járó új versenyhelyzet nyertesei, ők fognak jobban beilleszkedni a globalizált 

világgazdaságba.22 Nyugat-Európához képest Keleten a regionális polarizáció markánsabban jelentkezett, s ezen 

nagy valószínűséggel a kohéziós politika sem tud érdemben változtatni. (Gorzelak, 2007) Lengyelország esélyét 

tovább ronthatja, hogy a gyengébben fejlett nyugati régiók felzárkóztatása és az elmaradott keletiek helyzetbe 

hozása között is ellentmondás mutatkozik – ti. mindkét esetben nagy a forrásigény. Ez további feszültségek 

okozója lehet. Amint azt a 2008-as válság előtt látni lehetett, a gazdasági liberalizáció tovább mélyítette uniós 

szinten a szakadékot a gazdag és szegényebb tagállamok között. Egy-egy polarizált tagállamban hasonló 

jelenségek figyelhetők meg. A kedvezőbb adottsággal, így nagyobb tőkevonzó képességgel rendelkező 

területeken a tőkebefektetések óhatatlanul megnövekedhetnek, a s előre vetíthető a nagyvárosi környezet 

előretörése a régiókkal és az országokkal szemben. A posztszocialista átalakulás az eddigi tapasztalatok szerint 

ott volt eredményes, ahol a gyors deindusztrializáció és a magas szintű szolgáltatói szektor kialakulása egyszerre 

volt megfigyelhető. A modern szolgáltatói szektor a legjobb feltételeket a nagyvárosi régiókban találta meg, 

tehát a nagyvárosi környezettel rendelkező területek előnyösebb helyzetbe kerültek. A nagyvárossal nem 

                                                           
21National Strategic Reference Framework 2007-2013, Ministry of Regional Development, Warsaw, 2007 
22A 2007-es állításokat és jövendöléseket nagy mértékben keresztülhúzta a 2008-ban kirobbant pénzügyi, majd gazdasági válság, mely a 
regionális szint helyett az állami szerepvállalás fontosságát helyezte előtérbe. 
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rendelkező ipari körzetek, amelyek megtapasztalták az iparuk gyors összeomlását, nem tudták olyan gyorsan 

felfejleszteni a szolgáltató szektorukat, amely e régiók késleltetett növekedését eredményezte. Végül pedig az 

elmaradott rurális és periferiális helyzetben lévő régiók nem váltak vonzóvá a külföldi tőkebefektetések 

számára, s nem mutattak megfelelő belső potenciált a gyors növekedéshez. 
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6. fejezet - A brit multikulturalizmus 
paradoxonja: elkülönült együttélés 

Csizmadia Sándor 

Napjainkban a multikulturalizmusnak, mint a migráció által előidézett kulturális-civilizációs heterogenizáció 

tényére megoldást kínáló politikai elméletnek és gyakorlatnak különféle (kanadai, brit, amerikai stb.) 

értelmezései és alkalmazási módozatai1 léteznek. A multikulturális társadalmi berendezkedés általában véve 

idegen kultúráknak egy már nem dominánsnak tekintett nemzeti kultúrával való – a kultúrák egyenértékűségén 

és partikularitásán alapuló – együttélési feltételeit és kereteit határozza meg, a kisebbségi kollektív jogoknak az 

egyéni jogokkal szembeni hangsúlyozásával. Az angol-szász szellemiségű multikulturalizmushoz képest a 

bevándorlók integrációja szempontjából másfajta gyakorlatot jelent az európai társadalmi-politikai térben – a 

kisebbségi kollektív jogokat nem, a kulturális sokszínűség tényét azonban elismerő, „kulturálisan 

keresztezettnek” vagy „transzkulturálisnak”2 nevezett, ám a nemzeti kultúrát továbbra is dominánsnak tekintő, 

határozottan kommunitárius-ellenes3 és univerzális értékeket hangsúlyozó francia republikánus modell. 

Mindazonáltal a „multikulturális társadalomnak” kétfajta, történetileg kialakuló változatát különböztethetjük 

meg Európában. Az első, időben is korábbi változatban több – számos kulturális, nyelvi, vallási 

különbözőséggel jellemezhető, de egyazon civilizációhoz (európai) vagy kultúrkörhöz (zsidó-keresztény) 

tartozó – nép vagy népcsoport (horvátok és szerbek; spanyolok és katalánok; olaszok és osztrákok; flamandok és 

vallonok; finnek és svédek; magyarok, cigányok, zsidók, szlovákok és románok; lengyelek és németek stb.) 

évszázados – feszültségekkel terhelt –, de az európai integráció előre haladásával politikailag-jogilag 

mindinkább megoldott, vagy elvileg megoldhatónak tartott együttélési tereiről van szó. 

                                                           
1http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiculturalisme 

Kanadában például az a meggyőződés fejeződik ki benne, hogy a különféle kisebbségi kultúrák nem gátolják a nemzeti egységet, hanem 
gazdagítják az állampolgárok egészét. Ily módon a multikulturalizmus elmélete szerint bátorítani kell a kisebbségi kultúrák kifejeződéseit, 

hiszen a bevándorlók gyermekei annál inkább otthon érzik magukat, ha a környezet, amelyben fejlődnek, kedvező lehetőséget teremt a 
különféle kultúrák kifejeződésére. 1982-ben elfogadták a Pierre Elliot Trudeau miniszterelnök által szorgalmazott „Jogok és szabadságok 

kanadai chartáját” (The Canadien Charter of Rights and Freedom–La charte canadienne des droits et libertés), mellyel a szövetségi kormány 

az amerikai „olvasztótégely” (melting pot) szemlélete helyett a „kulturális sokszínűség” (kulturális mozaik) felfogását választotta. 
Québecben az állam inkább az interkulturalizmus politikáját és a republikánus inspirációjú laicitást választotta, mely köztes megoldás az 

angolszász és a francia republikánus modell között. 

Nagy-Britanniában városi könyvtárakban a multikulturalizmus szellemében természetesnek tartják a kisebbségi nyelveken, s leginkább az 
indiai szubkontinens nyelvein írott könyvek nagyszámú raktározását; az iskolákban bátorítják az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket 

arra, hogy az angol mellett a szüleik nyelvét is használják, s megtartják a különféle etnikai közösségek ünnepeit. A szülők számára az 
információk több nyelven állnak rendelkezésre, az adott lakónegyed etnikai és kulturális összetételének megfelelően. A lakosság etnikai 

származására – és a legújabb népszámlálás óta a vallási hovatartozásra – vonatkozó statisztikák összegyűjtését hivatalosan végzik, annak 

érdekében, hogy jobban megértsék a lakosság szociológiai változását, s e körülményekre adaptált közpolitikákat fogalmazzanak meg. 

Az Egyesült Államok lakossága igencsak különféle származású, de az amerikai patriotizmust és identitást bátorítják. Ez nem volt akadálya 

annak, hogy számos kommunitarista mozgalom jöjjön létre. Rendszeressé vált egy amerikai állampolgárt etnikai származása alapján 
megnevezni: afro-amerikai, olasz-amerikai, ír-amerikai stb. 
2Patrick Weil:La République et sa diversité. Immigration, intégration, discriminations. Ed. du Seuil és La République des Idées. Párizs, 

2005. 105.o. 
3Ld. Julien Landfried: Contre le communautarisme. Armand Colin, 2007. 

Egyébként a kommunitarizmus fogalma, mint újonnan képzett kifejezés (neologizmus) az 1980-as években jelent meg egyes észak-amerikai 

kisebbségek (indiánok, feketék, québec-i franciák) elismertetési követeléseivel öszhangban. Pejoratívabb értelemben használva, a 

kommunitarizmus az etno-centrizmus vagy szocio-centrizmus egy formájt jelöli, amely az etnikai, vallási, kulturális, társadalmi, politikai, 

misztikus stb. közösségnek fontosabb értéket tulajdonít, mint az egyénnek, s magában hordja az önmagában zárkózás, elkülönülés 
tendenciáját. Az „identitáriánus”, „kulturális”, „kommunitáriánus” bezárkózás együttjár azzal a törekvéssel, hogy ellenőrízzék a közösség 

tagjainak a véleményét és magatartását, akiket kényszerítenek a közösséghez való tartozásra. A kommunitarizmus szembenáll a 

liberalizmussal, az individualizmussal, a racionalizmussal, a kozmopolitizmussal és az univerzalizmussal. A kommunitarizmus 
legszélsőségesebb formáiban a világ alapvetően manicheus elrendeződésű, egyik oldalon a jók állnak (a közösséghez tartozók), a másikon a 

rosszak (a többiek). Ennek folytán akár a rasszizmus egyik fomáját is jelentheti. Védelmezői szerint semmilyen perspektíva nem létezik a 

közösségen kívül és lehetetlen annak történelméről és kulturájáról leválni. Szerintük az állam – vagy az autoritás a legkisebb közösségek 
számára – nem lehet semleges a kulturális, vallási vagy morális választások területén. A referencia-értékek lényegében hagyományos 

értékek, melyeket egy misztikus vagy idealizált múlt alapján konstruáltak. A „kommunitáriánusok” azt gondolják, hogy az egyén identitása 

csak a közösségben alakulhat ki, melyben megtalálhatja a szükséges erőforrásokat és az önbecsülést. Ezért a közösségnek ki kell 
szabadulnia a „domináns kultúra” keretéből és el kell ismertetnie a maga sajátosságait, főként az iskolákban. Vannak, akik az eltűnéssel 

fenyegetett kultúrák védelmének szükségességét állítják előtérbe. A „liberálisok” ezzel szemben azt gondolják, hogy az egyén fejlődéséhez 

nincs semmi szükség az etnikai vagy faji kultúrákra támaszkodni, amelyek a bezákózás vagy a megcsontosodás forrásaiként szolgálnak. Ld. 
http://www.toupie.org/ communautarisme. index. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiculturalisme
http://www.toupie.org/
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A másik változat az etnikailag viszonylag homogén nyugat-európai (nemzetállami) társadalmakba a másfajta 

civilizációkból vagy kultúrkörökből érkező bevándorlóknak a meg nem különböztetés deklarált joga ellenére 

különbözőségük és másságuk tiszteletben tartásával, a befogadó társadalommal való toleráns, 

diszkriminációmentes egymás mellett élés biztosítását célozta. Pontosabban, amíg a második világháború utáni 

bevándorlási hullám első – az 1950-60-as évekre tehető – szakaszában a befogadó társadalmak a véglegesen 

letelepülni szándékozó bevándorlóknak többnyire az általuk is szándékolt, a bevándorló kulturális hasonulását 

előíró vagy az eredeti identitását önfeladó és egy új önazonosságot nyújtó asszimilációt kínálták fel, addig a 

bevándorlási hullám második szakaszában, lényegében az 1970-es évektől kezdve már a multikulturalitást 

ajánlották, Az ázsiai és afrikai muszlim bevándorlók általában már nem akartak beolvadni a többségi 

népcsoportokba, hanem meg kívánták őrizni tradícióikat, nyelvüket, önazonosságukat és etnikai-vallási 

kisebbségként tartottak igényt önmaguk elismertetésére, kultúrájuk fönntartására, támogatására. (A 

multikulturális társadalom paradoxális jellege tehát már a születése pillanatában megmutatkozik, ami a „meg 

nem különböztetés elve” és a „másság” vagy a „különbségek” tiszteletben tartása közötti ellentmondásból 

adódik). 

A 21. század elején az évtizedek óta szélesedő bevándorlási hullám eredményeképpen az Európai Unió nyugati 

felének számos országában jelentős iszlám civilizációjú, de – a származási országok eltérő jellegéből is adódóan 

– kulturálisan nem homogén, integrációra törekvő mérsékelt és az integráció minden formáját elutasító radikális, 

esetenként dzsihadista kisebbség él. Az iszlám vallási fundamentalizmus terjedése, az iszlamista politikai 

radikalizmus és terrorizmus, s a muszlim közösségekhez kötődő egyéb erőszakcselekmények hatására mind 

erőteljesebb hangot követelt az a felismerés, hogy a muszlim kisebbségek integrálása nem oldható meg a 

multikulturalizmus révén, Évtizedeken keresztül ezt gondolták és hirdették európai politikusok és értelmiségiek, 

még akkor is, ha már a kilencvenes évek közepétől kezdve egyes országokban bizonyos etnikai kisebbségek 

vagy vallási csoportok fellépése alkalmat adhatott volna az önellentmondásos vagy paradoxális jellegű, 

multikulturalizmussal kapcsolatos normák, dogmák, illetve megrögzült meggyőződések átgondolására. 

Mecset London keleti részén 

 

Forrás: Islam-watch.org 

Mindenekelőtt azonban a 2005. júliusi londoni – számos halálos áldozattal és sebesülttel járó – iszlamista 

terrorista robbantások, a 2005 őszi párizsi, majd az egész országra kiterjedő – hosszan elhúzódó és mérhetetlen 

anyagi károkat eredményező –, többnyire arab és fekete-afrikai származású fiatalok által kirobbantott elővárosi 

lázadások, különféle szerzőket az alábbi megállapítások megfogalmazására ösztönöztek a bevándorlók nyugat-



 A brit multikulturalizmus 

paradoxonja: elkülönült együttélés 
 

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

európai integrációjával kapcsolatban: „…a mindenkinek asszimilációt kínáló francia és a multikulturalizmus brit 

modellje egyaránt megbukott, vagy legalábbis súlyos válságba került”4; „…a multikulturalizmus korszaka 

lejárt.”5; „Ez a multikulturalizmus paradoxonja: minden közösségnek egyenlő bánásmódot követelnek, 

ugyanakkor az adott közösségek tagjaitól megtagadják annak lehetőségét, hogy szembehelyezkedjenek a 

közösség szokásaival. Vagyis elismerik az egyént elnyomó csoportot. Az identitás győzedelmeskedik az 

állampolgári jogok fölött. Sőt, a különösség iránti tisztelet nevében az egyént bebörtönzik az etnikai és faji 

hovatartozása szerinti csoportba. Az angolszász multikulturalizmus talán nem is több a legalizált apartheidnél”6. 

És végül nézzük Bassam Tibi, Németországban élő liberális muszlim történész véleményét: „Ha a liberális 

„multi-kulti” európaiak jobban féltik az idegen kultúrák jó hírét, mint saját szabadságukat, ám legyen; ez az 

attitűd azonban egy nehezen elfogadható magatartást tükröz, amely a posztmodern felfogás szerint értelmezett 

vallásszabadság hangoztatásával a tolerancián önfeladást ért, sőt még ahhoz is hozzá járul, hogy a 

fundamentalizmus logisztikai bázisa saját területén épüljön ki”.7 

A multikulturalizmus ellenzői vagy a meghaladottságát hirdetői mellett természetesen továbbra is számosan 

vannak, akik küzdenek a multikulturalizmus fennmaradásáért, főleg, ha antirasszista bevándorlóként annak 

megvalósulásáért is küzdöttek. Közülük kiemelkedik a Race and Class folyóirat alapítója és az Institute Race 

Relations igazgatója, a Srí Lankán született, ám 1958 óta Londonban élő A. Sivanandan8, aki szerint az 

antirasszisták mindig meg voltak győződve arról, hogy a multikulturalizmust védeni kell a jobboldallal 

szemben, amely folyamatosan a multikulturalizmus „halála” bejelentésére készült. A 21. században azonban 

már a baloldali munkáspárti kormány is igyekszik megkérdőjelezni a multikulturalizmust, annak következtében, 

hogy a multikulturalista gyakorlatban az „etnikai identitás” sulykolását a „vallási identitás” hangsúlyozása 

váltotta fel. Sivanandan úgy véli, hogy valójában a brit imperializmus és a „globális terrorizmus elleni háború” 

vezetett el a rasszizmus új formában való megjelenéséhez. Így „a muzulmánellenes rasszizmus” erősödését 

akkor értjük meg igazán, ha abban egy kísérletet látunk azok megbüntetésére, akik ellenállnak a brit kormány 

imperialista politikájának. A rasszisták a harcukat a vallás területén vívják, de valódi céljuk, hogy 

konfrontálódjanak és harcoljanak az imperializmus ellenzőivel. 

A multikulturalizmus elleni támadást már a baloldal egy része is a „brit identitás” nevében folytatja, és 

álláspontjukat azzal igazolják, hogy ellene vannak a társadalom megosztottságának és az önkéntes 

szegregációnak.9 

A multikulturalizmus elleni támadás további szereplőit a globalizáció erői jelentik, akik a kulturális 

homogenizációra, és egy kizárólagos kultúra – a neo-liberális gazdasági kultúra – bevezetésére törekszenek. 

Számukra a multikulturalizmus akadály, mivel legitimálja a sokféleség eszméjét. 

Sivanandan tehát azt állítja, hogy a rasszizmus elleni harcnak egybe kell esnie az imperializmus elleni harccal, 

ám ezzel végtelenül leegyszerűsíti a problémát, szót sem ejtve például a brit muszlimok közösségében 

végbement generációs változásokról és azok irányáról. Szükségünk van tehát egy összetettebb és árnyaltabb, a 

brit multikulturális társadalom valódi, többféle konfliktust és törésvonalat kifejező objektív reprezentációjára. 

A Policy Exchange független londoni intézet 2007 januárjában „Elkülönült együttélés: a brit muzulmánok és a 

multikulturalizmus paradoxona” címen közzétett egy empirikus vizsgálatot összegző csaknem száz oldalas 

jelentést.10 Az 1003 főre kiterjedő, valamennyi muszlim életkori csoportot átfogó, reprezentatív felmérésből 

kiderül, hogy a brit muzulmán fiatalok növekvő érdeklődést tanúsítanak az iszlám vallás és a radikális 

iszlamizmus iránt. 

A vizsgálat feltárta az ország 1,8 millió muszlim lakosával szembeni brit kormányzati politikák bizonyos 

mértékű kudarcát. „Nagy-Britanniában a muszlim identitás nagyfokú erősödése részben az 1980-as években 

bevezetett multikulturális politikák eredménye, melyek a hangsúlyt a nemzeti identitással szemben a 

                                                           
4Egedy György: A multikulturalizmus dilemmái: Nagy-Britannia példája. Polgári Szemle, 2. évf. 6. sz. 2006. június. 
5Ulrich Beck: A választás tétje. Belvedere Meridionale Kiadó, Szeged, 2006. 75.o. 
6Pascal Bruckner: Enlightenment fundamentalism or racism of the anti-racists? 2007. jan. 24. in:http://www.signandsight.com 
7Bassam Tibi: Keresztes háború és dzsihád. Az iszlám és a keresztény világ. Corvina, 2003. 188.o. 
8„A.Sivanandan on the neoliberal attack on cultural diversity”. A Yuri Prasard által készített interjú a Socialist Worker-ben 2006. október 

21-én jelent meg. 

http://www.socialistworker.co.uk/ 
9Ezt az érvet ma olyan politikusok használják – köztük például a Blair-kormány korábbi külügyminisztere, Jack Straw –, akik ellenzik a 

muszlim fejkendő viselését, de Sivanandan szerint, nem vizsgálják meg azokat a gazdasági okokat, melyek egyes közösségeket – miként az 
1950-60-as években – gettósodásra kényszerítenek. Itt érdemes megemlíteni az oktatási minisztérium államtitkárának, Alan Johnsonnak a 

nevét, aki a „britishness” eszméje, mint a brit társadalom alapjául szolgáló közös értékek talapzata mellett foglal állást a multikulturalzmus 

anomáliáival szemben. 
10Les jeunes musulmans britanniques se radicalisent. Le Figaro, 2007. jan. 30. 

http://www.signandsight.com/
http://www.socialistworker.co.uk/
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különbségre helyezték és az embereket etnikai, vallási és kulturális választóvonalak mentén osztották meg... 

Nyilvánvaló konfliktus áll fenn a brit muzulmán közösségen belül a nyugati demokrácia szabályait elfogadó 

mérsékelt többség és az azokat elutasító növekvő számú kisebbség között”.11 A továbbiakban ennek az átfogó 

vizsgálatnak a legfontosabb összefüggéseit és eredményeit foglalom össze. 

A tanulmány szerzői – Munira Mizra, Abi Sebthuilkumaran és Zein Ja‟far – a gyakran előforduló egyoldalú 

megközelítések ellenében is – elöljáróban leszögezik: 

a. Az iszlamizmus jelensége nem érthető meg csupán külföldi vagy vallási problémák alapján, hanem 

figyelembe kell venni a brit társadalomban végbemenő politikai és társadalmi folyamatokat is. 

b. Igaz, hogy nemzetközi hatások is befolyásolják a brit muszlim öntudatot, de a multikulturális politika is 

kihatással van rá. 

c. A fiatalok értelmet és hovatartozást keresve fordulnak az iszlám valláshoz, de ugyanakkor az a saját 

önazonosságuk kifejezésére is szolgál. 

d. A muszlim öntudatot az „áldozati kultúra” dominálja, mely egyfajta védekezést alakított ki a muszlimok 

körében. 

e. A kortárs iszlámot erősen áthatják a nyugatellenes érzelmek, melyeknek alapjai a nyugati országok 

politikájában és kultúrájában is megtalálhatók. 

A muszlim identitás nem egy változatlan, monolitikus, hanem történelmi-politikai események és egymást 

erősítő folyamatok során kifejlődő és változó entitás az Egyesült Királyságban. Az 1970-es évekig a brit 

muszlimok az etnikum és nem a vallás alapján azonosították magukat. A bevándorlók részt vettek a különböző 

szekuláris megmozdulásokban és igyekeztek beilleszkedni a brit társadalomba. Az 1970-es években ez a helyzet 

megváltozott, amikor a bevándorlók szembesültek a rasszizmus problémájával és politikai szervezeteket hoztak 

létre a társadalmi igazságtalanságok leküzdésére. Ennek hatására a kulturális asszimiláció elvét és gyakorlatát 

felváltó multikulturalizmus a kulturális sokféleség elvét hirdette, s így sokkal láthatóbbak lettek a kulturális 

különbségek. A változásnak nagy hatása volt a muszlim népességre: sokkal elismertebb lett, több anyagi 

támogatást kapott. 2001. szeptember 11-e óta a muszlim öntudat tovább erősödött, s viszonyulási pontjaként 

megjelent a globális muszlim közösség, az umma. 

A fiatal brit muszlimok az önazonosság problémájával küzdenek, már nem az etnikai közösségeikhez, azok 

kulturális hagyományaihoz, hanem az iszlám valláshoz fordulnak, s vallástudatuk sokkal erősebb, mint a brit 

identitásuk. Noha a muszlimok nagy többsége (86%) tartja a vallását a legfontosabb dolognak az életben, a 

megkérdezettek 48%-a értett egyet azzal az állítással, hogy „a kerületemben élő fiatalok vallásosabbak, mint tíz 

évvel ezelőtt.” 

Az elmúlt évek során a vélemények eléggé megoszlottak abban tekintetben, hogy a muszlimok tudatosan élnek-

e elkülönülten a nem-muszlimoktól, miközben a muszlim szervezetek az iszlám hívők kiszolgáltatottságát, s az 

iszlamofóbia felerősödését hangsúlyozzák. A területi szegregáció kérdése kapcsán az derült ki, hogy a 

muszlimok többsége nem kíván külön élni a nem-muszlimoktól. Ugyanakkor viszont, a multikulturalizmus 

politikája növeli a másság tudatosságát, mely által a fiatal muszlimok inkább az ummával, míg szüleik továbbra 

is inkább az etnikai és kulturális hovatartozásukkal azonosulnak. 

Ezzel, és a londoni merényletekkel kapcsolatban nagy hangsúllyal merült fel az a kérdés, hogy vajon a brit 

muszlimok mennyire érzik britnek magukat és, hogy mennyire kötődnek – a formalitásokon kívül – a brit 

nemzethez. A muszlimok 66%-a érzi úgy, hogy legalább annyi közös van közte és a nem-muszlimok között, 

mint közte és más muszlimok között. Ez viszont kevésbé áll a fiatalokra, mint az idősebbekre: a 16-24 évesek 

62%-a gondolja ezt így, míg az 55 év felettiek 71%-a. A 16-24 évesek 33%-a nem ért egyet vele, az 55 év 

felettieknek csak a 20%-a. 

Kisfilm az Egyesült Királyság multikulturális arcáról 

 

Forrás: UK Foreign Office 

                                                           
11Munira Mirza-Abi Senthilkumaran-Zein Ja‟far: Living apar togheter. British Muslims and the paradoxe of multiculturalisme. In: 
http://www.policyexchange.org.uk./ 

http://www.policyexchange.org.uk./
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A muszlim generációk közötti további törésvonalat jelzi Nagy-Britanniában, hogy a fiatalabbak általában az 

iszlám „tiszta forrásaihoz” való visszatérést keresik, mely mentes az etnikum rárakódó kulturális 

hagyományaitól. Így ez a fajta iszlám úgy tűnhet, mintha a modern világi értékeket támogatná, de egyúttal 

ellenezné is azokat. Ez lehetőséget ad a muszlim fiataloknak arra is, hogy szigorúbb szempontok szerint 

gyakorolják vallásukat, amely a brit társadalom kulturális főáramlatai ellen fordítja őket12, ám ennek ellenére 

elvárják a bármilyen formában megjelenített személyes hitük elismerését, tiszteletben tartását. Így mindenkinek, 

aki nyilvánosan kritizálja pl. a fiatal muszlim lányok öltözködését, attól kell tartania, hogy iszlamofóbnak vagy 

rasszistának minősítik. 

A tanulmány szerzői szerint egy szabad társadalomban nem lehet megtiltani a muszlim kendő, a hidzsab vagy a 

niqab viselését, ám nem is szabad közömbösnek maradni e jelenséggel szemben a látszólagos társadalmi béke 

érdekében: kérdőre kell vonni azoknak az indokait és a döntéseit, akik ilyen ruhákat hordanak. 

Az iszlám vallás iránti növekvő érdeklődés a fiataloknak a moralitáshoz és a személyes viselkedéshez való 

hozzáállását is megváltoztatta: elutasítóbb álláspontot képviselnek a szexualitás, a szerencsejáték és az alkohol 

terén, mint a szüleik. Az iszlám vallás nagy hatással van személyes életvitelükre és döntéseikre.13 

Amikor a válaszadókat arról kérdezték, hogy küldenék-e muszlim iskolába a gyermekeiket a koedukált állami 

iskolák helyett, a többség a koedukált állami iskolák mellett foglalt állást. A különböző korcsoportok válaszai 

azonban nagyon eltérőek voltak. A 16-24 éves korosztály 37%-a járatná muszlim iskolába a gyermekét, a 45-54 

éves korosztály 25%-a, míg az 55 év felettieknek mindössze 19%-a tenné ugyanezt. Mindez azt mutatja, hogy a 

fiatal muszlimok több mint egyharmada többre értékeli a vallási oktatást, mint a világit. A felmérésben 

résztvevőket arról is megkérdezték, hogy az iszlám törvények (saria) vagy a brit jogszabályok szerint élnének 

szívesebben. Mint a válaszokból kiderült, a többség nem akar az iszlám törvénykezés szerint élni, az idősekhez 

képest azonban sokkal több fiatal választaná a sariat, főként a brit jogrendszerből való kiábrándultság és a 

korrupció miatt (a 16-24 évesek 37%-a, míg az 55 év felettieknek 17%-a). A kérdések között szerepelt továbbá 

az is, hogy elfogadnának-e egy megreformált iszlám törvényrendszert. A válaszadók 49%-a válaszolt igennel és 

39%-a nemmel. Vagyis az utóbbi két kérdés alapján a muszlimok többsége nem szeretne saria törvények szerint 

élni, ugyanakkor azoknak a többsége, akik mégis elfogadnák azt, szívesen látnák az iszlám törvények reformját. 

Hiba lenne azonban azt gondolni, hogy a szigorú morális felfogás kizárólag a vallásosságnak tudható be. 

(Számos helyen, a külföldön élő muszlimok sokkal szigorúbb életvitelt követnek, mint az „otthoniak” 

Pakisztánban vagy Bangladesben). 

A fiatal brit muszlimok többsége tehát társadalmilag konzervatívabb, mint a nem-muszlimok vagy éppen a 

szüleik, ám ez részben a mai nyugati gondolkodásmódnak és életvitelnek az eredménye. Annak ellenére például, 

hogy széles körben elterjedt az a nézet, miszerint az iszlám társadalmakban rosszul bánnak a nőkkel, a brit 

muszlim fiatalokban nagyobb az aggodalom amiatt, hogy a nyugati kultúrában a nőknek egy bizonyos módon 

kell kinézniük és viselkedniük a férfiak számára. Nem meglepő tehát, hogy amikor nők testi kinézete és 

önbizalma politikai kérdés lesz, akkor a fiatal muszlim lányok úgy gondolják: lehet, hogy jobb nekik, ha 

magukra öltik a hidzsabot.14 

A kutatás rávilágított arra is, hogy sok brit muszlim képes volt az iszlám vallási előírásokat a „nyugatibb” 

életvitelhez illeszteni. A megkérdezettek 65%-a fizetett már kamatot, 49%-a vett már lottó-szelvényt, 21%-a 

ivott már alkoholt. Egy másik kutatás kimutatta, hogy a muszlimok általában elég rugalmasak a vallási 

                                                           
12Ennek jó példája az öltözködés. A megkérdezettek többsége, azaz 53%-a preferálná, ha a muszlim lányok vagy nők fátylat hordanának. A 

16-24 évesek 74%-a válaszolt hasonlóan, míg az 55 év felettieknek mindössze 28%-a. A fiatalabbak tehát fontosabbnak tartják a vallási 

ruházat viselését, mint az idősebbek. Ezért a vallásosság új hulláma azoknak a nem nyugati értékeknek, formáknak és szimbólumoknak a 

keresésével magyarázható, melyek szerint a muszlim fiatalok egy nyugati (brit) társadalomban saját elképzelésük szerint élhetnek, s 

hangsúlyosan kifejezhetik a másságukat, a csoportbeli – egy politikai önazonosság kialakítását is körvonalazó – hovatartozásukat is. A fiatal 
muszlim lányok, vagy nők számára a hidzsab viselése részint az ummával való kapcsolat megteremtését jelenti. A hidzsab viseletében nem a 

szerénység, a kiszolgáltatottság vagy az elnyomás, hanem sokkal inkább a bátor és magabiztos identitástudat fejeződik ki nyilvánosan. A 

döntő tényező a hidzsab hordásában az a hatás, melyet viselője másokra gyakorol: figyelmet vonz. 
13Az iszlám fundamentalizmus egyik legjelentősebbnek tartott teoretikusa, Szayyid Qutb (1906-1966) két éves amerikai tartózkodása során 

annak ellenére, hogy kifejezte tiszteletét az amerikai jólét iránt, megvetendőnek találta az ott jellemző szexuális szabadságot, az anyagi 

fogyasztás dominanciáját és a faji szegregációt. Szerinte az efféle világi hedonizmusra az iszlám szigorú morális tanításai jelenthetik a 
megoldást. Kétségtelen, hogy az Egyesült Királyságban élő mai muszlim fiatalok sokkal nagyobb kényelemben érzik magukat a modern 

társadalomban, mint annak idején Qutb. Ennek ellenére viszont a kutatás azt mutatja, hogy a mai fiataloknak is valamilyen szinten rossz a 

közérzetük a nyugati kultúrában, amit elsősorban az értékek hiányával magyaráznak. 
14Közismert azonban, hogy nem csak az iszlám vallásúak találnak konfliktusokat az életük és a modern társadalom között., hiszen vallásos 

keresztények is hasonlóan éreznek. És az sem állítható, hogy ha egyszer valaki megtapasztalja a modern életet, akkor azt nem tudja többé 

feladni, mert a muszlimok többsége, akik most szigorú vallási szabályokhoz tartják magukat, ugyanúgy kipróbálták az alkoholt, a drogokat 
stb., és ennek hatására döntöttek a szigorú vallásos élet mellett. 
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értékeikkel kapcsolatban (A megkérdezett muszlimok 44%-a találta a homoszexuális párok érzelmeinek 

kifejezését visszataszítónak, összehasonlítva az össznépesség 30%-val. 57%-a tartotta a nyilvános részegséget 

undort keltőnek, összehasonlítva az össznépesség 54%-val). Itt utalunk még egyszer arra a változásra, hogy a 

fiatalok körében a vallás fontosabb lett az egyén szintjén, míg a közösség kulturális életének a szabályozása 

szempontjából sokkal kevésbé az. A közösségi szabályozás gyengült, melynek következtében a fiatal 

muszlimoknak sokkal több választási lehetőségük van, mint a korábbi generációknak. Nekik tehát sokkal 

személyesebb a vallási hozzáállásuk, számukra fontosabb a belső lelkiismeret. Ugyanakkor voltak olyanok is, 

akik abban hisznek, hogy a Korán tanításainak a szóról szóra való követése jelenti a megfelelő életet, és még 

vallásosabbak akarnak lenni. Az eddigiek alapján kiderült, hogy a muszlimok véleménye, nézete, álláspontja is 

sokféle, nem létezik egy egységes muszlim felfogás, miként az al-Kaida megítélésében sem. 

Az al-Kaida jól mutatja az iszlamista mozgalmak kettősségét, különösen, amikor politikai támogatást próbált 

szerezni, ám szélsőséges ideológiája és módszerei miatt nem talált jelentős támogatásra, mégis egyre nagyobb 

spirituális vonzódást jelent azon muszlimok számára, akik az ummával azonosítják magukat. Ezért sikerül az 

emberek lelkére és érzelmeire hatnia, és így tudja őket a külpolitikai folyamatok iránt fogékonnyá tenni. A 

megkérdezettek 7%-a tiszteli az al-Kaidát.15 A tanulmány szerint ez is inkább a Nyugatból való 

kiábrándultsággal függ össze, mintsem, hogy valamiféle koherens politikai azonosulásról lenne szó. 

A megkérdezetteket leginkább a külpolitika foglalkoztatta: 41% állította azt, hogy a külpolitika a legfontosabb 

terület a számára, s annak ellenére, hogy többségükből a külpolitika általában dühös reakciókat vált ki, 

meglepően kevés a tárgyi tudásuk a nemzetközi kapcsolatok terén. Ez felveti azt az érdekes kérdést, hogy vajon 

a brit muszlimok mennyire folynak bele külföldi konfliktusokba. Az elmúlt pár év kutatásai azt mutatják, hogy 

semmivel sem foglalkoztatják jobban őket a külpolitikai ügyek, mint bárki mást. Az ilyen témákról a fiatalok 

tudják a legkevesebbet, ugyanakkor a különböző külpolitikai lépések kapcsán bennünk támad a legnagyobb düh. 

A reakciók bizonyos témákban általában nem a tárgyi tudásra, hanem az érzelmekre épülnek. Ez természetesen 

még inkább aláássa annak a lehetőségét, hogy az emberek megértik a konfliktusok hátterében álló okokat és 

indokokat. Ennek függvényében a harag vagy a dühkitörés általában felületes elemzéseken alapszik, ám a 

Nyugat ahelyett, hogy megkérdőjelezné, vitatná ezek jogosságát, inkább tényként fogadja el, és számol azzal a 

külpolitika terén. 

A moralizált világnézet a tágabb társadalmi kultúrából és eszmékből is fakad. Nemcsak a terrorista csoportok 

használják ki a muszlimok áldozatként való feltüntetését, hanem ez az eshetőség a politikai kultúra 

főáramlataiban is jelen van. A válaszadók többsége (52%) nem tapasztalta az iszlámfóbia megnyilvánulásait az 

elmúlt évben, és 84%-a állította azt, hogy nem részesült semmilyen hátrányos megkülönböztetésben a vallása 

miatt. Ugyanakkor, noha a fiatal muszlimok kevésbé vannak kitéve rasszista diszkriminációnak, sokkal 

érzékenyebbek lettek arra, hogy esetleg valamilyen előítélet áldozatává válhatnak. 

Ma a brit rendőrség arra bátorítja az embereket, hogy mindennemű atrocitást jelentsenek be, függetlenül attól, 

hogy fizikai bántalmazásról, vagy verbális sértésről van szó. Előfordul, hogy akkor is vallási természetű 

bántalmazásnak minősítenek egy esetet, ha az áldozat nem tesz arra utaló kijelentést. Annak ellenére, hogy nem 

gyakori a valláshoz kapcsolódó bűntény, vannak „felfújt” vagy „félreértelmezett” esetek, amelyek okot adnak 

arra, hogy a muszlimok még a rendőrségtől is féljenek, éppen ezért még a terrorizmus elleni törvényekben is 

esetenként az iszlamfóbia megnyilvánulását látják. 

Általános az a meggyőződés, hogy a muszlimok az Egyesült Királyságban rosszabbul élnek, szegényebbek, 

mint a lakossági átlag. A munkanélküliségi statisztikákat vizsgálva megállapítható, hogy a muszlimok 30%-a, 

míg a keresztényeknek csak 16%-a nem dolgozik, ugyanakkor a muszlimoknak csaknem 30%-a tölt be 

valamilyen menedzseri, vagy más szakmai alapú vezetői pozíciót (ez alig tér el a keresztények hasonló tárgyú 

arányától). Tehát nem lehet hivatkozni a vallásra, mint a munkanélküliség okára, miként azt néha egyes 

politikusok teljesen megalapozatlanul teszik. Egy korábbi kimutatás szerint az indiai muszlimok 41%-a, a 

pakisztániak 26%-a, a bangladesiek 23%-a, a hinduk 55%-a és a szikhek 43%-a volt teljes munkaidejű 

foglalkoztatott. A munkanélküliségi statisztikák további elemzéséből kiderül, hogy elsősorban a társadalmi-

gazdasági háttér és a képzettség minősége a döntő tényezők ezen a téren. Persze ez természetesen nem azt 

jelenti, hogy vallási alapú diszkrimináció egyáltalán nem fordul elő. Ugyanakkor például a 16-34 év közötti 

                                                           
15Nincs nagy különbség a nők (8%) és a férfiak (5%) között. Ez a 7% az 1003 fős mintából 72 főt jelentett. Közülük 54% értett egyet azzal a 

kijelentéssel, hogy „a brit társadalom erős morális és kulturális értékeket nyújt a fiataloknak”. 55% gondolta azt, hogy több közös van közte 

és a más országokban élő muszlimok között, mint közte és a nem-muszlimok között. 18% nem értett egyet azzal, hogy a Nyugat arrogáns 
viselkedése az oka a világ mai problémainak. 38%-uk szinte soha vagy csak néha imádkozik. 32% nem akar a saria törvények szerint élni, 

52% szívesen látta volna a saria reformját, és 54% szívesebben küldené koedukált iskolába a gyermekét. Mindössze 16% nézett külföldi 

hírcsatornát. 82% állította azt, hogy igazságos bánásmódban részesül a vallási nézeteitől függetlenül. Az össznépesség 3%-a tiszteli a 
terrorista szervezetet. 
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36000 pakisztáni és bangladesi származású munkanélküli nőnek mindössze 23%-a akar dolgozni. Másfelől: 

azok a muszlim nők, akiknek van állásuk, általában sikeresek (a muszlim nők 25%-a dolgozik menedzseri 

pozícióban, mely bőven meghaladja a keresztény nők 21%-os arányát). 

Az oktatás terén valóban nagy az eltérés a különböző etnikai csoportok között, ám ez általában a szegénységnek 

tudható be, s a szülők iskolázottsági szintje is alapjaiban határozza meg e helyzetet (többségük Nagy-Britannián 

kívül, a származási országában nőtt fel és nem volt lehetőségük tanulni). Mindazonáltal figyelemre méltó, hogy 

kétszer nagyobb a valószínűsége annak, hogy a 16-30 év közötti brit muszlimok rendelkeznek valamilyen 

diplomával, mint a máshol élő muszlimok. Ez jelentős társadalmi mobilitásra utal. A muszlim fiataloknak 

körülbelül a fele tanul tovább a középiskola után, az össznépesség 38%-hoz viszonyítva. Kiemelendő továbbá: 

annak ellenére, hogy az ázsiai származású csoportok inkább ki vannak téve a diszkrimináció hátrányainak, az 

ázsiai diákok jobb jegyeket szereznek, s általában véve jobb tanulók, mint a többség. Mindennek ellenére 

vannak olyan muszlim csoportok, amelyek továbbra is arra hivatkoznak, hogy a muszlim tanulók hátrányban 

vannak, mert nem ismerik el az önazonosságukat az iskolában. 

Az igazság az, hogy minél több szó esik arról, hogy a muszlimok hátrányos helyzetben vannak, annál inkább 

áldozatnak tekintik magukat. A kutatásban résztvevők nagy része elismerte, hogy a muszlimok többsége 

valószínűleg túloz, amikor áldozatnak állítja be önmagát a mindennapi életben. Az „áldozati szerepre” gyakran 

„rájátszik” a politika és a média. Bizonyos politikusok hajlamosak egy adott eseményt vagy kisebb incidenst a 

helyi értékét messze meghaladóan tálalni, és azt állítani, hogy „mindez csak a jéghegy csúcsa”. A helyzet 

dramatizálásából megpróbálnak politikai tőkét kovácsolni, másrészt e „dramatizált” helyzet alapot adhat a 

muszlimok tömeges felzúdulására. A tanulmány szerzői óvnak ettől az eljárástól felelőtlensége és veszélyessége 

miatt. 

Az iszlamista terrorizmus felerősödése a brit társadalom előterébe állította a muszlimokat, ám a hatóságok erre 

úgy reagáltak, hogy elkezdték különálló csoportként kezelni a közösséget (pozitív diszkrimináció), és ebből 

következően a népesség nagy része sokkal idegenebbnek tartja őket, mint amennyire ténylegesen azok. A 

nyugati világ túlreagálása a muszlim problémára azt eredményezte, hogy torz kép alakult ki az iszlám hívőkről, 

mint akik egy túlságosan érzékeny közösséget alkotnak. Különleges elbánásban részesítik őket (pl. pénzügyi 

támogatások), mely nem csak a másfajta kisebbségek nemtetszését vonja maga után, hanem a muszlimok ön- és 

identitástudatát is növeli. A kutatás azt mutatta ki, hogy a megkérdezett muszlimok 28%-a azt gondolja, a 

hatóságok „túl messzire” mennek, 20%-uk szerint azonban nem tesznek eleget. 

Míg a hatóságok szándéka az volt, hogy egy pozitívabb képet alakítsanak ki az iszlámról, addig csak növelték 

azt az érzést, hogy muszlimoknak több figyelemre, nagyobb megértésre van szükségük. Ennek a 

következménye, hogy a muszlimok úgy érzik megfigyelés alatt tartják őket, mely ellen minden eszközzel 

védekezni próbálnak. Azzal, hogy folyamatosan kihangsúlyozzák a muszlimok eltérő kultúráját, hangoztatják a 

másságukat, egy sajátos identitást próbálnak rájuk erőltetni, mellyel a hatóságok „lehetetlen” helyzetet idéznek 

elő. A brit muszlimok egyébként sem szeretik, ha általánosítják a nézetüket, véleményüket. A megkérdezettek 

74%-a értett egyet azzal az állítással, miszerint „sok ember úgy gondolja, hogy a muszlim közösség ugyanazt 

hiszi. De nagyobb az eltérés és egyet nem értés köztük, mint azt az emberek gondolják”. 

A muszlimok többsége otthon érzi magát az Egyesült Királyságban, képes más közösségekkel együtt élni a brit 

társadalomban. A kutatás ugyan azt mutatta ki – miként erről fentebb már volt szó –, hogy a fiatal muszlimok 

(16-24 éves korosztály) nagyobb hangsúlyt fektetnek a vallásosságra és arra, hogy nyilvánosan kifejezzék a 

kulturális másságukat. Mivel azonban a vallásosság erősödése a 24-34 éves korosztályban is megfigyelhető, így 

nem állítható, hogy csak a tizenévesek múló divatjáról van szó. E tendencia meglepi még a szülőket is, akik 

többnyire a közösségi hovatartozás miatt gyakorolják vallásukat, ellenben a fiatalok vallásosságában megjelenik 

az egyéni, lelki és a politikai töltetűség. Mindez az önazonosság sajátos módjaként értelmezhető. 

A brit multikulturalisták úgy vélik, hogy a liberálisok „vakok” a másságra, ami hátrányos a kisebbségekre 

nézve, mivel így nem ismerik el az identitásukat. A tanulmány szerint viszont a norma- és szabályképzésben, a 

törvénykezésben egalitáriánus-liberális szemléletre van szükség, amely a nyilvános térben minden állampolgárt 

egyenlőként kezel, az identitás szabad megválasztása (és magánéleti gyakorlása) mellett. Éppen ezért magától 

értetődőnek tartják azt az elvárást, hogy a bevándorlók alkalmazkodjanak a brit társadalmi élethez: beszéljenek 

angolul, a brit törvényeknek megfelelően viselkedjenek stb., mert ezzel nem nyomják el az identitásukat. 

A liberális felfogás lényeges eleme a szabad véleménynyilvánítás és mások szabad bírálata. Mindazonáltal tény, 

hogy a muszlimok úgy érzik, hogy a vallásuk és identitásuk védelemre szorul, de ez nem jelenti azt, hogy 

másként kell őket kezelni, hiszen minél nagyobb hangsúlyt fektetnek a másságukra, annál inkább kívülállónak 
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fogják magukat érezni. A muszlim kisebbség problémái egyben más kisebbségekre is jellemezők (pl. 

szegénység), ám ezeket nem kisebbségi, hanem egy általános problémaként kell kezelni, lévén másokat is sújt. 

Az iszlamizmus egyik hajtóereje a hovatartozás keresése. A multikulturalizmus a különböző etnikai 

identitásokat célozta megtartatni, mely azzal a következménnyel járt, hogy megnövekedtek a szakadékok a 

különböző etnikai csoportok között, és nem alakult ki bennük valamiféle nemzeti érzés. A „britséget”, mint 

kollektív identitást nem lehet rá erőltetni senkire, ezért hagyni kell, hogy mindenki kifejezze a saját identitását. 

Nagyobb kihívást jelent a brit öntudat intézményesítése és a kulturális életbe való „befektetése”, ha például a 

brit gyarmatosítással kapcsolatos negatív történelmi ítéletre gondolunk. A britek saját maguk is szégyent 

éreznek a történelmük miatt, ez viszont agresszióra ösztönzi az iszlamistákat. Éppen ezért fontos lenne a közös 

értékeket nyílt eszmecserék és viták során keresni, melynek azonban társadalomlélektani gátat szab az elmúlt 

években kialakult gyakorlat, miszerint az emberek inkább nem mondanak egymásnak semmit, hogy ne sértsék 

meg a másikat. Ez viszont csak felnagyítja a másság tapasztalatát a különböző kulturális csoportok között. 

Kétségtelen, hogy az iszlamizmus elleni fellépéshez elengedhetetlen a muszlimok részvétele, de legalább 

annyira fontos a nem muszlimoké is, mivel azáltal, hogy manapság sokan tévesen úgy gondolják, hogy csakis a 

muszlimok tudnak igazán más muszlimokhoz viszonyulni, ismét csak a másságukra helyezik a hangsúlyt és 

arra, hogy a „nyugati gondolatok nem nekik valóak”. A tanulmány szerzői szerint a jó megoldás inkább az 

lenne, ha más politikai és intellektuális háttérrel rendelkező tudósokat, értelmiségieket vonnának be az értékek, 

az etika és a politika körüli vitákba, mert az az érv, hogy „nem akarunk ilyen jellegű kihívásokat állítani az 

iszlamizmus elé, saját önbizalmunk hiányáról ad bizonyosságot”. Lényeges továbbá, hogy a muszlim és nem 

muszlim fiatalok olyan elgondolásokat, elképzeléseket, ötleteket is tanuljanak, amelyek nem köthetők egy adott 

kultúrához, lévén a tudás nem csak egy kultúrában rejlik, és így többet vagyunk képesek megosztani másokkal 

és tanulni másoktól. 

Természetesen nincsenek azonnali „gyógyírok”, amelyek tüstént meg tudnák oldani a tanulmányban felvetett 

problémákat, a szerzők elsődleges célja, hogy ráébresszenek az ésszerű vita szükségességére, hiszen a kutatás 

során kiderült, hogy a fiatal muszlimok egyre vallásosabbak és egyre szélsőségesebben gondolkoznak. Ez egy 

olyan tendencia, melyet nehéz lesz visszafordítani. 

A tanulmány egyes eredményeit kommentálva David Cameron, a Konzervatív Párt elnöke a fasisztákhoz 

hasonlította az iszlamistákat, miközben Birminghamben kijelentette: „azok, akik a saria uralma alatt álló 

államot, vagy sajátos bánásmódot, esetleg különálló törvényeket akarnak megteremteni a brit muzulmánok 

számára, több szempontból is a Brit Nemzeti Párt visszfényei”16. Ha az iszlamizmust az angol szélsőjobboldali 

párttal (British National Party, BNP) összehasonlító konzervatív pártvezér megnyilatkozása vitákat is gerjeszt, a 

brit lakosságot nyugtalanítja az iszlám fundamentalizmus szigetországi erősödése. Két iszlám szervezet azonnal 

elítélte David Cameront. A 2005. július 7-i londoni merényletek után egy ideig a betiltással fenyegetett Hizb ut-

Tahrir „riogatással” vádolta meg a toryk vezérét, mondván, miként Tony Blair, úgy ő sem képes elfogadni a 

muzulmán világban a Nyugat kolonializmusával szembenálló milliók sérelmeit. Nagy-Britannia Muzulmán 

Tanácsának (MCB) főtitkára pedig annak a véleményének adott hangot, hogy „a meghatározó muzulmán 

szervezetek és a BNP fasizmusa között megállapított kapcsolat súlyos véteknek tekintendő”. 

Az MCB a kormány kitüntetett tárgyaló partnere, ugyanakkor, miként a Policy Exchange jelentése rámutat, a 

szervezet radikális tagjai igyekeznek uralni a muszlim politikát és elfojtani a békés és árnyaltabb hangokat. 

Ezzel a brit hatóságok erősítik a muszlim lakosság mérsékelt többségében a kirekesztettség érzését. (Ebből is 

adódik például a legfiatalabb korosztályokban a vallásosság fellendülése). 

2007. február 2-án a brit rendőrség Birminghamben letartóztatott kilenc pakisztáni származású személyt, akik ki 

akartak végezni egy brit muzulmán katonát.17 Ezt követően a birminghami központi mecset imámja nyugalomra 

szólította fel a híveit és arra kérte őket, hogy az ország törvényeinek engedelmeskedjenek. Ugyanakkor az iraki 

háború ellenzéséből született Respect párt tagjaként a vallási vezető elítélte a brit „rendőrállamot” és habozás 

nélkül párhuzamba állította a nagy-britanniai muzulmán és a náci Németországban élő zsidó lakosság sorsát… 

Vajon hogyan függ össze a meg nem különböztetés joga és a másság tisztelete a birminghami imám esetében? 

Az „áldozati kultúra” logikáját követve a jogállami keretek között bírálható-e egy demokratikus országban az ő 

szabad véleménynyilvánítása? Esetleg tényleg lejárt a brit multikulturalizmus korszaka? Vagy csupán a 

paradoxona válik egyre nyilvánvalóbbá? 

                                                           
16Cameron compare les islamistes aux fascistes. Le Figaro, 2007. jan. 31. 
17Tensions à Birmingham. Le Figaro, 2007. febr. 5. 
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7. fejezet - Esszé a magyar politikai 
kultúra néhány sajátosságáról Bibó 
István sorvezetőjével 

S. Szabó Péter 

„a parlamentáris rendszer fennmaradása mindenkor megköveteli, hogy ne mulasszunk el együtt ebédelni az 

ellenzékkel…” 

(T. S. Eliot) 

1. Egy jellemző pillanatkép 

A színhely Pécs főtere, a Széchenyi tér, talán soha nem látott ünnepi díszben, felújítva, kifestve, kivilágítva, 

előkészítve a város történetének korszakait bemutató előadásra. Az időpont 2010. január 12., vasárnap este, a 

Pécs – Európa Kulturális Fővárosa programsor ünnepélyes nyitánya. A résztvevők: vagy tízezer ember, főleg 

pécsiek, és több száz vendég az ország minden részéből. Páva Zsolt polgármester köszönt, megnyitja az 

ünnepséget, pár ünnepélyes, tömör mondatot mond, szavait a Fidesz elnöke, Orbán Viktor jellegzetes két 

mondatához hasonlóan zárja: hajrá Pécs, hajrá Magyarország! A tízmilliós tömeg elemi erejű tapsban tör ki, 

átjön a reakción az öröm, az elégedettség, az embereket egymáshoz közelhozó, a „mi tudatot” formáló 

meghatottság érzése. A pillanat a komplex (zene, színház, irodalom, tudomány, tánc, stb.) pécsi és magyar 

kultúra diadalát sugározza, mindenki érzi, hogy ez a magyar kultúra ünnepe. 

Ezután Páva Zsolt a Magyar Köztársaság miniszterelnökét, Bajnai Gordont kéri a mikrofonhoz. Döbbenetes 

hangulatváltás! A rádió, TV előtt ülő hallgató, TV-néző, egyáltalán a néző, a szemlélő elképed. Egyöntetű, 

tömeges, erős, hangos füttykoncert. A rendezvény üzenetéért felelősséget érző fideszes polgármester, mintegy 

karmester-fantom, mindkét kezével lefelé irányuló mozdulatokat tesz, integet, csitít, és csodák csodája, néhány 

pillanat múlva csend lesz. Magyarország miniszterelnöke szóhoz jut. Iszonyú kontraszt. A pécsi, a magyar 

kultúra legjavát, legkiemelkedőbb eredményét, csúcsteljesítményét sugárzó, szívet melengető örömünnepbe 

beletenyerel a magyar politikai kultúra lehangoló, csüggesztő, elkeserítő valósága. Hát milyen üzenet, milyen 

végkicsengés ez? Az emberben felmerül; mi lesz, ha a karmester-fantom intésével fortissimót követel a jól 

idomított, jól hangolható, vezérelhető tömegtől? És mi van, ha nemcsak füttyöt kíván? Akkor is ugyanígy 

megjön pillanatok alatt a kívánt reakció? 

Talán Páva Zsolt is érzi, hogy a politikai kultúra e tömeges gesztusa kilóg a büszke EKF-es hangulatból. Hogy 

disszonáns. Mi több, elkeserítő. Nehéz lenne elképzelni hasonló szituációt Essenben, Európa másik idei 

kulturális fővárosában. Nem valószínű például, hogy ott Angela Merkelt védeni kellene az őt egyöntetűen 

kifütyülni akaró tömegtől. De a harmadik idei európai kulturális főváros, Isztambul, a hosszú török uralom miatt 

nálunk oly sokszor átkozott és lenézett „Sztambul” sem produkálna hasonlót, nagy valószínűséggel, ott sem 

képzelhető el, hogy kifütyülnék a város lakóival együtt örülni, gratulálni akaró miniszterelnököt. Úgy tűnik, ez 

az ordas gesztus csak a mi sajátunk. Nálunk, ahogy mondani szokás, ez van. 

Nagyon sok hasonló esetet lehetne említeni a magyar közélet eseményeiből, amikor hasonló stílusú, kultúrájú 

tömeges, politikai töltetű megnyilvánulásokra került sor. Ezt a pécsi példát csak frissessége, pécsisége – a kötet 

kiadója a PTE lesz – miatt említettük, meg a kontraszt miatt, ugyanis jól példázza, hogy általában a magyar 

kultúra és a magyar politikai kultúra valahogy nincs összhangban, hogy az „eltorzult” jelző, amit Bibó István 

alkalmaz 1948-ban a „magyar alkatra”, most is helyénvaló. Hogyan összegezhetők azok a jellemzők, amelyek 

az ilyen és hasonló megnyilvánulásokban tapasztalhatók, mik az okaik, miért ilyenek, vagyis melyek a magyar 

politikai kultúra jellemző vonásai? Az alábbi tartalmak erre keresik a választ. 

2. Az eltorzult magyar politikai kultúra nyomorúsága 

A fenti alcímben szereplő, most itt némileg sűrítve alkalmazott jelzők Bibó István jelzői. Hatvankét éve, 1948-

ban vetette papírra azt a két tanulmányát, melyekben a kelet-európai kisállamok és a magyar alkat sajátosságait, 

– megelőlegezhetjük – politikai kultúráját (is) jellemzi. (Bibó II..: 1986:186-265 és 570-619) Alapvető jelzői, 
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melyek a címekben is szerepelnek: eltorzult, zsákutcás, nyomorúságos. Az első kettő a magyar alkatra, a magyar 

fejlődésre vonatkozik, a nyomorúság pedig a magyarral együtt a többi kelet-európai kisállamot is jellemzi. Bibó 

életművének alapvető karaktere társadalomfilozófiai, politológiai természetű. Elemzései társadalmi, politikai 

folyamatokat taglalnak, részint történeti, diakron, részint jelenlegi, szinkron metszetben. Nehéz lenne tehát azt 

feltételezni, hogy a kelet-európai térség és benne a magyar valóság folyamataira alkalmazott, fent idézett jelzők 

a politikai kultúrára nem vonatkoztathatók. Annál is inkább, mivel maga Bibó sem hagy kétséget afelől, hogy 

valóban a politikai kultúráról beszél, alcímben is megfogalmazza ezt: „Közép- és Kelet-Európa politikai 

kultúrájának deformálódása”. (Bibó II.:1986:212) E következtetés megalapozottságát a bibói 

gondolatmeneteknél talán csak a jelenlegi magyar politikai élet jelenségei – melyekből a bevezetőben adtunk 

mutatványt – bizonyítják erőteljesebben. 

A bibói elemzések „sorvezetőként” való használatának gondolata többféle megfontolás eredménye. Egyrészt 

történeti távlatot biztosít, több mint fél évszázados rálátást, s ezáltal a kifejtett tartalmak autentikusságát ily 

módon is megerősítheti. Ha valaki elolvassa Bibó fent említett két tanulmányát, láthatja, hogy milyen sokrétű 

történeti anyag, társadalmi folyamat alapos elemzése nyomán születnek meg az általa megfogalmazott 

jellemzők, és emiatt mennyire meggyőzők következtetései. És a mával való kapcsolatteremtés talán arra is 

rávilágít, hogy mennyire időtállóak is ezek a megállapítások. Másrészt ez a sorvezető-használat talán megóvja 

az alábbiakban kifejtett dolgozat tartalmát, mely főleg a jelenlegi állapotokat taglalja, attól, hogy valami divatos 

lamentálásnak, egyoldalú panaszkodásnak, bús magyar kesergésnek tűnjön. 

Melyek tehát azok a jegyek, amelyek, ha „országtanulmányt” készítenénk – Almond nyomdokain haladva –, a 

leginkább szembetűnő módon köszönnének ránk a magyar politikai kultúra arculatáról? 

2.1. „Egzisztenciális félelem” 

Bibó ezt a jegyet „a közösségért való egzisztenciális félelem” alcímmel jelöli (Bibó II.: 1986: 216), elsősorban a 

kelet-európai kisállamok állampolgárainak a nemzetük sorsáért való aggodalmaira utalva, mondva, szinte 

összehasonlító elemzéssel, hogy „a nyugat-európai ember számára üres frázis, ahogyan bármely kelet-európai 

kis nemzet államférfi a „nemzet haláláról”, a „nemzet megsemmisüléséről” beszél, míg ez a kelet-európai 

nemzetek számára ”érezhető realitás”, itt elég a nemzetről „kétségbe vonni, hogy létezik” (Bibó:1986:217) 

Kétségtelen, hogy ezek ma is felbukkannak a gondolatokban, ha például a Benes dekrétumok szellemének 

fenntarthatósága, a szlovák nyelvtörvény kérdése, nemzetiségek elleni erőszakos fellépések évfordulói idézik fel 

őket. Ha nem is a nemzet egészének fennmaradása, de a más ország területén élő kisebbség sorsa miatti 

aggodalom ma is szerves része a politikai kultúrának. Elég, ha a magyar állampolgárság megadása a külföldi 

magyaroknak, vagy a magyar igazolvány témája körüli vitákra utalunk. Az sem kétséges, hogy a trianoni 

döntések körüli újra és újra fellángoló viták, a Hatvannégy Vármegye Mozgalom is kifejezetten ezt a jegyet 

hordozza és további példák is hozhatók. A nemzet védelme szükségességének érve a Magyar Gárda mozgalom 

életre hívása indokai közt is felmerült, a legkülönbözőbb felhangokkal. 

Sőt az is valószínű, hogy például a közelmúlt máig ható gazdasági válsága is fájdalmasabban érinti e térség 

lakóit. (Ha nem is kifejezetten nemzeti méretekben, mondjuk államcsőd formájában fenyeget, bár ez sem tűnt 

időnként képtelenségnek.) De egyénileg sokak számára jelent egzisztenciális fenyegetettséget. És ez, a saját 

egzisztenciális létért való aggódás valóban olyan jegy, amely talán jól kiegészítheti a bibói félelem képét, amely 

elsősorban a nemzet sorsáért való félelemre teszi a hangsúlyt. Mintha a klasszikus marxista szöveg igazsága 

(„…az embereknek ahhoz, hogy történelmet csinálhassanak, meg kell élniök. Az élethez azonban mindenekelőtt 

evés, ivás, lakás, ruházat és még egy s más szükséges” – Marx-Engels, 1976:31) itt, e térségben hosszú időre, 

mindörökre dominánsan befolyásolná a politikai kultúrát, jobban, meghatározóbban, mint a világ más pontjain. 

A Magyar Gárda tüntetése a Parlament előtt (2009) 
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Forrás: Híradó.hu 

A fejlettebb nyugati társadalmakban a politikusnak rendszerint van egyéb egzisztenciális létalapja, nem kell, 

hogy a politikusi tevékenység alapozza ezt meg. A meggazdagodás rendszerint a társadalmi élet más szféráiban 

történik, a politikai tevékenység ezzel nincs feltétlenül összefüggésben. De itt nálunk ez másképp van, és ezzel a 

politikai kultúrában az egyéni lét viszonyaiban is megrögzíti az egzisztenciális félelem érzését. A múlt öröksége, 

a politikai munkás, munkatárs fogalma, ami nyelvileg is kifejezi, hogy az illető hivatásszerűen ezt a munkát 

választja, ebből él, ezért a munkáért kapja a fizetését. Ennek a politikai kultúrát tragikusan meghatározó, a 

politika művelését az érte kapott bérhez kötő jegynek ez idáig csak formálisan sikerült a végére járni. Azzal, 

hogy megszűntek a politikai munkás, pártmunkás státuszok, a „politizálás pénzért” modell nem szűnt meg. Ezért 

mindmáig a „mennyit fizet” a politizáló tevékenység egyik legfontosabb értékmérője, sokak szemében. Ha 

formálisan csak bizonyos körök (országgyűlési, önkormányzati képviselők, stb.) esetében szembetűnő is a 

politikai tevékenység bérhez kötött jellege, szinte a jobbágyi röghöz kötöttséghez hasonló stabilitással, azért 

mégis a magyar politikai kultúra meghatározó jegye marad. Egyszerűen azért, mert a politizáló réteg többsége 

szegény ahhoz képest, amilyen lenni szeretne, ha nincs politikai munkája, politikusi státusza, munkanélküli lesz, 

és életszínvonal-csökkenés nélkül nem tud más munkát vállalni. Még ha van más munkája, megélhetési 

lehetősége, akkor is kell hozzá, vagy legalább is „jól jön” a politikusságért járó hozadék. 

A valódi értelemben vett, csak az elvi meggyőződésen és a környezet támogató szurkolását kiváltó 

képességeken alapuló politizáláshoz, egyáltalán a demokráciában való léthez szabadság kell, ez pedig az 

egzisztenciális gondoktól való szabadságot jelenti elsősorban. Ha ez nincs, és ha esetleg a politika nem fizet 

eléggé, akkor jönnek a politikai tevékenység „fizetőbbé tételének” technikái, a lobbizás enyhébb formáitól a 

korrupció széles skálájáig, a büntetőjog határait is messze túllépő megoldásokat is beleértve. Így lehet a 

korrupció a közélet egészét, a politikai kultúrát is beleértve meghatározó nemzeti sajátosság, olyan, amely ellen 

az államelnöknek kell harcot hirdetnie – mint tette legutóbb – aktuális újévi köszöntőjében. 

2.2. „Egymással való acsarkodás”, „a demokrácia 
meghamisítása” 

Ezek a jegyek némiképp az előzőből fakadnak, arra is visszavezethetők. A szegénységnek, amely egzisztenciális 

félelmet indukál és torzítja a politikai kultúrát, nos a szegénység hatásának taglalása tovább terjed, mint az eddig 

elmondottak. Felidézi szinte az ismert műdal „őszülő vén betyárjának” alakját, akinek „egyetlenegy hű társa a 

szegénység”. Meghatározza ez a pártok egymáshoz való viszonyát, az életre-halálra történő politikai 

acsarkodást, a véresen vaddá durvuló kampányok hangnemét. Az a fajta politikai kultúra, amely azt tanácsolja 
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például a brit kormánypárti politikusnak, ami a mottónak választott mondat figyelmeztetése („… ne mulasszunk 

el együtt ebédelni az ellenzékkel” – Eliot; 2003: 95), elérhetetlen messzeségből jövő tanácsnak tűnik ebben a 

politikai kultúrában. Miért? Miért tűnik nálunk élet-halál harcnak a politikai küzdelem? Mi lehet ennek az oka? 

Nem valószínű, hogy pusztán a törvényhozás cizellálásának vágya hajtja a szembenálló feleket. Aligha 

tévedünk, ha itt is elsősorban az anyagiakat, az anyagias okokat gyanítjuk, nevezetesen, hogy az ilyen módon 

kiharcolt és megszerzett politikai hatalom a saját és a saját szimpatizánsok egzisztenciális érdekét szolgálja, akik 

– és ez nagyon fontos – a választási győzelem nélkül rosszabbul élnének. Ezt a döntő jegyet, hogy a választási 

győzelem sokak életszínvonalát közvetlenül és nagymértékben befolyásolja, ezt nem sikerült felszámolni a 

kelet- közép-európai térségben, és ez az, ami miatt a magyar politikai kultúrának ezt a visszataszító jellemzőjét 

még nagyon sokáig nem lehet leküzdeni, ha egyáltalán le lehet küzdeni valamikor. 

Az eddig bemutatott, a magyar politikai kultúrát befolyásoló jegy, a szegénység és a nyomában járó 

egzisztenciális félelem nemcsak a pártharcok „véresebbé” tételében mutatkozik meg. Hanem abban, hogy a 

győztes fél tulajdonképpen a nemzeti lét alapvető lényegét veszélyeztető módon, szinte „megsemmisíteni”, de 

legalábbis a lehetséges politikai ellenfél minőségből egyszer s mindenkorra kiiktatni akarja a másikat. A 

rendszerváltás folyamatában aktív politikai erő ahányszor hatalomra jut, lépten-nyomon újra „rendszerváltást” 

sürget, megfeledkezve arról, hogy a rendszerváltás, a szocialisztikus rendszert a kapitalisztikus rendszerre váltó 

rendszerváltás lényegéhez tartozik az egyszeriség, ami persze különbözőképpen sikerülhetett. Az emberben a 

világvallások típusainak különbözősége merül fel; a távol-keleti vallások ciklikus világképében ismétlődhetnek 

döntő mozzanatok, akár a teremtés is, míg a például a kereszténységben egyszeriek a meghatározó történések, 

így a teremtés, vagy a megváltás. Vajon a rendszerváltás melyik világképbe tartozik? Csak nem ismétlődik? 

Elég nyilvánvaló, hogy a „folytatni kell a rendszerváltást”, vagy a „kormányváltásnál nagyobb, 

rendszerváltásnál kisebb változás kell” formuláknál a jelzett „méricskélési” terv az elfoglalni szándékozott 

pozíciók, a lecserélni szándékozott emberek száma latolgatásának eredményeként született. A nem rendszerváltó 

párt ugyanezeket a megfontolásokat a „rendszerváltás” varázsszavának mellőzésével formálja meg. Ezért aztán 

megjelenik az „elszámoltatás”, a „számonkérés”, a „büntetés”, vagy akár a „börtön” lehetősége is a 

kormányváltások időszakában, ami legalább annyira elképzelhetetlen mondjuk egy amerikai, vagy brit politikai 

kultúrában, mint mondjuk a teremtés ismétlődése a kereszténységben. A lényeg tehát hogy a politikai hatalomba 

kerüléssel minél gyorsabban, minél mélyrehatóbban és az érintettek minél szélesebb körére kiterjedően lehessen 

embereket leváltani, azaz a „másik oldal” által odatett embert a „miénkre” cserélni. Ebben a törekvésben 

kibogozhatatlanul fonódik össze a politikai bosszú igénye – azaz amiatt, hogy az előző ciklus(ok)ban nem 

nekünk jutott a nagyobb pénz -, a saját hatalom bebetonozására törekvés –, hogy minden fontos poszton, 

egyáltalán minden poszton a mi emberünk legyen sokáig, leválthatatlanul, sehonnan se érhessen bennünket 

támadás –, az ellenséges politikai erő megsemmisítésére törekvés –, hogy lehetőleg soha többé ne tudjon velünk 

szemben ütőképes erőként felállni, - és a saját kör jutalmazása – azaz, stabil, jól fizető pozíciókba juttatni a saját 

erőt, minél szélesebb kört átfogóan. 

A pécsi Európa Kulturális Fővárosa évad megnyitója 

 

Forrás: Youtube - Liveinfo 

A fent jelzett törekvés eredményei hátborzongatóak. Olyan fajta állásbetöltéseknél, ahol szakmai teljesítményt 

kellene mérni pusztán a pártpolitikai fekete-fehér mérlegelése érvényesül, ami persze újabb kontraszelekcióhoz 

vezet, veszélyeztetve az illető terület eredményességét, ami ilyen módon, a jelzett logika mentén bizonyos időre 

felfüggesztődik. A területek, a példák tetszés szerint sorolhatók. Az átfogó jellegre törekvés igen széleskörű, 

egyszerűen nem látni, hogy hol áll meg. Szó sincs arról, hogy esetleg egy minisztériumban csak a miniszter és a 

politikai államtitkár személye változik, az elinduló dominó-sor akár a takarítóig terjedhet. A „benne jobban 

bízom” érv megkérdőjelezhetetlen, überelhetetlen. A sor igazgatókon, felsőoktatási vezetőkön, média posztokon 

át folytatódik, feltérképezhetetlenül, könnyű elképzelni, mennyire inkább így van ez a különböző pénzzel járó 

posztokon, az igazgatótanácsokba, stb. delegált tagok esetében, illetve a gazdasági szféra pozíciói terén. 

Ezek a körülmények ma is életre hívhatják azokat a jegyeket, amelyek Bibót a térség politikai kultúráját 

elemezve a demokrácia meghamisítása jegy megfogalmazására késztetik a Közép- és Kelet-Európa politikai 

kultúrájának deformálódása alcímmel jelzett gondolatsorban. A „demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, 

mint nem félni” gondolata talán az, amelyet a legtöbbet idéztek, ez mintegy bevezeti a térség politikai kultúrája 

jegyeit taglaló mondandót. Véleménye szerint „a zavartalanul szabad, félelemmentes politikai élet 

kibontakozása a legkülönbözőbb pontokon beleütközött volna ezeknek a nemzeteknek a félelmi 

komplexumaiba” (Bibó II.:1986:220). A feltételes mód a mondatban arra utal, hogy a jelzett szabad politikai 

élet ebben a közép- és kelet-európai térségben még nem következett be. Jó lenne tudni, hogy jutottunk-e előbbre 
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Bibó szerint az eltelt 62 év alatt. Nyilván valamelyest szelídült a kép azóta, például „az általános választójognak 

a demokratikus fejlődés ellen való kijátszása” (Bibó:1986:220) már nem jellemzi a mai viszonyokat. De arra a 

jegyre például, hogy sokak szerint „az államfői hatalom lett az a fórum, amelytől a hű alattvalók az éppen 

garázdálkodó kormányhatalomtól való megmentésüket várták” és hogy ez visszaesés abba a demokrácia előtti 

állapotba, „amikor a társadalom a bajoktól való megmenekülését nem a törvényektől, a kormány hatékony 

ellenőrzésétől és az állampolgárok politikai értelmességétől várja, hanem az államfő, a személyes hatalom 

kegyes jóakaratától és bölcs elhatározásától” (Bibó II.: 1986: 221) már sokkal kevésbé lehetne meggyőződéssel 

a „túlhaladott” jelzőt alkalmazni. Néha még az is előfordul, hogy az államfő igyekszik megfelelni ezeknek a 

„demokrácia előtti” elvárásoknak, ami persze visszatetszést kelt azokban, akik már túl vannak a jelzett fejlődési 

szakaszon, mert természetesen a mai politikai kultúrának az is jellemző jegye, hogy egyszerre vannak benne a 

különböző fejlettségi fokon állók viselkedés- és gondolkodásmódjai. 

3. A politikai értékek bizonytalansága 

Ez is elég meghatározó jegye Bibó szerint a kelet-európai térség kisállamaiban tapasztalható és köztük a magyar 

politikai kultúrának. Ez is, mint tulajdonképpen minden negatív sajátosság összefügg az egzisztenciális 

félelemmel, bizonytalansággal. Ezt az összefüggést Bibó filozófiai mélységig terjedően így jellemzi: „az értékek 

háttérbe szorulása közös vonása mindazoknak a primitív lelkiállapotoknak, melyeket a létért való harc dominál, 

a lét állandó és kiút nélküli bizonytalansága pedig az értékvilág teljes megzavarodását idézi elő. Ezért nagyon 

veszedelmes az egzisztenciálfilozófiának az a vulgáris bölcsessége, mely szerint a veszély állapota termékeny, s 

csak a megsemmisüléssel való szembenézés ébreszti az egyént és a közösséget az élet igazi értelmére, és teszi 

képessé a teremtő erők összeszedésére… Mindez csak az érett, egyensúlyozott, felnőtt jellemre áll, az éretlen, 

kamasz egyénben vagy közösségben a lét bizonytalansága az értékek bizonytalanságát váltja ki.” (Bibó II.: 

1986: 224-225) 

Miben áll a kelet-európai nemzetek éretlensége, „kamasz” jellege? Abból, hogy későn keletkeztek, nem szerves, 

organikus fejlődés eredményeképp, hanem felülről szervezve. Felidéződik Szűcs Jenő tanulmánya, a Vázlat 

Európa három történeti régiójáról, amely szintén annak tulajdonítja a mi régiónk fejlődésében tapasztalható 

zavarokat, aránytalanságokat, megkésettséget, elsietettséget, hogy az idősebb régiók organikus, kiérlelt formái 

nálunk csak mintakövetés révén valósultak meg. Bibó úgy látja, hogy ezek a nemzetek „a megalakulás lázában 

élve nem vették észre, hogy a nyugati nemzetek teljesítményeinek nagysága éppen abban áll, hogy magától 

értetődő nyugalommal élik nemzeti életüket anélkül, hogy mint nemzet mindenáron felmutatni akarnának 

valamit.” (Bibó II.:1986:225) 

Emiatt a „lázban élés” miatt az eszmevilág „összeszűkül”, súlyos „közösségi hisztériák” jelennek meg, minden 

nemzeti megnyilvánulás a „legádázabb nemzeti célszerűség” alá rendelődik, ami „értékpusztítónak” bizonyul. 

Az eredmények az olimpiai érmektől a Nobel-díjig a „nemzeti öndokumentációt” szolgálják, és végül a nemzet 

„alapvető morális tartalékait” emésztik fel. (vö. uo.) 

A bibói elemzés ezeket a jegyeket (a kiemelt szavak Bibó szavai) a „kamasz” nemzetekre alkalmazza, 

egyébként is a nemezetek sorsa, története áll a középpontban elemzéseiben. De ha továbbgondoljuk a vázolt 

jelenségeket, miután ezek nyilvánvalóan tartósan beépültek a politikai kultúrába, döbbenten konstatálhatjuk, 

hogy a nemzeti léptékben leírt vonások az egy országon belül működő politikai erőközpontok, pártok politikai 

kultúrájában is megfigyelhetők és így a politikai kultúra máig ható jegyei. A minden eredményt magunknak, 

minden hibát a szembenálló erőnek tulajdonítás meglehetősen szembetűnő példái élnek ma is az 

„öndokumentációs” törekvésekben. Még az olyan nyilvánvalóan objektív mutató megítélése is homlokegyenest 

ellenkező előjelű például, hogy a kormány a válságkezelő programjával jót vagy rosszat tesz. A statisztikai 

adatok magyarázata ugyanezt az ellentétet tükrözi. A közvéleményt tükröző adatok ingadozása akár a pártok, 

akár a politikusok vonatkozásában olyan hektikus változásokat mutat időről időre, ami akár hisztérikusnak is 

minősíthető. 

Bizonytalan a nemzeti értékek sorsa is az ilyen módon „megzavarodott” politikai kultúrában. Bibó távlatos 

áttekintésében utal rá, hogy a kelet-európai térségben a nemzeti keret kialakulása történelmileg nem esett egybe 

a dinasztikus állam realitásával, és ezért a tömegek „bizonyos passzivitással” állottak a nemzeti eszmével 

szemben és a nemzeti intelligencia óriási erőfeszítéseket tett, hogy a népet „megtanítsa a nemzeti leckére” (Bibó 

II.:1986:218) Ehhez járult a későbbiekben a vulgáris marxizmusnak az az adaléka, hogy a „nemzet eszméje 

mögött szűk csoport érdeke áll” (uo.) Nem tudni biztosan, de lehetséges, hogy ez a nemzeti értékekkel 

kapcsolatos történelmi gyökerű bizonytalanság hatja át a mai magyar politikai kultúrát is. Hisz alig szólalhat 

meg mai politikus nemzeti ünnepen anélkül, hogy ünnepelni akaró aktusait, beszédét fütty, tojásdobálás, 
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bekiabálás ne kísérné. A „hordjunk kokárdát!” felszólítás és a tüntető, hosszú időn át tartó kokárdaviselés is 

mintha a „nemzeti leckére” tanítást szolgálná. 

3.1. A nemzeti intelligencia szerepe 

Bibó ezt a politikai kultúrát befolyásoló sajátosságot a következőképpen jellemzi: „Különösen megnövekedett a 

jelentősége azoknak az értelmiségi foglalkozásoknak, melyek a nemzeti közösség megkülönböztető 

sajátosságaival foglalkoztak és azokat ápolták; íróknak, nyelvészeknek, történészeknek, papoknak, tanítóknak, 

etnográfusoknak. Ezért lett a kultúra azokban az országokban olyan óriási jelentőségű momentum, ami azonban 

nem annyira a kultúra virágzását jelentette, mint inkább elpolitizálódását.” (Bibó II.:1986:223) A Bibó által 

elemzett történelmi anyag a nemzetteremtés reformkori folyamatait hozza közel a kelet-európai nemzetek, 

köztük Magyarország viszonyaihoz, de megint csak arról van szó, hogy a történelem során megformálódott 

politikai kultúra jegyei ma is továbbélnek. Így az a tulajdonsága a magyar politikai kultúrának, hogy a nemzeti 

intelligencia kulturális és tudományos tevékenysége „elpolitizálódik”, szintén aligha tekinthető túlhaladottnak. 

Nemcsak olyan, e tekintetben szembetűnő szerveződések jelzik ezt, mint például a baloldali értelmiségiek 

szövetsége, vagy a Professzorok Batthyány Köre. Politikai természetű hátsó szándék vádja kísér – gyakran nem 

alaptalanul – szinte minden kulturális vagy tudományos kuratóriumi döntést, támogatás odaítélést. Ennek 

gyanúja merül fel például önkormányzati támogatások odaítélésénél, ahol gyakran a polgármester pártállása a fő 

kritérium, perek folynak az ezzel kapcsolatos politikai töltetű visszaélések ügyében. Ugyanez a gyanú kíséri 

például a Magyar Akkreditációs Bizottság tevékenységét, a szakindítási kérelmek elbírálását illetően, de nem 

kivétel ez alól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének kinevezési gyakorlata sem. Ez a legutóbbi eset 

(helyesebben esetek, mert három kinevezésről van szó) azt példázza, hogy az elnöki döntés nem találkozott az 

érintett szakmát művelők többségének véleményével, emiatt nem demokratikus, erőszakolt. „Az a 

demokratikus, ha maguk a döntéstől érintettek azok, akik döntenek” – idézi az ismert magyar filozófus, Heller 

Ágnes Habermas mondatát az ügy kapcsán.(Heller, 2010:10). Az egész helyzetet így jellemzi: „Az új akadémiai 

törvény olyan nagy hatalmat ad az elnöknek, mint az MTA történetében soha. Ezt a törvényt a magyar 

parlament egyhangúlag megszavazta, a magyar demokrácia szégyenére. Azaz, Pálinkás Józsefnek nem volt 

szüksége a demokratikus látszatra ahhoz, hogy azt nevezzen ki törvényesen, akit akar.” (uo.) Természetes 

ezután, hogy az MTA elnökének – aki az egyik magyar politikai párt oktatási minisztere és politikusa volt – 

döntését politikai döntésnek véli mindenki, és emiatt is tűnik úgy, hogy a magyar tudományos élet nem haladta 

túl a Bibó által megfogalmazott „elpolitizálódás” karakterét. Nagyon érdekes a politikai kultúra szempontjából, 

amit Heller Ágnes hozzáfűz a sajnos nem egyszeri esethez:„De nem minden joggal él az ember… ez az íratlan 

szabály minden amerikai egyetemen. Az enyémen is. Ott is joga van az elnöknek megvétózni a szakma döntését, 

de 23 év alatt még egyik elnökünk sem élt ezzel a jogával.” (uo.) Úgy tűnik tehát, hogy itt is annak lehetünk 

tanúi, hogy a magyar politikai kultúra torzul, deformálódik, összehasonlítva például az amerikai politikai 

kultúrával szembetűnő, hogy itt nem alakultak ki azok az „íratlan szabályok”, amelyek normálissá, 

elfogadhatóvá teszik a demokráciákban szokásos eljárásokat. 

Természetesen jelen tanulmány keretei közt nem lehet végigvinni, csak abbahagyni a „bibói sorvezetőt” követő 

jellemzését a magyar politikai kultúrának. Vállalkozásomat valószínűleg folytatni, kiegészíteni, aktualizálni, 

finomítani fogom a jövőben. Ez a fajta oknyomozás nem vezethet olyan pozitív eredményekhez, amelyek 

optimizmussal, derűlátással, bizakodással töltik el a politikai kultúra vizsgálóját. A magyar politikai kultúra 

Bibó elemzései nyomán feltárt sajátosságai csak egyetlen esetben csillanthatnak fel optimista reményeket. Ha 

egyszer végre valahára időszerűtlenné válnak. 
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8. fejezet - Balközép változatok – 
Politikai kultúra és baloldali 
pártképződés Nagy-Britanniában és 
Németországban 

Németh Ákos 

1. Bevezetés: két pillanatkép a múltból 

A brit és a német baloldal politikai kultúrájával, ideológiáival, pártosodásával foglalkozó tanulmány élén talán 

érdemes felvillantani két pillanatképet a múltból. 

1907 őszén Karl Kautsky, a német szociáldemokrácia akkori legfőbb teoretikusainak egyike beszédet mondott a 

londoni St. James‟s Hall-ban.1 A tárgy az angol és német szocialisták kapcsolata. Az időpont kissé bizarr: „az 

Anglia és Németország közt fennálló kapcsolatok perspektívája”, és a „körülmények” felemlegetése a korabeli 

tudósító részéről valószínűleg a németellenes brit-francia antant szövetséget (1904) kiteljesítő brit-orosz 

szerződés (1907. augusztus 31.) közelmúltbeli megkötésére utalhat. A szónok méltatta a vendéglátó ország 

szocialista hagyományait: Anglia munkásosztályát „idősebb bátynak” nevezte, az owenizmust, chartizmust, 

valamint a szakszervezetek mozgalmát külön is kiemelve. Azután saját jelenére tért, a brit munkásság önálló 

pártalapítására, s személyes élményét osztotta meg a hallgatósággal: aznap a londoni rakparton lovas 

rendőrökkel találkozva szinte Berlinben érezte magát. A szónok következtetése: a brit és a német munkásokra, 

mint „ugyanazon hadsereg két zászlóaljára” vonatkozó kijelentés, militáns retorikájával, magabiztosságával 

együtt ma már megmosolyogtatóan naivnak tűnhet.2 A közeli nagy háborúra és a Munkáspárt háború utáni 

felemelkedésére vonatkozó jövendöléseit ugyanakkor döbbenetes módon igazolta a történelem. 

1999 júniusában, több mint kilencven év multával a helyszín ismét London: az európai parlamenti választások 

estéjén két pártvezető és kormányfő könyvbemutatót tartott. A kötet címe: „The Way Forward for Europe‟s 

Social Democrats. The third way/Die neue Mitte”.3 Az Európa szociáldemokratái számára már címadásával is 

utat mutató, s a világsajtóban később „Blair-Schröder paper” néven elhíresült kiadvány két párt és két irányzat, a 

Tony Blair brit miniszterelnök által megreformált Munkáspárt, a „New Labour”, illetve a Gerhard Schröder 

kancellár nevével fémjelzett, „új közép” politikáját meghirdető német szociáldemokrácia szoros 

együttműködését demonstrálta. „Munkás osztályszolidaritásról”, „békeharcról” már szó sincs, sőt, a jobboldali 

liberális német szabaddemokraták akkori vezetője, Wolfgang Gerhart szerint „a szociális igazságosság felé 

vezető hagyományos szociáldemokrata út kritikáját maguk a szabaddemokraták sem tudták volna jobban 

megfogalmazni”.4 Eszmék, célok, és retorika változásán túl a két párt – vezetőik által időről-időre szimbolikus 

gesztusokkal is kifejezésre juttatott – együttállása ezúttal is látványos volt, amit a többnyire pozitív töltetű 

sajtóvisszhang, és a professzionális médiakommunikáció még inkább felerősített az ezredforduló éveiben. 

Az előbbi két példa bizonyíthatja, hogy az uralkodó retorika minden korban hajlamos volt arra, hogy 

elhomályosítsa a két rokon ideológiai irányzat néhány alapvetően eltérő történeti vonását. A hagyományos 

munkásmozgalmi szocialista diskurzus – és legújabban a harmadik utas remények – letűntével már sokkal 

nyilvánvalóbban merülhet fel a két irányzat eltérő hagyományaira, s az általuk befolyásolt további fejlődésre 

vonatkozó kérdés. 

Tanulmányom a munkásság 19-20. századi politikai emancipációjának folyamatát, ezen belül pártjainak és 

ideológiáinak kialakulását vizsgálja két, különböző hagyományokkal, intézményekkel, politikai kultúrával 

                                                           
1Karl Kautsky: Anglo-German Relations. Social Democrat, Vol. 11, No. 9, 15 Sept 1907, 488-497. Elérhető: 

http://www.marxists.org/archive/kautsky/1907/09/anglo-german.htm. 
2„The German workmen feel themselves united with their British comrades like two battalions of the same army, who march under the same 

banner, who fight the same enemy and win the same victories.” Uo. 
3[„Az előre mutató út Európa szociáldemokratái számára. A harmadik út/Az új közép”] 
4Idézi: Peter Schwarz: Britain‟s Blair and Germany‟s Schröder present a joint programme: „The Third Way/Neue Mitte” World Socialist 

Web Site, 17 June 1999. 

Elérhető: http://www.wsws.org/articles/1999/jun1999/thrd-j17.shtml. 

http://www.marxists.org/archive/kautsky/1907/09/anglo-german.htm.
http://www.wsws.org/articles/1999/jun1999/thrd-j17.shtml.
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rendelkező társadalom közegében. A megközelítés módját ennek megfelelően a politikai rendszer, a politikai 

kultúra, valamint a pártok és pártideológiák egymást kölcsönösen meghatározó hármas összefüggésrendszerének 

vizsgálata jelenti. Az ezt követő összehasonlító elemzések pedig – szándékaim szerint legalábbis – két rokon 

ideológiai-politikai irányzat kialakulásának, egymás közti hatásainak, fejlődésük párhuzamosságainak és 

különbségeinek képét tárhatják az olvasó elé. 

2. 1. Átalakuló politikai rendszerek Nagy-Britanniában 
és Németországban 

Az egyes pártok jelenbeli és múltbeli politikai gyakorlatának, ideológiai pozíciójának, társadalmi érdekek 

aggregálásában betöltött szerepének értelmezéséhez nélkülözhetetlen a háttér, az államok politikai 

intézményeinek, pártrendszerének, politikai kultúrájának, választási rendszerének, s ezek változásainak 

ismerete. 

Ha a fent említett országok politikatörténetének elmúlt évszázadára tekintünk, már első pillantásra is 

szembetűnőek a különbségek. Állandó, hosszú évtizedeken át lényegében változatlanul működő, stabil politikai 

intézményrendszer, szokásjogon alapuló történeti alkotmányosság, homogén politikai kultúra, kétpárti 

váltógazdaság jellemző Nagy-Britanniára, míg Németországban ugyanezen idő alatt különböző: demokratikus, 

autoriter, sőt totalitárius kormányformák, változó alkotmányok és választási rendszerek, átalakuló – és az egyes 

rendszerek által időről-időre módszeresen is formált – politikai kultúra uralma jellemző. 

„Ennek az országnak az alkotmánya nem ismeri a garantált vagy abszolút jogokat. A brit szabadság az emberek 

józan eszére és a felelős, képviseleti kormányzáson alapuló rendszerre van bízva” – jellemezte hazájának 

politikai berendezkedését a Felsőbíróság egyik tagja.5 Nagy-Britannia demokratikus politikai rendszere 

fokozatos alkotmányos fejlődés során alakult ki. E fejlődés legfontosabb fázisait az a három reformtörvény 

(Representation of the People Acts: 1832; 1867; 1884; illetve az ez utóbbit kiegészítő Redistribution of Seats 

Act, 1885) jelentette, melyek eredményeként a 19. század végére a férfiak 60%-a választójoghoz jutott. Mindezt 

a választások titkosságáról rendelkező Ballot Act (1872) egészítette ki, a 20. század újabb választójogi reformjai 

pedig előbb a teljes 20 éven felüli férfilakosságra, illetve a női lakosság 30 évesnél idősebb tagjaira 

(Representation of the People Act, 1918), tíz évvel később pedig a felnőtt lakosság egészére kiterjesztették az 

egyenlő választójogot (Representation of the People ‟Equal Franchise‟ Act, 1928). Ha mindezt a gyülekezés, a 

szólás, illetve sajtó szabadságának egyre szélesebb körű elfogadottságával egészítjük ki, láthatóvá válhat a 

Seymour Martin Lipset és Stein Rokkan elhíresült, Party Systems and Voter Alignments: Cross-National 

Perspective című könyvében meghatározott legitimációs, illetve részvételi6 küszöbök fokozatos csökkenése a 

19. századi Nagy-Britannia politikai életében. Mindez pedig nagy mértékben segíthette elő a társadalom egyre 

szélesebb rétegeit képviselő politikai mozgalmak fennálló rendszerbe való integrálódását. A modern 

pártrendszer kialakulására azonban két további tényező: a választási rendszer, és a döntéshozó szerv működése 

is jelentős hatást gyakorolt, melyekkel kapcsolatban az amerikai-norvég szerzőpáros a képviselet,7 illetve a 

többségi hatalom8 küszöbének fogalmát használja. Ami a képviseleti küszöböt illeti, ennek vonatkozásában már 

korántsem volt ilyen kedvező a parlamenti mandátumokra aspiráló új politikai mozgalmak helyzete. Az 

egyszerű vagy relatív többség elvén alapuló egyéni választókerületi rendszer ugyanis – a „befutó szabályának” 

megfelelően – a vesztes jelöltekre leadott töredékszavazatok elvesztésével jár. A relatív többségi rendszer 

Maurice Duverger törvényének értelmében jellemzően két releváns párt vetélkedését eredményezi, melyek a 

politikai tér centrumában álló szavazók megnyerésére törekednek.9 A mandátumeloszlás aránytalanságánál 

fogva a kisebb pártok csak akkor tudnak parlamenti helyeket szerezni, ha szavazóik egyes választókerületekben 

koncentrálódnak, s itt többséget tudnak biztosítani képviselőjelöltjeiknek. Ezen kívül szerencsés esetben helyi 

paktumokat is köthetnek a nagy pártok valamelyikével, de a váltópártok támogatottságának esetleges 

meggyengüléséből, pártszakadásokból is hasznot húzhatnak az új aspiránsok. Az alkotmányos reformfolyamat 

Nagy-Britanniában már a 19. század során megteremtette a Parlamentnek felelős kormányzat intézményét, ami 

                                                           
5Gabriel A. Almond – G. Bingham Powell, Jr. – Kaare Strom – Russel J. Dalton: Összehasonlító politológia. Budapest, 2006, Osiris Kiadó, 

254. (Eredetileg: Lord Wright, in Liveridge v. Sir John Anderson and Another, 1941.) 
6„Second, the threshold of incorporation: Are all or most of the supporters denied status as participants in the choice of representatives or are 
they given political citizenship rights on a par with their opponents?” Uo. 
7„Third, the threshold of representation: Must the new movement join larger and older movements to ensure access to representative organs 

or can it gain representation on its own?” Uo. 
8„Fourth, the threshold of majority power: Are there built-in checks and counterforces against numerical majority rule in the system or will a 

victory at the polls give a party or an alliance power to bring about major structural changes in the national system?” Uo. 
9Gabriel A. Almond et al. (szerk.): Összehasonlító politológia. Budapest, 2006, Osiris Kiadó, 125-126. (Eredetileg: Maurice Duverger: Les 
partis politiques. Paris, 1951.) 
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jelentősen növelte a pártok, és az általuk aratott választási győzelem jelentőségét. A mindenkori kormánypárt 

alsóházi frakciójából kikerülő kabinetminiszterek Walter Bagehot kifejezésével a törvényhozó és végrehajtó 

hatalom szinte teljes fúzióját hozzák létre, a Felsőház vétójogának eltörlése (Parliament Act, 1911) óta pedig a 

Parlament egyszerű többsége akár az alkotmányos törvényeket is módosíthatja. Mindez a győztes politikai erő 

rendkívül erős kontrollját jelenti a törvényhozás felett, melyet csak az ellenzék, illetve a szokásjog uralma 

korlátozhat.10 Ennek megfelelően a parlamenti többség hatalmával szembeni ellensúlyok aránya Lipset és 

Rokkan szerint Nagy-Britanniában legfeljebb közepes mértékűnek tekinthető,11 következménye pedig a releváns 

váltópártokra általában jellemző felelős magatartás. Összességében tehát a 19. század végére kifejlődött brit 

politikai rendszer olyan többségi elven alapuló parlamentarizmusként jellemezhető, melyben a politikai 

részvétel, illetve a kormányzati hatalom megszerzésének legfőbb akadályát a magas képviseleti küszöb 

jelentette, illetve jelenti ma is. 

Míg Nagy-Britanniában a folyamatos változások a politikai rendszer lassú átalakulását eredményezték, addig 

Németország 19-20. századi politikatörténete csak egymástól – gyakran kifejezetten demonstratív módon – 

elkülönülő rendszerek egymásutánjaként tárgyalható, melyek között csak néhány politikai kultúrával 

összefüggő, illetve strukturális vonás teremtett folytonosságot. A brit fejlődéstől való eltérések azonban az egyes 

németországi rendszereken belül is feltűnőek. Az állampolgári jogok fokozatos kiterjesztésének brit modelljével 

szemben német területeken 1848 után inkább az ellenzéki tevékenység és a politikai részvétel lehetőségeinek 

szűkítésére került sor. Otto von Manteuffel porosz rendőrminiszter (1850-58) sajtószabadságot, illetve 

egyesülési és gyülekezési jogot korlátozó intézkedései például egyértelműen a Lipset és Rokkan által 

meghatározott legitimációs12 küszöb emelését célozták.13 

Karl Kautsky portréja 

                                                           
10„The English system, therefore, is not an adsorption of the executive power by the legislative power; it is a fusion of the two.” Walter 
Bagehot: The English Constitution. Second Edition, 1873. 50. Elérhető: 

http://socserv.socsci.mcmaster.ca/oldecon/ugcm/3ll3/bagehot/constitution.pdf. 
11Lipset – Rokkan: I. m. 28. 
12„First, the threshold of legitimation: Are all protests rejected as conspiratorial, or is there some recognition of the right of petition, 

criticism, and opposition?” Seymour Martin Lipset – Stein Rokkan: Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New 

York, 1967, The Free Press, 27. 
13Romsics Ignác: Az európai és a magyar jobboldal alaptípusai. Rubicon, 2009/1-2. 9. 

http://socserv.socsci.mcmaster.ca/oldecon/ugcm/3ll3/bagehot/constitution.pdf.
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Forrás: Wikipedia 

Az 1871-ben megalakult második Német Birodalom a porosz állam tekintélyelvű rendszerét és politikai 

kultúráját örökölte. A Hohenzollern uralkodók monarchiája széleskörű választójogot adott ugyan polgárainak, a 

politikai részvétel küszöbének alacsonyra szállítása azonban az ellenzéki tevékenység, illetve a szólás- és 

sajtószabadság korlátozásával párosult. A viszonylag magas legitimációs küszöb fenntartása elsősorban a 

munkásság és a katolikus vallási kisebbség pártjainak elszigetelését célozta. Otto von Bismarck (1815-98) 

birodalmi kancellár repressziós politikáját példázhatja az 1872-es lipcsei felségárulási per, melynek során a 

francia-porosz háborút nyíltan ellenző, és a párizsi kommünnel szolidaritást vállaló szociáldemokrata August 

Bebelt és Wilhelm Liebknechtet kétévi várfogságra ítélték. Ennél is jellemzőbb példát jelenthetnek azonban a 

katolicizmust diszkrimináló intézkedések, valamint „szocialistatörvény” néven elhíresült jogszabály („Gesetz 

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“, 1878). Ez utóbbit két, I. Vilmos császár 

(uralk. 1871-1888) ellen megkísérelt merénylet után sikerült Bismarcknak elfogadtatnia a Reichstag 

konzervatív-nemzeti liberális többségével, noha a szocialisták érintettségét nem sikerült bizonyítani a politikai 

bűncselekmények előkészítésében. Az 1878 és 1890 között hatályos törvény a szocialista egyesületek, gyűlések, 

és nyomdatermékek tilalmát rendelte el, pénzbírsággal, sőt bizonyos esetekben fogházbüntetéssel is sújtva a 

jogsértő magatartást.14 

A császári Németország politikai rendszerének tekintélyelvű vonásait a képviselet, illetve a kormányzati 

hatalom megszerzésének magas küszöbe teljesítette ki. Az abszolút többség elvén alapuló, kétfordulós, egyéni 

választókerületi rendszer a rokon világnézetű pártok helyi szövetségeinek kedvezett, a vallási-kulturális 

kisebbségek pártjai elé a relatív többségi modellnél is magasabb korlátot állítva ilyen módon.15 A német állam 

kormányformája pedig – a parlamentáris brit modellel ellentétben – mindvégig klasszikus alkotmányos 

monarchia maradt, tekintettel arra, hogy a mindenkori kormány nem a Reichstag többségének, hanem 

                                                           
14Vö. Diether Raff: Deutsche Geschichte. Vom Alten Reich zur Zweiten Republik. München, 1985, Max Hueber Verlag, 150-161. 
15Lipset – Rokkan: I. m. 30. 
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közvetlenül az uralkodónak tartozott felelősséggel. Az 1871 és 1918 között fennállt második császárság politikai 

öröksége összességében véve talán leginkább az autoriter, paternalista hatalomgyakorlás hagyományaiban, a 

kormányzati szerepvállalástól távol tartott parlamenti erők „felelőtlen” magatartásában, illetve a kiszorított, s – 

részben épp ezért is – rendszerellenessé váló pártokkal szembeni „centrista” politika gyakorlatában ragadható 

meg. 

A világháborús összeomlást követő weimari Nemzetgyűlésen (Nationalversammlung), 1919. februárjában 

elfogadott köztársasági alkotmány legfőbb vívmányai közé tartozott a politikai érdekképviselet küszöbeinek 

többirányú mérséklése. A politikai jogok polgári demokratikus normáknak megfelelő szabályozása a 

legitimációs korlát csökkentését, a választási rendszer arányossá tétele, valamint a felelős parlamenti 

kormányzás bevezetése pedig a képviselethez jutás, illetve a kormányzati hatalom megszerzése előtt emelkedő 

küszöbök alacsony szintre szállítását jelentette. A nagyarányú változások ellenére azonban az új német 

demokráciában a régi rendszer számos szerkezeti vonása élt tovább, ami főként a politikai kultúra, illetve a 

pártrendszer vonatkozásában volt szembetűnő. A demokratikus hatalomgyakorlás hagyományainak gyengesége 

elősegítette, hogy az 1929 után fokozódó gazdasági nehézségek nyomán mind jelentősebb választói csoportok 

forduljanak a rendszertagadó pártok irányába. A pártstruktúra centrum-periféria jellegű megosztottsága, 

valamint a pártok, illetve választóik szélső pólusok felé irányuló centrifugális mozgása jelentős mértékben 

tükrözte a régi rendszer súlyos örökségét. A régi nehézségekhez azonban sokszor új szerkezeti problémák is 

járultak, mint a politikai centrum pártjainak fragmentálódása, melyben a bejutási küszöb nélküli arányos 

képviseleti rendszernek is jelentős része volt. Másrészt a weimari alkotmány végzetesnek bizonyuló 

fogyatékosságát jelenthette a végrehajtó hatalom két ágense, a közvetlenül választott birodalmi elnök, illetve a 

kormány hatásköreinek tisztázatlansága, ami egyfajta ingadozást idézett elő az elnöki, és a parlamentáris 

hatalomgyakorlás között. A végrehajtó hatalom gyengeségét mindamellett a közvetlen demokrácia 

alkotmányosan garantált eleme, a népszavazás útján való törvénykezdeményezés lehetősége is fokozta. 

Összességében elmondható tehát, hogy a weimari rendszer már kezdettől magában hordozta a hatalmi vákuum, 

illetve a későbbi alkotmányos és politikai válságok kialakulásának lehetőségét.16 

Az 1933 utáni idők totalitárius nemzetiszocialista egypártrendszere után Németország nyugati, nagyobbik 

részén 1949, keleten pedig csak a háborút követő kvázi-egypártrendszerű államszocialista diktatúra bukását 

követően, 1990 után nyílt lehetőség polgári demokratikus jogállam kiépítésére. 

3. 2. A politikai kultúra és törésvonal-szerkezet 
hatásai a munkáspártok kialakulására 

Nagy-Britannia illetve Németország 19-20. századi politikai intézményeinek, és ezek változásainak rövid 

áttekintése után a következő kérdést az jelentheti, a fent ismertetett, országonként eltérő feltételek milyen hatást 

gyakorolhattak a munkásság érdekeit képviselő pártok kialakulására. 

Az egyes pártok közvetlen vizsgálata során azonban egy tényezőt még feltétlenül szükséges figyelembe venni. 

A munkáltató-munkavállaló konfliktus alakulását, s ezáltal a munkásság osztálypártjainak arculatát ugyanis a 

politikai intézményrendszeren kívül az adott társadalom korábbi törésvonal-szerkezete is jelentős mértékben 

meghatározta. A skandináv szerzőpáros klasszikus műve óta a szakirodalom általában három alapvető, 

társadalomszerkezeti, normatív-kulturális, illetve politikai-szervezeti dimenzióval egyaránt rendelkező 

törésvonallal jellemzi a munkásság politikai emancipációját megelőző időszak európai társadalmait. A nyelvi-

etnikai, vallási, valamint agrár-ipari törésvonalak17 a modernizáció korábbi nagy csoportkonfliktusai: a 

reformáció és ellenreformáció, a nemzeti forradalmak, és az ipari forradalom által létrehozott kulturális és 

funkcionális különbségek mentén alakultak ki. 

A Viktória-kori Nagy-Britanniában a felsorolt három törésvonal egyike sem bizonyult meghatározónak. A korai 

nemzetalkotás során állami ellenőrzés alá vont anglikán egyház nem játszott önálló politikai szerepet, így – a 

katolikus országokkal ellentétben – éles antiklerikalizmus sem alakulhatott ki a britek körében. A katolikusok 

számára jogegyenlőséget biztosító törvény (Catholic Emancipation Act, 1829) pedig viszonylag korán 

megteremtette a vallási kisebbség politikai integrációjának lehetőségét. A 19. század forradalmi léptékű 

gazdasági modernizációja során a Konzervatív Párt (Conservative Party) az agrárium, a Liberális Párt (Liberal 

                                                           
16Raff: I. m. 237-238. 
17Lipset és Rokkan eredetileg centrum-periféria, állam-egyház, illetve agrár-ipari törésvonalról értekezett (vö. Lipset – Rokkan: I. m. 47.), a 

későbbi szakirodalom azonban az előbbi két esetben inkább a tágabb értelmű nyelvi-etnikai, illetve vallási törésvonalak fogalmát használja. 
Lásd: Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. Budapest, 2001, Osiris Kiadó, 57-71. 
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Party) pedig az ipari tőke érdekeinek képviselőjeként lépett fel. A kontinentális Európa országaira jellemző, 

agrár-ipari törésvonal azonban a két párt ádáz parlamenti küzdelmei ellenére sem alakult ki, ami a két társadalmi 

csoport modernizációban való közös érdekeltségének, illetve a kisbirtokos parasztság csekély lélekszámának 

volt köszönhető. Az ír önkormányzatiság kérdése ugyanakkor már sokkal inkább megosztotta a brit társadalmat, 

s a kormányzó Liberális Párt szakadásához vezetett az 1880-as évek közepén. Nagy-Britannia első etnikai alapú 

pártszerveződése, az ír nacionalista Home Rule Party megjelenésére is ekkoriban került sor. Az Írországon 

kívüli területek lakosságának etnikai alapú különbözőségei viszont ekkoriban még gyengébbnek bizonyultak 

annál, hogy politikai-szervezeti szinten is megjelenhettek volna. 

A 19. századi Nagy-Britannia politikai kultúrájának meghatározó tényezőjévé a korábbiakkal szemben sokkal 

inkább az osztályalapú tagoltság vált. A korszak vezető konzervatív politikusa, a több ízben miniszterelnökké 

választott Benjamin Disraeli (1804-81) megállapítása szerint az ipari forradalom nyomán két társadalmi osztály 

alakult ki, „melyek között semmiféle közlekedés és semmiféle rokonszenv nem áll fenn, akik egymás 

szándékaiból, gondolataiból és érzéseiből olyan keveset értenek, mintha különböző bolygók lakói lennének, akik 

különböző nevelésben részesültek, különböző módon táplálkoznak, különböző szokásokhoz igazodnak, és 

akiknek nem ugyanazok a törvények parancsolnak.”18 A kortárs szemlélő 1845-ből származó jellemzése élesen 

rávilágít a brit társadalom mély megosztottságára, s szemléletesen mutatja be a társadalmi törésvonal kulturális-

szocializációs dimenzióit. A konzervatív államférfi munkáltató-munkavállaló konfliktus elmélyülését reveláló 

szavai ezért – talán némiképp paradox módon – Karl Marx (1818-83) és Friedrich Engels (1820-95) angliai 

proletárforradalomra vonatkozó korabeli várakozásait is megerősíthetik. A brit politikai osztály rugalmas, 

innovatív magatartása, valamint a nemzeti kultúra és intézményrendszer befogadó jellege azonban sokkal 

inkább a feszültségek enyhítésének irányában hatott. Az ellenzéki tevékenység legitimitása, illetve a választójog 

fokozatos, a század második felétől mind szélesebb csoportokra kiterjedő bővítése a munkásság viszonylag 

zökkenőmentes politikai integrációjának lehetőségét kínálta. Nem véletlen tehát, hogy a munkásmozgalom a 

fennálló politikai rendszert leginkább elfogadó irányzatai épp Nagy-Britanniában, illetve a nemzetállami 

fejlődés hasonló útját bejáró skandináv országokban alakultak ki.19 A többségi választási rendszerből következő 

magas bejutási küszöb, illetve a munkásság nemzeti kultúrába való integrálódása ugyanakkor késleltetően hatott 

az önálló brit Munkáspárt (Labour Party) megalakulására. A reformista nézeteket valló szocialista értelmiség 

eleinte a Liberális Párttól várta a munkásság érdekeinek képviseletét, de később, a Labour megalapítása után is a 

„Lib-Lab” együttműködés segítette mandátumhoz az új párt számos képviselőjelöltjét.20 A többségi elvű 

képviseleti rendszer, és a társadalom ideologikus tagoltságának minimális szintje a Munkáspárt szavazatszerző 

stratégiájára is lényeges hatást gyakorolt. A legfőbb célt ennek megfelelően a munkásság lehető legszélesebb 

rétegeinek megszólítása jelentette, a pragmatikus, szakszervezeti érdekképviseletből kiinduló osztályalapú 

érdekaggregáció mögött pedig jellemzően háttérbe szorultak az ideológiai kérdések. Nem túlzás tehát azt 

állítani, hogy a brit Munkáspárt eszmei-politikai arculatát a munkáltató-munkavállaló konfliktust megelőző 

társadalmi törésvonalak hiánya is jelentős mértékben formálta. 

Merőben más feltételekkel kellett szembesülnie a német területek szerveződő munkásságának, ahol a megkésett 

gazdasági-társadalmi modernizáció nyomán erősen töredezett, súlyos konfliktusokkal terhelt politikai kultúra 

alakult ki a 19. század végére. A németországi törésvonalak értelmezése során célszerűnek tűnik a Lipset és 

Rokkan által használt eredeti fogalmakhoz való visszatérés, mivel általuk jellemezhető a legpontosabban a 

kialakult helyzet. 

A viszonylag későn, 1871-ben megalakult császári Német Birodalom eltérő gazdasági fejlettségű, más-más 

vallási, kulturális hagyományokkal rendelkező területeket egyesített. Az egyes régiók különböző hagyományai 

közül pedig a gazdasági és katonai szempontból legjelentősebb porosz elem vált dominánssá, melynek 

örökségét a Nagy Frigyes-i felvilágosult abszolutista, tekintélyelvű hatalomgyakorlás, valamint a vallási téren 

széleskörű autonómiát élvező protestáns nemzeti egyház jelentette. Az államalkotás szempontjából periferikus 

jelentőségű régiók sokszor jelentősen eltérő politikai hagyományai ehhez képest háttérbe szorultak. Ebben a 

sorban említhetők a korábbi déli német kisállamok Habsburg-párti katolikus tradíciói, az északi Hansa-városok 

republikánus polgári kultúrája, vagy akár a weimari fejedelemség nyitott, latinos-franciás szellemi öröksége is. 

A centrum és a perifériák imént felvázolt konfliktusának törésvonallá mélyülése legnagyobb részben az 

egységes nemzetállam kései alapításának volt köszönhető, de az államalkotó elit zártsága, „poroszos” 

rugalmatlansága is hozzájárult a helyzet súlyosbodásához. A hatalmi centrum és a perifériák érdek-, és 

                                                           
18„… zwischen denen kein Verkehr und keine Sympathie bestand, die einander in ihrem Wollen, Denken und Fühlen sowenig wie die 

Bewohner verschiedener Planeten verstanden, die durch eine verschiedene Erziehung gebildet, durch eine verschiedene Nahrung ernährt 
wurden, die sich nach verschiedenen Sitten richteten und über die nicht dieselben Gesetze geboten.“ Disraeli szavait a korabeli német 

társadalom viszonyaival való összehasonlítás során, német fordításban idézi: Diether Raff: I. m. 105. 
19Vö. Lipset – Rokkan: I. m. 48. 
20Vö. Bayer József: A politikai gondolkodás története. Budapest, 2001, Osiris Kiadó, 311; ill. Lipset – Rokkan: I. m. 31. 
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értékkülönbségével sok tekintetben összefügg a császári Németországban kialakult vallási törésvonal is, 

melynek megjelenési formáját az amerikai-norvég szerzőpáros által leírt (katolikus) egyház-állam konfliktus 

képezte. Az elmélyülő, pragmatikus és ideologikus dimenzióval egyaránt rendelkező megosztottságot 

leglátványosabban az oktatás és művelődés intézményeinek ellenőrzéséért vívott kultúrharc (1872-78) jelenítette 

meg.21 A német állam diszkriminatív intézkedései nyomán elszigetelődött katolikus egyház néhány év leforgása 

alatt létrehozta saját, önálló egyesületekkel, sajtóval, érdekvédelmi szervezetekkel rendelkező szubkultúráját, 

melynek politikai képviselete is létesült a Centrum Párt (Zentrumspartei) képében. A zömében a junker 

nagybirtokosi rétegek által uralt német politika kontextusában az agrár-ipari érdekkülönbségek szintén 

ideológiai töltetet kaptak. Ezt igazolhatja, hogy a konfliktus gyakran a közösségi, nemzeti kultúrát őrző patrióta 

vidék, valamint az individualizált, 1848-as forradalmak örökségét hordozó, kozmopolita nagyvárosok 

különbségeként nyert értelmezést a korban. 

A német munkásság politikai mozgalmának kibontakozására tehát egy különböző, gyakran egymást erősítő 

törésvonalakkal tagolt, szubkulturális jelenségeket mutató társadalomban került sor. A munkáltató-munkavállaló 

konfliktus 1860-as években kezdődő intézményesülése a korábbi vidék-város megosztottság, illetve az 

ideológiai tagoltság további fokozódását eredményezte, hiszen a munkásság túlnyomó többsége az iparosodott 

nagyvárosokban koncentrálódott. Az új társadalmi mozgalmak előtt magasodó korlátok – a képviselet, valamint 

a többségi hatalom megszerzésének magas küszöbe, illetve az ellenzéki tevékenység bizonyos formáinak 

korlátozása – pedig a fennálló államrendtől elidegenedett munkásmozgalmi ellenkultúrát eredményeztek, mely a 

katolicizmushoz hasonlóan már korán kiépítette saját intézményeit. A nemzeti elittel szembenálló ellenkultúra 

helyzetéből szinte magától értetődően következett a központi ideológia, mint összetartó erő jelentőségének 

felértékelődése, ami később, a weimari köztársaság sokpárti rendszerében sem csökkent.22 Ezért – talán 

némiképp paradox módon – a német munkásmozgalomhoz való csatlakozás legfontosabb feltételét nem is a 

munkavállalói csoporthoz való egzisztenciális tartozás, sokkal inkább a munkásság ellenkultúrájával, és a 

középpontjában álló szocialista eszmével való azonosulás jelentette. Ezt támaszthatja alá a keresztény „sárga” 

szakszervezeteket, és a Centrum Pártot támogató katolikus munkásság jelentős aránya, illetve a későbbiekben a 

Szociáldemokrata Párt szavazótáborának gyors középosztályosodása is.23 A német társadalom különböző 

törésvonalak mentén kialakult megosztottsága tehát a pártképződés ideológiai dimenzióját helyezte előtérbe. 

E rövid áttekintés után látható, hogy a vizsgált társadalmak korábbi eredetű konfliktusai, az egyes politikai 

közösségeket megosztó ellentétek jellege és mélysége meghatározó tényezőknek bizonyultak a munkásság 

politikai mozgalmainak, s a mozgalmak pártosodásának szempontjából. Az adott országban uralkodó politikai 

kultúra jellege: homogenitása avagy töredezettsége, a politikai osztály tagjainak befogadó vagy elutasító 

magatartása, a pártok kialakulása idején érvényben lévő választási rendszerek kulcsszerepet játszottak az egyes 

szervezetek arculatának: ideologikus vagy pragmatikus magatartásának, nemzeti kultúrához fűződő 

viszonyának, osztály-, avagy világnézeti alapú szavazóbázisának kialakulásában. 

4. 3. Munkáspártok és szocialista ideológiák 

A brit és a német munkásság pártjainak kialakulását meghatározó szempontok sorában utolsóként említendő az 

ideológia dimenziója, mely sok tekintetben maga is a korábban tárgyalt aspektusok függvényében alakult ki, 

illetve nyerte el kisebb vagy nagyobb jelentőségét az adott ország munkásmozgalmának pártosodása során. 

Ennek megfelelően egységes szocialista ideológia helyett szerencsésebbnek tűnik országonként különböző 

szocialista eszmékről beszélni. 

Az egyes irányzatok ismertetése előtt ugyanakkor mégsem kerülhető meg közös vonásaik vázlatos áttekintése. 

A brit pártrendszerről értekező Stephen Ingle meglehetősen tömör, a szigetország baloldalának 

pragmatizmusáról tanúskodó meghatározása szerint elsősorban a korszak azon mozgalmai tekinthetők 

szocialistának, melyek törekvéseikben a társadalmi egyenlőséget célozták, tagságukat pedig a munkásság 

képezte.24 A kontinentális európai szerzők általában ennél részletesebb, és markánsabban ideológiaközpontú 

meghatározásokat adnak a szocializmus mibenlétére vonatkozóan. Bayer József például az egalitarizmus mellett 

további négy szempontot emel ki a szocialista eszmék jellemzésére. Ezek között a pozitív, „valamihez való” 

                                                           
21Vö. Raff: I. m. 152-156. 
22Ez utóbbi esetben a választási rendszer logikája is az ideologikus, programpárti karakter fenntartása mellett szólhatott: „… az olyan 

politikai rendszerekben, ahol sok párt vetélkedik a szavazatokért, jóval kisebb az esélye annak, hogy bármelyik is megszerzi a szavazatok 

többségét, sikeresebb lehet az olyan taktika, amely jól elkülöníthető, koherens szavazóbázisra épít.” Almond et al.: Összehasonlító 
politológia, 125. 
23Vö. Enyedi – Körösényi: I. m. 72. 
24„They may be regarded as socialist primarily for two reasons: they were egalitarian in aspiration and they were working class in 
membership.” Stephen Ingle: The British Party System. 2. Ed., Oxford and Cambridge, 1989, Basil Blackwell, 100. 
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szabadság, a termelési eszközök magántulajdonának bírálata, illetve a közösségi szolidaritás egyaránt szerepel, a 

munkásság, mint társadalmi bázis elengedhetetlen szükségessége azonban jellemző módon hiányzik.25 

Nagy-Britanniában a gyors iparosodás nyomán a társadalmi egyenlőtlenségekkel, illetve a termelőeszközök 

magántulajdonával szembeni kritika is korán jelentkezett. Robert Owen (1771-1858), a felvilágosodás eszméitől 

vezérelt humanista szövőgyár-tulajdonos munkás önsegélyezést, illetve szövetkezeti mozgalmat pártoló utópista 

kezdeményezései, valamint a munkásság alulról szerveződő chartista és szakszervezeti mozgalmai egyaránt 

példázhatják a szigetországra jellemző, 19. századi szocialista törekvéseket. A munkás-érdekérvényesítés régi 

hagyományai ellenére koherens ideológiával rendelkező, pártalapítást célzó szocialista mozgalmak azonban – 

jelentős részben a korábban már említett magas bejutási küszöbnek köszönhetően – csak meglehetősen későn, az 

1884-85-ös választójogi reformtörvények után jelentek meg. Közülük is az egyik legkorábbi, és szellemi súlyát 

tekintve legjelentősebb a Fabiánus Társaság (Fabian Society, 1884) volt. A kivárásra alapozott taktikájáról 

elhíresült római hadvezérről, Quintus Fabius Maximusról elnevezett társaság már névválasztásával is középutas, 

szerves fejlődést előtérbe állító politikájára kívánt utalni. A fabiánusok – soraikban többek között G. B. Shaw-

val, H. G. Wellsszel, és más befolyásos értelmiségiekkel – a megvalósítandó szocializmust „a múlt eltörlése” 

helyett sokkal inkább a demokrácia fokozatos kiteljesítése révén vélték elérhetőnek. A társadalmi 

igazságosságot biztosító jóléti állam megteremtésének érdekében támogatták ugyan a századelő liberális 

kormányainak reformintézkedéseit, de kevesellték is őket. Szorgalmazták a minimálbér bevezetését (1906), az 

általános egészségbiztosítási rendszer kiépítését (1911), valamint az örökletes arisztokrácia megszüntetését 

(1917), törekvéseik azonban a gradualista módszerek ellenére jóval túlmutattak az esélyegyenlőség-teremtő 

szociálliberális politika keretein. Céljaikat, a termelőeszközök helyi önkormányzatok ellenőrzése mellett zajló 

fokozatos társadalmasítása révén, egyfajta „municipális szocializmust” megvalósítva vélték elérhetőnek. A 

fabiánusok fokozatos reformtörekvéseinek ideológiai hátterét a társadalmi intézmények tudományos 

tervezhetőségébe vetett technokrata hit jelentette. A társaság szocializmus-fogalmát illetően joggal tekinthető a 

tizenhat évvel később megalapított Munkáspárt előfutárának, hiszen – tagjainak reformista magatartásán túl – a 

Munkáspárt alapító kongresszusán elfogadott dokumentum szövegében is visszaköszöntek a fabiánus program 

elemei.26 

A brit modellel szemben az ideologikusan tagolt, zárt társadalmi elit által uralt német politikai kultúra 

közegében a munkásság szervezeti elkülönülése, pártosodása már korán kezdetét vette. „A mozgalom és 

intézményrendszere a hozzá csatlakozók számára nemcsak érdekérvényesítési lehetőség, hanem sokkal több: 

‟otthon, haza és vallás‟, sajátos szubkultúra hordozója. E szubkultúrán belül tölti be a marxizmus a politikai 

idióma szerepét.” – jellemzi a századforduló korabeli Németország munkásságának társadalomszerkezeti, 

normatív-kulturális, illetve politikai-szervezeti dimenzióval egyaránt rendelkező különállását Madarász Aladár.27 

A német munkásság szubkulturális elkülönülése, és a szocialista pártok rendszerellenessége azonban nem egy 

csapásra alakult ki. A német munkásmozgalom kezdetei: az 1848-as „népek tavaszának” reformkövetelései, 

majd a következő évtized sztrájkmozgalmai után a munkásérdekek első hatásos politikai kifejezőjeként fellépő, 

Ferdinand Lassalle (1825-64) által 1863-ban, Lipcsében alapított Általános Német Munkásegyesület 

(Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein, ADAV) még sokkal inkább a rendszerimmanens reformok pártján állt. 

A szervezet közvetlen céljai: az általános, egyenlő, közvetlen választójog kivívása, és az állam demokratizálása 

egybehangzottak a kor liberális követeléseivel. A demokrácia kiterjesztését azonban Lassalle és hívei a 

liberálisoktól merőben eltérő módon, a szabadságjogok elvi biztosításán túl az állam jelentősebb gazdasági 

szerepvállalása útján kívánták megvalósítani. E gondolat hátterét az a „vasbértörvénynek” nevezett, Lassalle 

által feltételezett gazdasági törvényszerűség képezte, mely szerint a vállalkozók mindenkori célja, hogy a profit 

maximalizálása érdekében a megélhetéshez szükséges minimális szinten tartsák a béreket. A vállalkozók és 

nyereségük termelési folyamatból való kiküszöbölése érdekében Lassalle szerint az államnak támogatnia kell a 

munkahelyek szabad társulásainak létrejöttét, és a termelőszövetkezetek alapítását. E reformok nyomán a 

dolgozók számára berendezett, jövedelmek igazságosabb megoszlását garantáló állam jöhetne létre, mely a 

fejlődés, képzés, jólét, szabadság olyan széles lehetőségét biztosítaná a munkásság rétegei számára, melyre – a 

pártvezér szavai szerint – „még nem volt példa a világtörténelemben”. Az utópisztikus munkásállam felé vezető 

út első lépését Lassalle egy „szociális királyság” megvalósításában látta, melynek tervét Bismarck porosz 

kancellárral való eszmecseréje során fejtette ki.28 

                                                           
25Bayer: I. m. 223-224. 
26A fabiánus szocializmus jellemzése során nagyrészt a http://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society honlapra, illetve Bayer József 
értékelésére támaszkodtam: Bayer: I. m. 310-311. 
27Madarász Aladár: Sehonnai szakácskönyvek, avagy néhány szempont a XIX. század végi utópiák és a német munkásmozgalom 

kapcsolatának tanulmányozásához. Medvetánc, 1983/2-3. 9. 
28Lassalle nézeteinek jellemzését lásd: Dieter Raff: I. m. 106. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society
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A lassalleánusok etatista szocializmusa láthatóan nem volt ellenére Bismarcknak, aki ilyenformán a munkásság 

körében váratlan támogatókra talált kisnémet egység-tervének megvalósításához. A formálódó német állam 

azonban a szocialisták számára csalódást okozott: a munkásság társadalmi-politikai integrációja tovább késett, 

az pedig már előre sejthető volt, hogy az egységes Németország nem az áhított „szociális királyságot” fogja 

megtestesíteni. Bismarck törekvései ugyanis eleinte legfőképpen a polgárság nemzeti mozgalmára, s az őket 

képviselő, szabad piac iránt elkötelezett Nemzeti Liberális Pártra (Nationalliberale Partei) támaszkodtak.29 A 

kancellár ugyan az 1880-as években – a liberálisok tiltakozása ellenére is – nagy léptékű szociális 

törvénykezésbe fogott, melynek a betegbiztosítási pénztárak felállításáról rendelkező jogszabály (1883) mellett 

a balesetbiztosítási (1884), valamint a nyugdíjbiztosítási törvény (1889) is részét képezte. A szociális reformok 

azonban már későn érkeztek: a német munkásság mozgalmai ekkor már jóval radikálisabb, politikai jogokat is 

érintő követelésekkel léptek fel.30 

Még a Német Császárság kikiáltása előtt, 1869-ben megalakult a Wilhelm Liebknecht (1826-1900), és August 

Bebel (1840-1913) vezette Szociáldemokrata Munkáspárt (Sozialdemokratische Arbeiterpartei, SDAP), mely 

törekvéseit az eisenachi alapító kongresszuson elfogadott programjában foglalta össze. A német 

szociáldemokraták pártja a korábbi reformmozgalmakkal ellentétben már egyértelműen szembehelyezkedett a 

fennálló politikai rendszerrel. Marx osztályharc-tézisének alapján ugyanis – a lassalleánusokkal szemben – az 

államban nem a szabad piac törvényeivel szembeni lehetséges ellensúlyt, hanem sokkal inkább „a burzsoázia 

osztályuralmának eszközét” látta. Ennek jegyében minden közösséget megtagadott az egymással összefonódott 

gazdasági-politikai „uralkodó osztály” tagjaival, és végső céljául a dolgozók „szabad népállamának” 

létrehozását tűzte ki. A szociáldemokraták ugyanakkor marxista forradalmi-demokratikus gazdasági 

követeléseiket a fennálló rendszeren belül is érvényesíthető programpontokkal egészítették ki, melyek 

enyhítették a párt rendszerellenes karakterét, és a vezetőjük korai halála után magukra maradt Lassalle-hívek 

bizalmát is elnyerhették.31 

A két csoport egyesülésére 1875-ben, a munkáspártok gothai kongresszusán került sor, ahol a Németországi 

Szocialista Munkáspárt (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, SAPD) megalapításával a későbbi 

Németországi Szociáldemokrata Párt alapjait rakták le. A gothai program, gyakran kissé pontatlan 

megfogalmazásaival a két irányzat között létrejött kompromisszumot tükrözte. Egyszerre tartalmazta „a 

kizsákmányolás minden formájának megszüntetésére”, és „a munka felszabadítására” vonatkozó, marxisták 

felfogásának megfelelő követeléseket, illetve a lasalleánusok gazdaságelméletének főbb téziseit „a 

vasbértörvény szétzúzásáról”, a teljes munkahozadék társadalmasításáról, valamint az államsegélyen alapuló 

termelőszövetkezet-alapításról.32 Nem véletlenül írhatta Marx a programra vonatkozó ominózus bírálatának 

lapjain: „Az egész programot (…) velejéig megfertőzte a Lassalle-szektának az államba vetett alattvalói 

hite…”33 

5. Összegzés: politikai rendszer, kultúra, ideológia 

Tanulmányomon végigtekintve láthatóvá válhat az a hármas összefüggésrendszer, mely a brit és a német 

szocialisták pártjainak ideológiai és aktuálpolitikai karakterét formálta a modern tömegpártok kialakulásának 

korszakában. 

A brit politikai rendszer modernizációja mintegy száz éven át zajló folyamatos átalakulás révén valósult meg, 

melynek legfőbb jellemzőjét a politikai jogok fokozatos kiterjesztése, a részvétel küszöbeinek folyamatos 

mérséklése jelentette. A németországi fejlődés folyamata ezzel szemben egymástól gyakran élesen elkülönülő, 

eltérő közjogi-társadalompolitikai stratégiák mentén építkező szakaszokra tagolódott, melyen belül a politikai 

jogok kiterjesztése, illetve szűkítése nem ritkán egymást váltotta. 

Nagy-Britannia politikai kultúrájában a munkásság politikai emancipációját megelőzően nem alakultak ki mély 

társadalmi törésvonalak. Mindez nagy mértékben elősegíthette a rendszer liberalizálása iránti politikai akarat 

egységét, ugyanakkor maga a jogkiterjesztés folyamata jelenthette a szigetországra jellemző kulturális integritás 

megőrzésének legfőbb biztosítékát. Németországban eközben a politikai (és gazdasági) rendszer megkésett és 

felemás modernizációja nyomán konfliktusokkal terhelt, regionális, társadalmi munkamegosztásbeli, és 

                                                           
29Uo. 150. 
30Uo. 160-161. 
31Uo. 158-159. 
32A Németországi Szocialista Munkáspárt programja (gothai program). In Karl Marx: A gothai program kritikája. Szerk.: Kálmán Endre. 

Budapest, 1975, Kossuth Könyvkiadó, 189-191. 
33Karl Marx: Széljegyzetek a német munkáspárt programjához. In uo. 38. 
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világnézeti szempontból is tagolt, szubkulturális jelenségeket mutató politikai kultúra alakult ki, mely 

nehezítette a munkásság beilleszkedését. 

A brit szocialista mozgalmak fő célkitűzése az eddigieknek megfelelően a munkásság, mint társadalmi osztály 

fokozatos politikai emancipációjának elősegítése, s a nemzeti kultúrába való integrációjuk által annak 

„gradualista” átalakítása. A német munkásság mozgalmai viszont a kirekesztő, vagy legalábbis közömbös 

„hivatalos” kultúrától elidegenedett, azzal szembenálló szocialista ellenkultúrát hoztak létre, mely a munkásság 

fennálló rendszerbe való integrálása helyett sokszor kifejezetten annak megdöntését célozta. 

Ha ezek után röviden szeretnénk jellemezni a századforduló korára kialakult baloldali tömegpártok, a 

Németországi Szociáldemokrata Párt (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, 1890), illetve a Munkáspárt 

(Labour Party, 1900) ideológiai-politikai arculatát, célszerűnek tűnik a Marx gazdasági-filozófiai téziseihez – 

mint a legnagyobb hatású, legkoherensebb szocialista ideológiához – való viszonyukra tekinteni. 

Az eddigiek alapján nem lehet véletlen, hogy szocializmus és marxizmus viszonyában a két végpontot 

Európában éppen Németország, illetve Nagy-Britannia jelentheti. Egyedül az eszme „atyjának” szülőföldjén 

nyílt lehetőség egységes, Marx tételein alapuló pártideológia kidolgozására és fenntartására. Ezzel szemben a 

nagy hatású művek paradox módon éppen megírásuk, illetve a Marx által vizionált proletárforradalom 

beköszöntének helyszínén, Nagy-Britanniában gyakorolták a legkisebb befolyást mind a szocialista eszme, mind 

pedig a szocialista pártok kialakulására és fejlődésére. A két ország szocialista mozgalma ennek megfelelően két 

különböző fejlődési utat példázhat: az előbbi esetében a dogmatikus elmélet és a napi politikai gyakorlat 

összehangolása okozott súlyos mozgalmon belüli konfliktusokat, míg az utóbbiban épp a koherens 

eszmerendszer hiánya nehezítette a különféle szocialista irányzatok összefogását.34 
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9. fejezet - A tizenhármak kulturális 
autonómiája 

Pach János 

1. Bevezetés 

A személyi elvű autonómia kidolgozására Magyarországon egy többlépcsős folyamatban került sor. A folyamat 

során a kisebbségi törvény létjogosultsága politikai üggyé vált. A rendszerváltó Magyarországnak morális 

kötelessége volt a területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása, a kisebbségek identitásának 

megőrzése, az asszimiláció fékezése, valamint a velük szembeni demokratikus emberi- és szabadságjogok 

betartása. Az 1993. évi LXXVII. kisebbségi törvény a nemzetközi jogi standardokat követve az ország határain 

túl élő magyarok érdekeit is szolgálta. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális autonómiája 

az egyéni és kollektív jogok biztosításával és védelmével, valamint az önkormányzati rendszer kiépítésével és 

anyagi támogatási rendszerének konkretizálásával teljesülhetett. Mivel a kulturális autonómia alapja az 

önkormányzat és az általa létrehozott vagy működtetett intézményrendszer, ezért a dolgozat hangsúlyos 

részeként a nemzetiségi intézményrendszer finanszírozásának alakulását írom le. A jogalkotó a személyi elvű 

kulturális autonómiát kívánta megvalósítani, de a kisebbségi települési önkormányzat jogintézményével a 

területi autonómia lehetősége is megadatott. 1 

A kisebbségi kulturális autonómia a kisebbségi közösség fenntartásában lévő, kisebbségi feladatot ellátó 

nevelési-oktatási intézmények nélkül nem értelmezhető (Fórika, 2010: 351). Kulturális autonómiáról akkor 

beszélhetünk, ha az intézmények működtetői vagy tulajdonosai maguk a kisebbségi szervezetek. Ám a 

kisebbségi közösségek identitásuk megőrzésében és annak továbbadásában nem boldogulnak az állam 

támogatása nélkül. Kérdéses azonban, hogy az állam milyen mértékben folytat kisebbségpolitikát (Bíró, 1995: 

37). A garantált finanszírozás törvényi feltételei még 2002-ben is hiányoztak, e helyett a kormány egyedi 

döntésekkel támogatta a működtetők, alapítók körét, melyet kizárólag az országos kisebbségi önkormányzatok 

körére korlátozott. A 2006-2007. évi kisebbségi választásoktól – a területi szintek megjelenésével – bővült a 

lehetséges intézményalapítók köre, és ezzel új kérdéseket vetett fel a kisebbségi jog- és intézményrendszer 

fejlődésében is. Többek közt kérdéses, hogy az intézményi források országos kisebbségi önkormányzatokhoz 

való rendelése megfelel-e a kisebbségi társadalom belső viszonyrendszerének (Lásztity, 2006). Lásztity a hazai 

kisebbségi intézményrendszer finanszírozásának három periódusát különbözteti meg. A három periódus: (1) A 

Kisebbségi törvény elfogadása és hatályba lépése; (2) A kisebbségi intézményi keret létrejötte és működése; (3) 

a Kisebbségi törvény gyökeres átalakításának előkészítése és megvalósítása. A dolgozat a következőkben a 

három fordulópontot követi végig, kiegészítve a gondolatmenetet a parlamenti képviselet koncepciójával, amely 

elérése már 1993 óta kitűzött célja a hazai kisebbségi érdekképviseletnek. 

2. A demokratikus átmenettől a Kisebbségi törvény 
életbelépéséig 

A demokratikus átalakulás és alkotmányos intézményrendszer felépülése során a civil szervezetekkel 

egyidejűleg a kisebbségi civil önszerveződés is újraéledt. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 

hatályba lépésével lehetőség nyílt kisebbségi egyesületek létrehozására, újraalakítására. Ennek köszönhetően 

megerősödtek a hazai kisebbségi közösségek A nemzetiségek a Kisebbségi Kerekasztal2 megalakításával 

szervezték egységbe érdekérvényesítési törekvéseiket. Ez volt az a szervezet, mely a politikai döntéshozatal 

útján következetesen képviselte a nemzeti és etnikai kisebbségeket. Képes volt integrálni és mozgósítani a 

                                                           
1A Kisebbségi törvény előkészítését megelőzően két koncepció született a kisebbségi szakmai műhelyekben. Az egyik a nemzetiségi 

egyesületek és szervezetek csúcsára építette volna az adott nemzetiség országos tanácsát, amely tanács a erős képviseleti és közjogi 

jogosítványokat kapott volna a nemzetiségi szervezetek lazább önszerveződése mellett. A második koncepció nyert nagyobb relevanciát, 
amely a kisebbségi önkormányzat intézményrendszerének megteremtését szorgalmazta. Ez az önkormányzati, zárt egységet képző jogi 

forma a nemzeti társadalmi közeg addig kialakult önszerveződési formáinak adott prioritást a civil szervezeti forma helyett. A koncepció dr. 

Kaltenbach Jenő és dr. Bársony János javaslataira épített. Ugyanakkor a kulturális autonómia intézményi finanszírozási garanciáit egyik 
koncepció sem fogalmazta meg. 
21992 májusában született meg az a konszenzusos törvénytervezet, amelyben meghatározták a tizenhárom érintett csoportot és 

szabadságjogaikat. 1993. áprilisban hatpárti indítványt nyújtottak be az Országgyűlésben, melyet a képviselők elfogadtak. A parlamenti 
döntés után megszűnt a Kisebbségi Kerekasztal. 
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Magyarországon élő őshonos minoritásokat, azzal, hogy a közös érdekeket közvetítette a kormányzat, a 

parlamenti pártok és a média felé. A Kisebbségi Kerekasztal vett részt a kisebbségi jogszabályok 

kimunkálásában, a kisebbségi intézményrendszer kialakításában, és partnere volt a kormányzatnak a 

többcsatornás finanszírozási rendszer kidolgozásában is. Az 1993. július 7-én elfogadott törvény a kisebbségi és 

a többségi nemzet együttes munkájának és egybehangzó véleményének eredményeként születetett meg, és a 

helyi kisebbségi önkormányzatokat a települési önkormányzatok rendszerébe integrálta. A törvény hozzájárult 

Magyarország demokratikus intézményrendszerének fejlesztéséhez, így a jogállamiság stabilizálásához is (Toso, 

2004). A demokratikus átmenet során, majd a Kisebbségi törvény létrehozásakor a jogalkotó az országos 

önkormányzat szintjét helyezte a középpontba, mint a kulturális autonómia és az egész kisebbségi 

önkormányzati rendszer hierarchikus központját (Kállai – Varjú, 2010: 181). Az országos kisebbségi 

önkormányzat a kisebbség kulturális autonómiájának érdekében önállóan dönthet intézmények alapításáról, ezek 

szervezeti és működési szabályairól, fenntartásáról és működtetéséről.3 

Az Országgyűlés az 1993. évi LXXVII. törvényt (a továbbiakban Nek.tv.) a nemzeti és etnikai kisebbségek és a 

többségi nemzet harmonikus együttélésének biztosítása érdekében a Helsinki Záródokumentum elvei alapján a 

demokrácia és a humanizmus szellemében alkotta meg.4 Elismerte az ország területén élő kisebbségek nemzeti 

és etnikai önazonosságához való jogát, mint egyetemes emberi jogokat, továbbá államalkotó tényezőknek 

tekintette a tételesen felsorolt kisebbségek közösségeit. A törvény mindezt a kisebbségi önkormányzati rendszer 

felépítésével konkretizálta és beillesztette az államszervezetbe úgy, hogy mind a törvényhozás, mind a 

végrehajtás területén döntési jogosítványokat adott a kisebbségek számára. Hangsúlyos elemként került az 

Alkotmányba az, hogy az egyéni és közösségi jogok az egyetemes erkölcsi és jogi normák figyelembevételével 

nem kiváltságként, hanem alapvető szabadságjogokként kerültek törvényi elismerésre. Az ország területén élő, 

magyar állampolgársággal rendelkező nemzeti és etnikai kisebbségek egyéni és közösségi önazonossághoz való 

joga a magyar nemzet, továbbá az államok és nemzetek közös létérdeke. 

Kisebbségi önkormányzati választásokról szóló hirdetmény 

                                                           
3Az 1993. évi LXXVII. törvény (A továbbiakban: Nektv.) 36 – 37. § „Az országos kisebbségi önkormányzatok feladat- és hatásköre” című 

fejezet konkretizálja, hogy mire terjed ki az önálló döntéseinek köre. Ezen túlmenően a 47. §-a az intézményátvélt szabályozza, a 49.§ pedig 
úgy rendelkezik, hogy az országos önkormányzat jogosult kisebbségi színház, múzeumi kiállítóhely, országos gyűjtőkörrel rendelkező 

közgyűjtemény, könyvtár, kiadó, országos kulturális, művészeti, tudományos intézet létesítésére, fenntartására. A feladatokra ekkor a 

költségvetési támogatás igényelhető volt. 
4Az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól a preambulumból és kilenc részből áll. Ezek: alapvető 

rendelkezések; egyéni jogok; a kisebbségek közösségi jogai; kisebbségek önkormányzatai; a kisebbségek helyi szószólója; a kisebbségek 

művelődési és oktatási önigazgatása; nyelvhasználat; a kisebbségek támogatása; önkormányzatok gazdálkodása, vagyona; záró 
rendelkezések. A Magyar Közlöny 1993/100. VII. 22-i számában volt először olvasható. 
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Forrás: Felsőzsolca község 

A magyar demokratikus rendszer alapját eddig a törvényig az önkormányzatok alkották. A kisebbségi 

önkormányzatok létrehozásával ez az alapegység kiegészült a kisebbségi lét sajátos jogérvényesítésének 

intézményével, amely garantálja a kisebbséghez tartozók emberi és politikai jogait. A kisebbségi közösségekhez 

tartozók nyelvét, tárgyi és szellemi kultúráját, hagyományait, történelmi értékeit garanciális biztosítékokkal 

kívánta megerősíteni a törvényhozó. Az intézményes alapokkal biztosítani kívánták a kulturális autonómián 

kívül az anyaországokkal való kapcsolattartás lehetőségét, a kisebbségi létből adódó hátrányok mérséklését, 

megszűnését is. 
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A Nek.tv. sok tekintetben túlmutatott a nyugat-európai modelleken, azáltal, hogy a személyi elvű autonómiát a 

területi autonómiával ötvözte. A kisebbségi törvény hatálya arra a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel 

rendelkező állampolgárra terjed ki, aki magát valamely őshonos kisebbséghez tartozónak vallja. Ez jó esetben 

azt jelenti, hogy a többségi nemzettől kisebbségi nyelve, kultúrája vagy hagyománya különbözteti meg. A 

kisebbségek joga, hogy települési, területi és országos kisebbségi önkormányzatot létesítsenek érdekeik 

képviseletére. A törvény részletesen taglalja a kisebbségi önkormányzatok alapvető feladatait, jogait és 

kötelezettségeit, szervezeti felépítését és működési feltételeit, valamint gazdálkodási szabályait. Meghatározza a 

kisebbségi önkormányzatok mozgásterét a központi állami szervek és a helyi önkormányzatok 

kapcsolatrendszerében. A kisebbségi önkormányzat intézményének céljául a kisebbségi közügy szolgálatát jelöli 

meg. A kisebbségi közügy a kisebbséghez tartozó polgárok egyéni és közösségi jogainak érdekérvényesülését 

jelenti. A kisebbségi önkormányzatot a törvény úgy határozta meg, mint közszolgáltatási feladatokat ellátó, jogi 

személyiséggel nem rendelkező testületi formát, mely külön törvény által meghatározott szabályoknak 

megfelelően, demokratikus választással jöhet létre. Az első és legfontosabb állomás a hazai közösségek életében 

tehát a Kisebbségi törvény létrehozása volt, amely sikerrel járt. A törekvések hátterében olyan tényezők álltak, 

mint a nemzetiségi szövetségek képviseleti funkcióinak és finanszírozási garanciáinak átmentése a demokratikus 

jogállamba. Ezt azt jelenti, hogy a kisebbségi közösségeknek is meg kellett vívniuk a maguk rendszerváltását. 

Az erős legitimitás elnyerése mellett ebben az időszakban a kisebbségi szervezetek közjogi státuszának és 

jogosítványainak elérése is ugyanilyen fontos cél volt, mert csak a kisebbségi szervezetek erős bázisán, a jogi és 

finanszírozási feltételek teljesülése mellett jöhetne létre a kisebbségi közösségek parlamenti képviselete. 

3. A kisebbségi intézményi keretek létrejötte és 
működése 

Az önkormányzat elsődleges célja a kisebbségi identitás megőrzése, valamint az, hogy érdekképviseletet 

biztosítson a közösség tagjainak. Ennek megfelelően a közösség tagjai létszámuknak megfelelő arányban 

irányíthatják, vagy beleszólhatnak kulturális, gazdasági, társadalmi ügyeikbe. A központi hatalom és az 

autonóm egység hatalmi szervei között állandó egyeztetésre és együttműködésre van szükség. Az 1993. évi 

nemzeti és etnikai kisebbségek életét szabályozó törvényben hazánkban a területi és személyi elvű autonómia 

vegyes alkalmazását fogalmazták meg. A gazdasági jogosítványok, a víz- és energiaellátás, a közlekedés, a 

kommunikáció, a környezetvédelmi feladatok, a társadalombiztosítás és az igazságügy arányos megosztása 

ugyanakkor nem következett be. A törvényhozó többnyire a kulturális autonómia megvalósítására szorítkozott. 

Meghatározta továbbá a kulturális autonómia megvalósulása jegyében a kisebbségi közoktatási intézmények 

létrejöttét, működési feltételeit és az intézményfenntartó társulások jogosítványait. A kisebbségi 

tömegtájékoztatás különböző lehetőségeit is belefoglalták a törvénybe, a kisebbségi közösségi tájékoztatás és 

művelődés biztosítása érdekében. 

A Kisebbségi törvény hatályba lépésével továbbra sem volt törvényi garancia a kisebbségi intézmények 

létrehozására, finanszírozására. Helyette egyedi kormányzati döntések voltak. Ennek eredményeképp a létrejövő 

intézmények nem mindig feleltek meg a kisebbségi társadalmi igényeknek, sőt, a történelmi intézmények a 

formális intézmények létezése mellett nem tudtak részesülni a központi forrásokból. Mindez a kisebbségi 

kultúra területén működő intézményeket az országos kisebbségi önkormányzatok irányába centralizálta 

(Lásztity, 2006). Ennek a centralizációnak és a kialakult diszfunkcióknak a következménye az lett, hogy az 

intézményalapításra és fenntartására csak az országos önkormányzatoknak volt és van reális esélyük. A 

kisebbségi önkormányzatok alapvető feladatainak ellátása ugyanakkor nem önmagáért való cél, hanem a 

kisebbségi közösséget szolgálja. Az ország különböző pontjain, szórványokban élő közösségek sokféleképpen 

értelmezik saját feladataikat. Néhol a megalakuláson – a költségvetés elfogadása után – és kisebbségi 

rendezvények szervezésén és lebonyolításán kívül már nem tudják képviselni a kisebbségi közösséget. Míg 

máshol figyelemmel kísérik az oktatási intézmények tevékenységét, esetleg saját oktatási intézményekre is van 

igény. Ez a feladatellátás azonban kényszerűségből fakadt. A kisebbségi önkormányzatok egy jól 

körülhatárolható részének a szociális problémák enyhítése érdekében átvállalt feladatellátásra hiányzik a 

jogszabályi felhatalmazás és a pénzügyi háttér is (Kállai, 2009: 44). A kisebbségi önkormányzatoknak 

együttdöntési és véleményezési joguk van azokban az esetekben, amikor a települési és a területi 

önkormányzatok olyan önkormányzati rendeletet alkotnak, amelyek kisebbségi vonatkozásukban érintik a helyi 

sajtót, nyelvhasználatot és a kultúra ügyét. Ezeknek a jogoknak az alkalmazása a gyakorlatban könnyen 

megkerülhető (Kállai, 2005). A kisebbségi önkormányzatok saját feladatainak és hatáskörének ellátását, és a 

települési önkormányzattól átruházott feladatok elvégzését a helyi önkormányzattal szorosan együttműködve 

tudná gyakorolni. Az egyetértési és véleményezési jog biztosítana mindehhez lehetőséget. Ezek a jogok azonban 

még csak a települési önkormányzat korlátázásához sem elegendőek. A kisebbségi önkormányzat véleményt 

alkothat minden olyan minisztériumi és önkormányzati rendeletalkotásnál, amely a közösség életét 
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befolyásolja.5 Ám a települési önkormányzat a kisebbségi önkormányzatnak az egyetértéshez való jogát gyakran 

nem biztosította, vagy az egyet nem értését figyelmen kívül hagyta. Az érintett önkormányzatok a kisebbségi 

létet érintő rendeletalkotásnál vagy csak a kisebbségi önkormányzat elnökét hívják meg a települési 

önkormányzat testületi üléseire, vagy elküldik a tervezetet véleményezésre a formalitás kedvéért úgy, hogy 

éppen a kisebbségi javaslatokat nem veszik figyelembe. Másik módja az egyetértési jog kijátszásának az, 

amikor a települési önkormányzat a „döntés” szó helyett a „rendelet” kifejezést használja. Ebben az esetben a 

kisebbségi önkormányzat tehetetlensége a társadalmi konszenzus felborulásához vezet (Győri Szabó, 2006: 

446). Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a kisebbségi önkormányzat kisebbségi intézmények vezetőinek 

kinevezéséhez és leváltásához fűződő véleményezési jogköre is. További problémát jelentett a gyakorlatban az 

is, hogy a helyi önkormányzat forráshiányára hivatkozva, saját hozzájárulását a nemzetiségi oktatáshoz éppen a 

többlettámogatás mértékével csökkentette, veszélyeztetve ezzel a kisebbségi oktatást. Elvben a helyi 

önkormányzat a közhatalmi és közüzemi feladatain kívül bármely feladatát átadhatja a kisebbségi 

önkormányzatnak. A gyakorlatban azonban a kisebbségi önkormányzatok tényleges mozgáskörét a települési 

önkormányzatok együttműködési készsége határozza meg. A kisebbségi önkormányzati rendszer több mint tíz 

éves működési tapasztalatai rámutattak arra, hogy fontos az együttdöntési és véleményezési jogkör pontos 

tartamának meghatározása. A kisebbségi önkormányzati rendszer működőképessége az önkormányzatok 

önállóságával mérhető. A kisebbségi közösségek megerősödésével, egyesületi hálójuk kiépítésével, 

önkormányzati rendszerük felépítésével párhuzamosan intézményeket is alapítottak (pl. Deutsche Bühne, Szerb 

Színház, Pécsi Horvát Színház, Hercegszántói Horvát Iskolaközpont, Szlovák Kutatóintézet, Román 

Kutatóintézet, Szlovén Rádió, stb.). 6 Ezek az új intézmények az országos szövetségek mellett működő 

tudományos és kutatóintézetek, iskolák és kisebbségi színházak voltak, melyek segítségével ez a néhány 

országos önkormányzat a kulturális autonómia kiépítéséhez fogott. A második négyéves ciklus idejére azonban 

kiderült, hogy ezek az intézmények finanszírozási gondokkal küszködnek. 2003-ig a kisebbségi intézmények 

finanszírozására a költségvetésben nem volt elkülönített keret.7 Az országos kisebbségi önkormányzatok 

intézményeik fenntartása érdekében pályázatot adhattak be az éves működési keretük biztosítására. Ezeket a 

pályázatokat a kormány a nevesített kisebbségi célú előirányzatokból biztosította, vagy néhány esetben a 

működésképtelenség elkerüléséért egyedi támogatást nyújtott a koordinációs és intervenciós keretből. Az 

alapított és fenntartásra átvett intézmények pénzügyi zavarai nyilvánvalóvá tették, hogy szükség van a 

kisebbségi intézményrendszer finanszírozásának egy új és fenntartható módozatára (Ispánovity, 2006). 

4. A kisebbségi törvény módosítása 

A kisebbségi közösségeknek a 2005. évi CXIV. törvény8 hatálybalépésével először is a regisztráció 

intézményével kellet megismerkedniük. Az új törvény a kisebbségi önkormányzati választásokat és a kisebbségi 

önkormányzati rendszert a valós kisebbségi érdekképviselet biztosítására hozta létre a kisebbségi joganyag 

egyszerűsített szerkezetbe foglalásával. A 2006-os választásokig ugyanis korábban valamennyi választójoggal 

rendelkező magyar állampolgár választó, illetve választható volt.9 Hangsúlyos elem volt az önkéntesség, a 

személyes akaratnyilvánítás szabadsága, azaz az identitás szabad vállalása. A névjegyzékbe való felvétel 

objektív követelménye, hogy a közösség maga közül valónak tartsa a jelöltet. A Nek.tv. kimondja, hogy az 

identitás szabad vállalása, az egyén elidegeníthetetlen joga, továbbá azt is kimondja, hogy senki sem 

kényszeríthető arra, hogy nyilatkozatot tegyen.10 Az identitás megválasztása és kinyilvánítása közösségben nyer 

értelmet, és ez egy vagy akár több közösséghez való önkéntes kötődés kifejezését is jelentheti (Bíró, 1993: 29). 

A kisebbségi állampolgárnak azt a jogát is garantálja a Nek.tv. ide vonatkozó passzusa, hogy az országos 

népszámláláson név nélkül megvallhatja kisebbségi hovatartozását.11 Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek 

Védelméről szóló Keretegyezménye is a kisebbséghez való tartozás szabad vállalásáról vagy megtagadásáról 

                                                           
5Az egyetértési jog kiterjed a közoktatás, a média, a hagyományápolás, a kultúra és a kollektív nyelvhasználat körét érintő döntéshozatalra 

melyet a települési önkormányzat csak a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértésével fogadhat el. 
6L. az 1. sz. mellékletet, amely az országos kisebbségi önkormányzatok által 2010-ben fenntartott intézmények listája. 
7A 2003. évi költségvetésben a Miniszterelnöki Hivatal fejezetéhez sorolta a törvényhozó a Kisebbségi intézmények átvételének és 
fenntartásának támogatására elkülönített 440 millió Ft-ot, továbbá az országos önkormányzatok egységesesen 7,5 millió Ft-ot kaptak 

működési többlettámogatásként. 2004-ben ismét ekkora összeget különítettek el az intézmények támogatására. Ebben az évben 22-re nőtt a 

támogatott intézmények száma. A 2004. évi költségvetés fontos új szabályozása volt még, hogy a közoktatási feladatot ellátó, intézményt 
fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív támogatáson túl minden ellátott gyermek után fenntartói kiegészítő támogatásra lett 

jogosult. 2005-ben és 2006-ban ugyanez a tétel 488 millió Ft-ra, a támogatott intézmények száma 34-re nőtt. 2006-tól az intézmények 

működési célú támogatása átkerült az Országgyűlés fejezetbe és beépült az országos kisebbségi önkormányzatok támogatásába. 

L. a 2. és 3. számú mellékletet az intézményi támogatás alakulásáról 2003 és 2006 között. 
8Az Országgyűlés a törvényt 2005. október 17-ei ülésnapján fogadta el. A törvény hiteles szövege a Magyar Közlöny 2005. évi 141. 
számában olvasható. 
9Az érintettek közül sokan nehezményezték, hogy a passzív választójog gyakorlása nem teszi lehetővé a többes identitás kifejezését. 
10Nektv. 7. § (1) bekezdése. 
11Nek.tv. 8. §-a. 
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rendelkezik. A korábbi választások adatai alapján azonban Magyarországon az identitás szabad vállalásának 

elvét sokan összekeverik a szabad identitásválasztás gyakorlatával (Kállai, 2009: 35). Az erre vonatkozó 

kritériumok ugyanis mindez idáig a jog útján meghatározatlanok maradtak. A helyi társadalom szintjén a 

választási névjegyzék összeállítására delegált kisebbségi bizottság csak az elképzelés fokáig jutott. A 

regisztráció intézménye végül is nem tartotta távol a kisebbségeket az önkormányzatoktól. Azt a szándékolt 

eredményt sem tudta elérni azonban, hogy az adott kisebbséghez nem tartozók ne vallják magukat 

kisebbséginek a formális nyilatkozattétel során.12 Az álkisebbségekkel szemben való hatékonyabb fellépést az 

adhatná, ha a választói névjegyzék összeállításában maguk az érintettek vennének részt. 

1994-től 2006-ig a kedvezményes mandátumszerzés intézménye minden kisebbségi önkormányzat egy 

képviselőjének lehetőséget biztosított arra, hogy kevesebb szavazatszámmal is bejusson a helyi önkormányzat 

testületébe. Ezzel a lehetőséggel a kisebbségek közösségei számukra kedvező módon befolyásolhatták a 

települési önkormányzat döntéseit. Továbbá a Nek.tv. lehetőséget biztosított arra is, hogy ahol a települési 

önkormányzat képviselő-testületének több mint a felét azonos kisebbséghez tartozók alkotják, ott az a testület 

települési kisebbségi önkormányzattá alakulhatott.13 

A 2005. évi CXIV. törvény a már korábban megszerzett kedvezményes mandátumot vonta vissza, melyet a 

törvényhozó az együttdöntési joggal próbált helyettesíteni. A jogalkotó rendelkezik arról is, hogy ha területi 

kisebbségi önkormányzat alakul, akkor a megyei közgyűlésben kisebbségi bizottságot kell alakítani. A Nek. tv. 

alapvető feladata a kisebbségi érdekek képviselete. Ezt azonban több tényező is nehezítheti. Egyrészt a zárt 

üléseken való részvétel nem biztosított a kisebbségi önkormányzat elnökének a kisebbségeket érintő ügyekben. 

Másrészt az alá-fölérendeltségi, függelmi viszonyok is nehezíthetik a képviselők munkáját (Kállai, 2005). A 

települési önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok együttműködési gyakorlatai településenként és 

kisebbségenként más-más képet mutatnak. Ez azt jelenti, hogy van olyan település, ahol a törvény adta jogukkal 

sem tudnak élni a kisebbségi önkormányzatok, és van olyan is, ahol az oktatás és a kulturális területeken 

túlmutató feladatokat is együttesen oldják meg. Optimális esetben az 1993. évi kisebbségi törvényben kialkudott 

garanciális biztosítékok visszavételére is sor kerülhetett volna. 

Amenniyben így történt volna, akkor az ökormányzat intézményének megerősítésével a hazai cigányság 

leszakadása is lassítható lett volna. Jelenleg a hazai roma közösség szinte minden dimenzióban hátrányos 

helyzetbe került a többi csoporttal szemben. Továbbá a nyelvi, kulturális, etnikai törésvonal is erősíti a 

hátrányos helyzetét. A cigányság sem népességbeli arányának megfelelő politikai párttal és politikai súllyal, sem 

jelentős érdekképviselettel, sem kellő számú és mértékű tájékoztatási és kommunikációs eszközzel nem 

rendelkezik. A nyugati, plurális demokráciák mintájához hasonlóan csak kis számban tud önálló politikai és 

gazdasági társaságokat, oktatási, kulturális egyesületeket szervezni kisebbségi identitásának védelme érdekében. 

A kisebbségi önkormányzataik számában ugyan nyomon követhető a számbeli gyarapodás, viszont kevés olyan 

szervezetet tudnak létrehozni, amely komoly politikai és érdekérvényesítő súllyal bír. A jelentősebb 

szervezeteikben a mindenkori belpolitikai törésvonalak képeződnek le. 

A Kisebbségi törvény 2005-ben elfogadott módosításának legfontosabb elemei a kulturális autonómia 

szempontjából az intézményátvétellel és -fenntartással kapcsolatos rendelkezések voltak. A törvény 59. 

paragrafusa a kisebbségi közösségek intézményfenntartásának törvényi garanciáját foglalja magába, biztosítva 

ezzel a kulturális autonómia megvalósulását. Ettől fogva az országos önkormányzatok, illetve az országos 

önkormányzatok által részben vagy egészben fenntartott intézmények helyet kapnak a mindenkori központi 

költségvetésben.14 Szabályozta a jogalkotó a közoktatási és közművelődési intézmények átadás-átvételét, 

költségvetési támogatását is. 

Tovább egyszerűsödött a kisebbségi önkormányzat és a települési önkormányzat kapcsolatrendszere. A 

kisebbségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal vehet részt a helyi önkormányzat ülésein. Változatlan 

maradt az a gyakorlat, hogy a kisebbségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a helyi önkormányzat döntése 

szükséges és az is, hogy a kisebbségi hagyományápolás, kultúra és média területét érintő rendeletalkotásban a 

települési önkormányzat egyetértése továbbra is szükséges maradt. Egyetértési és véleményezési jogának 

gyakorlását a kisebbségi önkormányzatnak előre kell jeleznie a települési önkormányzat felé. A helyi bírósági 

ülnökök kiválasztásánál továbbra is részt vehet a kisebbségi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi 

                                                           
122011 őszén ismét teljes körű megkérdezésen alapuló népszámlálásra kerül sor. A nemzeti és etnikai hovatartozás helyett a nemzetiségre 

kérdeznek majd rá, melynek megvallása nem kötelezhető. 
13A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek fővárosi és országos önkormányzatainak választása 1995. BM, OVI Választási füzetek 27. 
sz. 
14A Nekt. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 59. § (3): A költségvetési törvény az országos önkormányzatok 

költségvetését az Országgyűlés fejezetében állapítja meg, ezen belül elkülönítve az országos kisebbségi önkormányzatok által részben vagy 
egészben fenntartott intézmények központi költségvetési támogatását. 
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intézmények vezetőinek kinevezésénél élhet a vétó jogával. Jogorvoslati eljárásként közigazgatási hivatalhoz, 

bírósághoz, alkotmánybírósághoz fordulhat a kisebbségi önkormányzat, ha sérül az egyetértési és véleményezési 

joga. A törvény rendelkezik a kisebbségi önkormányzatok átruházható feladatairól és annak körülményeiről, 

valamint arról, hogy a helyi önkormányzattól hatósági, közüzemi szolgáltatások elvégzése továbbra sem 

ruházható át (Győri Szabó, 2006: 461). Ugyanakkor a helyi kisebbségi önkormányzat kezdeményezheti 

intézmény alapítását, átvételét és fenntartását. 2005-ig az intézményátvétel csak az oktatási intézményekre 

vonatkozott, amennyiben az oktatási intézmény kisebbségi oktatási és nevelési feladatokat látott el. Az új 

törvény azonban ugyanezt a logikát követve lehetővé tette, hogy az országos önkormányzat kérésére a helyi 

önkormányzat köteles átadni a kulturális intézmény intézményfenntartó jogát. A törvény részletesen taglalja az 

átadás-átvétel szigorú szabályait. Továbbá a helyi kisebbségi önkormányzat részt vehet gazdálkodó és más 

szervezet alapításában, önkormányzati társulás létrehozásában vagy abba történő csatlakozásában is. A 

kisebbségi önkormányzatok társulhatnak testületeik költségvetésének egyesítésével, vagy intézményeik közös 

működtetésével, esetleg két vagy több települést ellátó kisebbségi intézmények alapításában, fenntartásában. A 

társulás a hatékony feladatellátást ösztönzi. A kisebbségi önkormányzat továbbra is alapíthat ösztöndíjat és 

pályázatot is írhat ki.15 Az új törvény előírja az évenkénti négy közgyűlés és egy közmeghallgatás megtartását, 

továbbá szabályozza a képviselők feladat és jogkörét. Leszögezi azt is, hogy a kisebbségi önkormányzat és a 

települési önkormányzat viszonya nem lehet alá-fölérendeltségi (Győri Szabó, 2006: 463). 

A területi kisebbségi önkormányzatok megalakításával a törvényhozó a nagyobb létszámú kisebbségi 

közösségek érdekképviseletét kívánta javítani. Feladatai és hatáskörei a települési kisebbségi önkormányzatéhoz 

hasonlóak. Közreműködhet az általa képviselt kisebbség középfokú kisebbségi oktatásának szakmai 

ellenőrzésében, továbbá kezdeményezheti a kisebbségi kollégiumi, középiskolai és szakiskolai szintre 

vonatkozó feladat- és hatáskörök átvételét, szabályozását. Területi kisebbségi önkormányzatok társulása révén 

körzeti jellegű kisebbségi közszolgáltatás megszervezését is vállalhatja.16 A 2005. évi CXIV. törvény 

szabályozza az eddig hiányzó középszint létrehozását. A területi kisebbségi önkormányzatokat az országos 

önkormányzathoz hasonlóan elektori rendszerben választják meg, azaz a már megválasztott kisebbségi 

önkormányzati képviselők választanak maguk közül képviselő testületet. A területi választások alkalmával az a 

kisebbségi jelölő szervezet állíthat listát, amelyik a megyében és a fővárosban a megválasztott képviselők 

legalább 10%-át állította jelöltként a települési kisebbségi önkormányzati választásokon.17 A választás akkor 

tartható meg, ha a jelölőszervezetek listáin legalább hét jelölt szerepel.18 Az országos listaállítás feltétele, hogy 

legalább annyi jelölt szerepeljen összesen a listákon, mint amennyi mandátum kiosztható az országos 

önkormányzatban. Területi kisebbségi önkormányzatot akkor lehet létrehozni, hogyha adott megyében legalább 

tíz, vagy legalább tíz fővárosi kerületben az adott kisebbséghez tartozó önkormányzat működik.. Ha az elektori 

gyűlésen az összes elektor 50 százaléka jelen van, a gyűlés már határozatképesnek tekinthető. A területi 

kisebbségi önkormányzatba 7 fő választható meg. Az országos kisebbségi önkormányzatok szabályai nem 

sokban különböznek a területitől. Akkor lehet országos önkormányzata egy kisebbségnek, ha az egész ország 

területén legalább négy települési kisebbségi önkormányzata működik. Az országos képviselet létszáma 15–53 

fős lehet. A következő táblázat azt mutatja be, hogy az országos önkormányzat intézménye – megalakulása óta – 

milyen hatással volt a benne érdekeltekre. 

Az országos kisebbségi önkormányzatok választásainak adatai 1995-ben és 2011-ben 
 

Kisebbs

ég 
Az összes elektor 

száma 
A gyűlésen 

megjelent 

elektorok száma 

A gyűlésen 

megjelent 

elektorok aránya* 

A jelöltek száma Az országos 

önkormányzat 

közgyűléseinek 

létszáma 

1995 2011 1995 2011 1995 2011 1995 2011 1995 2011 

bolgár 16 164 16 156 100 95 14 22 14 21 

cigány 2153 4 906 1695 4 849 79 99 260 79 53 53 

görög 17 148 16 142 94 96 16 44 15 21 

horvát 270 507 234 494 87 97 50 39 50 29 

lengyel 20 196 18 186 90 95 15 36 13 21 

                                                           
15Nek.tv. 25.§ - 30/C. § (1) A települési kisebbségi önkormányzatok feladat- és hatásköre 
16Nek.tv. 30/R. § (1), (2); 30/S. § (1), (2); 30/T. § A területi kisebbségi önkormányzat 
17Jelölő szervezet: az egyesülési jogról szóló törvény szerint bejegyzett olyan társadalmi szervezet, amelynek alapszabályában - a települési 

kisebbségi önkormányzati választás évét megelőző legalább 3 éve - rögzített célja az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete. 
18A listaállítás, a választás és az eredmény megállapításának szabályait a 12-20. § tartalmazza. 
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Kisebbs

ég 
Az összes elektor 

száma 
A gyűlésen 

megjelent 

elektorok száma 

A gyűlésen 

megjelent 

elektorok aránya* 

A jelöltek száma Az országos 

önkormányzat 

közgyűléseinek 

létszáma 

1995 2011 1995 2011 1995 2011 1995 2011 1995 2011 

német 751 1 692 589 1 658 78 98 60 61 53 37 

örmény 40 156 38 153 95 98 17 37 17 21 

román 68 284 62 280 91 99 59 74 53 25 

ruszin 7 299 0 292 0 98 0 79 0 25 

szerb 100 192 86 188 86 98 51 35 37 21 

szlovák 241 488 206 484 85 99 72 64 53 29 

szlovén 25 44 25 44 100 100 21 19 21 15 

ukrán 0 92 0 92 0 100 0 35 0 21 

Összes: 3708 9168 2985 9018 75,77 97,85 635 624 379 339 

Forrás: Az 1995-ös adatok a BM által készített, OVI Választási füzetek 27. száma alapján 

*kerekítve 

Láthatjuk, hogy az elektorok számában 147%-os növekedés tapasztalható, azaz majdnem két és félszer annyian 

szavazhatnak, mint az első választásokon. A növekedés és a választásban résztvevők magas százaléka 

mindenképpen az intézményrendszer stabilitását mutatja. A jelöltek összlétszáma nagyjából változatlan, 

ugyanakkor az egyes kisebbségek közötti jelöltek eloszlásában van nagy változás. Tulajdonképpen összefüggés 

mutatkozik azzal, hogy a nem kartás kisebbségek a legutóbbi választásokig nagy arányban tudták növelni az 

önkormányzataik számát.19 Ennek következtében az országos önkormányzatok mandátummegoszlása is 

átrendeződött. 

Az országos kisebbségi önkormányzat feladat- és hatásköre a legszélesebb spektrumú.20 A felsőbb szintek 

jogköreit értelemszerűen szélesebb kompetenciákkal egészítette ki a törvényhozó. Elsősorban ellátja az általa 

képviselt kisebbség érdekeinek országos képviseletét. A kisebbségi kulturális autonómia megteremtésének 

érdekében intézményeket hozhat létre, amelyeknek összehangolja működését. A kisebbségek rendelkezésére 

álló rádió- és televízió csatorna felhasználásának elveit is ezen a szinten döntik el. Továbbá felsőoktatási 

intézmény keretében megvalósítandó képzés alapításáról, fenntartásáról, működtetéséről vagy ezek átvételének 

kezdeményezéséről is dönthet az önkormányzat. Gazdálkodó szervezeteken túl, kisebbségi színházat, 

múzeumokat, könyvtárakat, művészeti és tudományos intézeteket, kiadókat is működtethet. Ösztöndíjak 

alapítása mellett jogsegélyszolgálatot is nyújthatnak. Az országos önkormányzatok sajtóközleményeket is 

közzétehetnek. Véleményt nyilváníthatnak az általuk képviselt kisebbségek helyi kisebbségi önkormányzatait 

érintő jogszabályi tervezetekről. Véleményt nyilváníthatnak a kisebbségek védelmével kapcsolatos nemzetközi 

megállapodások hazai betartásáról. Közreműködhetnek az általa képviselt kisebbség alap-, közép- és felsőfokú 

kisebbségi oktatásának szakmai ellenőrzésében. Az országos önkormányzati feladat- és hatáskörök az országos 

önkormányzat közgyűlését illetik meg. 

Az intézményátvételre is meg vannak az elvi lehetőségek. A fenntartás és átvétel pénzügyi hátterét a 

költségvetés pénzügyi előirányzatai, illetve az egyes szaktárcákhoz delegált pályázati lehetőségek keretei 

biztosítják. A 2005. évi törvénymódosítás az intézményátvétellel és intézményfenntartással kapcsolatos 

feladatokhoz állandó jelleggel forrásokat rendelt a központi költségvetésből.21 Az intézményfenntartói jogot 

                                                           
19Az 5. számú mellékletben a 2006. évi és a 2010. évi kisebbségi önkormányzati választás adatainak összehasonlításával a nem kartás 

kisebbségi önkormányzatok gyarapodását szemléltetem. A választói jegyzékben szereplők száma 2006-hoz képest 14,26%-kal nőtt, ami 

pozitívumként értékelhető a regisztrációval kapcsolatos korábbi félelmek miatt. 2010-ben 9,27%-kal több településen készült névjegyzék, 
valamint 12,8%-kal több településen tűzték ki a kisebbségi önkormányzati választást. Kis mértékű (5% alatti) csökkenés mutatkozott a 

jelölőszervezetek számában és a kisebbségi jelöltek számában is. A megalakult települési önkormányzatok számában továbbra is dinamikus 

növekedés figyelhető. A legutolsó, 2010-es választásokon 12,66%-kal több önkormányzat alakulhatott meg, mint négy évvel korábban. A 
létszámbeli növekedés utalhat a rendszer stabilitására, de az továbbra sem lehet állítható, hogy a 2005-ös törvénymódosítás okaként 

emlegetett etnobiznisz-jelenség megszűnt volna. 
20Nek.tv. 36.§ - 39/H § (7) Az országos önkormányzat feladat- és hatásköre 
212. sz. melléklet Az országos kisebbségi önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények támogatásairól 
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akkor kérheti az országos kisebbségi önkormányzat, ha az adott intézmény az alapító okiratban kisebbségi 

oktatási vagy kisebbségi kulturális feladatok ellátását vállalja.22 

A dolgozat harmadik részében a Kisebbségi törvény legutóbbi módosítását tekintettem át. A törvénymódosítás 

idején a nemzetiségek célja volt a jogi anomáliák megszüntetése és az álkisebbségek kiszűrése. Továbbá 

szerették volna megteremteni a pénzügyi garanciákat a kisebbségi intézményrendszer védelmére, a kulturális 

autonómia kiteljesítése érdekében. A hármas tipológiám ötletadója szerint a törvénymódosítás nemhogy nem 

hozta meg az eredményeket, de az addig elért eredmények is veszélybe kerültek. Az autonómia csökkenésének 

körét a kisebbségi önkormányzatok centrális irányba való elmozdulásával magyarázza. Lásztity szerint a 

kisebbségi önkormányzatok szabályozása az államosítás irányába indult el a törvény szabályozásával. Mindezért 

cserébe bekerültek a költségvetési törvénybe az országos önkormányzatok által alapított intézmények. Ezzel 

párhuzamosan a helyi kisebbségi önkormányzatok működési finanszírozása is csökkent. 

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek támogatásainak tételes felsorolását a központi költségvetési 

törvény tartalmazza.23 A 2011. évben a hazai kisebbségek által felhasználható források az Országgyűlés 

fejezetében, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, és az egyes szaktárcák fejezeti kezelésében lévő 

előirányzatokban, közalapítványi, feladat- és projektfinanszírozási keretösszegként jelentek meg.24 A hazai 

kisebbségek számára biztosított legfontosabb támogatások közé tartozik az országos kisebbségi 

önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények éves működési költségeinek fedezetéül szolgáló 

előirányzat. 2011-től az országos kisebbségi önkormányzatok közvetlenül kapják meg a korábban pályázati úton 

elérhető, nemzetiségi lapok támogatását. Helyet kap még a költségvetésben a kisebbségi intézmények 

átvételének és fenntartásának támogatási kerete, a kisebbségi oktatást kiegészítő támogatási keret és a 

kisebbségi színházak támogatása is. Továbbá a 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezik a nemzetiségi és etnikai 

kisebbségi civil szervezetek és kisebbségi közalapítványok szubvenciójáról, és a társadalmi felzárkózást 

megvalósító integrációs programokról. A kormány a települési és területi kisebbségi önkormányzatok éves 

működési támogatására is elkülönített ugyanitt forrásokat.25 Mindezen tételek igazodnak a kormányzati 

kisebbségpolitika változásaihoz és az új prioritásokhoz. 

5. A parlamenti képviseletről 

A kisebbségi önkormányzati rendszer működési és szervezeti problémákkal küzd. A kisebbségi civil 

szerveződések a rendszer elkülönült szintjei között nem tudnak összekötő kapocsként funkcionálni. A 

kisebbségi önkormányzatok működését érintő elemzések rendre hangsúlyozzák, hogy az a feladat- és 

eszközrendszer, amelyet a kisebbségi törvény az önkormányzatok számára garantál, kvázi-jellegű. A kisebbségi 

önkormányzatok érdek-képviseleti jogosítványai alig erősebbek, mint bármelyik társadalmi szervezeté (Pálné, 

2001). Önállóan csak a kulturális autonómia egyes feladatait lennének képesek ellátni. A kisebbségi 

önkormányzatok kvázi jellege nem tudja megakadályozni a politikai szegregáció és az asszimiláció folyamatait. 

A II. Kisebbségi Kerekasztal képviseleti koncepciója és a jelenlegi kormány nemzetiségi parlamenti képviseleti 

határozata bizalomra adhatnak okot.26 „Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki a nemzeti és 

etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló törvényjavaslatot és azt 2012. december 31-ig terjessze 

az Országgyűlés elé. A törvénynek úgy kell hatályba lépnie, hogy garantálja a kisebbségek képviseletének 

megvalósulását a 2014. évi országgyűlési választásokat követően megalakuló Országgyűlésben.”27 A 

mulasztásos alkotmánysértés állapotát a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviselete 

szüntetheti meg. Így a kulturális autonómia kiegészülhet a parlamenti képviselettel és a hazai kisebbségek 

politikai értelemben is integrálódhatnának a többségi nemzethez, ahogy azt a Nek.tv. is elismeri. A parlamenti 

képviselet koncepciójának kidolgozásakor ugyanazon elvek figyelembe vétele szükséges, amely elvek 

érvényesítésében a Kisebbségi törvény megalkotásánál konszenzusra jutott a társadalom. (1) A kisebbségek léte 

és kultúrája fontos érték, amelyet védeni és fejleszteni kell. (2) Szükség van ebből a célból új jogi keretekre, 

melyek a kódex jellegű szabályozás formáját ölti. (3) Biztosítani kell, hogy a kisebbségek az identitásukat érintő 

ügyekben a legnagyobb önállósággal rendelkezzenek (Bíró, 1995: 29). 

                                                           
22A Nek.tv. VI. fejezet: A kisebbségek művelődési és oktatási önigazgatása 
23A kisebbségi kulturális autonómia működése. In: Kisebbségek Magyarországon 2007-2009 Budapest, 2010 
24A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény szövege a Magyar Közlöny 2010. december 30-án 
megjelent 200. számában olvasható. 
25A támogatás rendjét a 342/2010. (XII.28.) számú kormányrendelet szabályozza. 
26Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről. 2007. 55-74. o. 
2720/2010. (II. 26.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról. 
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Az Országgyűlés 2010. június 14-én határozatot hozott arról, hogy az országgyűlési képviselők számának 

csökkentéséhez a szükséges választójogi reformot előkészíti.28 Ehhez azonban az 1993. évi LXXVII. törvényt 

kell összhangba hozni az európai jogrenddel az alapvető kisebbségi-, polgári-, emberi szabadságjogokat illetően. 

Ennek megvalósítására ugyanis a kisebbségi közösségek politikai értelemben elkötelezettek ugyan, de 

súlytalanok. A politikai elitnek kell, hogy szándékában álljon a kisebbségek parlamenti képviseletének 

megvalósítása. Magyarország új alaptörvényét a sarkalatos törvények követik majd és egészítik ki. A kisebbségi 

törvényhozás folyamatában, a jelenlegi helyzetben a kormányzati szándék az, hogy kiszűrhető legyen az 

etnobiznisz – jelenség. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 

Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának álláspontja szerint az etnobiznisz – jelenség is veszélybe 

sodorta a kisebbségi intézményrendszer működését és a kisebbségek közösségi jogainak gyakorlását. A 

kormány szándéka, hogy a kisebbségi önkormányzati rendszer továbbra is a széles körű kulturális autonómia 

biztosítása mellett működjön. További szándéka, hogy az önkormányzati rendszer egyes elkülönült szintjeit a 

kisebbségi közösséghez tartozók választások útján alakíthassák meg. A közösséghez tartozás kritériumait a 

törvényhozó a jövőben megfelelő szabályozással kívánja kiegészíteni. A kisebbségi önkormányzati rendszer 

helyi, regionális és országos szintjeinek alapját az erős civil szervezeti hálózatrendszer működtetése segíti. A 

törvényhozás elkövetkező időszakában a kormányzat tehát a parlamenti képviselet kidolgozása mellett nagy 

hangsúlyt fektet olyan társadalmi légkör és jogszabályi környezet létrehozására, amely garantálja a valós 

kisebbségi közösségek jogát a közösségi jogaik gyakorlására. A politikai elitnek jelenleg szándékában áll a 

kisebbségek parlamenti képviseletének megvalósítása. A magyar kisebbségi önkormányzati rendszerben a 

jelenleginél sokkal több lehetőség rejlik, ugyanakkor az önkormányzati reform a kisebbségi önkormányzati 

rendszernek is új kereteket jelöl ki. A nemzetiségek alapvető és elidegeníthetetlen emberi és szabadságjoga, 

hogy saját ügyeikben és érdekeiben saját maguk hozzák meg a döntéseiket. 

1. sz. melléklet: Az országos kisebbségi önkormányzatok által 2010-ben fenntartott intézmények 
 

Sorsz. Országos Kisebbségi Önk. Kisebbségi 

intézmény 

megnevezése 

Működési terület 

1. Bolgár 1. Bolgár Művelődési 

és Kulturális 

Nonprofit Kft. 

kultúra 

2. 2. Bolgár Kétnyelvű 

Nemzetiségi Óvoda 
oktatás 

3. 3. Bolgár Nyelvoktató 

Kisebbségi Iskola 
oktatás 

4. Cigány 1. Kisebbségi 

Kulturális és 

Foglalkoztatási 

Módszertani 

Intézményhálózat 

kultúra 

5. 2. Országos Roma 

Közérdekű Muzeális 

Gyűjtemény és 

Kiállítási Galéria 

kultúra 

6. 3. Országos Roma 

Könyvtár, Levél- és 

Dokumentumtár 

kultúra 

7. 4. Országos Roma 

Képzési és 

Szabadidő Központ 

egyéb 

8. 5. Országos Roma 

Kulturális és Média 

Centrum 

kultúra 

                                                           
28A 37/2010. (VI.16.) OGY határozat szerint az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform 

előkészítése során figyelemmel kell lenni a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról 
szóló 20/2010. (II. 26.) OGY határozatban foglalt elvekre és határidőkre. 
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Sorsz. Országos Kisebbségi Önk. Kisebbségi 

intézmény 

megnevezése 

Működési terület 

9. Görög 1. 12 Évfolyamos 

Kiegészítő Görög 

Nyelvoktató Iskola 

oktatás 

10. 2. Magyarországi 

Görögök Kutató 

Intézete 

kutatás 

11. 3. Magyarországi 

Görögök Országos 

Önkormányzata 

Könyvtára 

kultúra 

12. Horvát 1. Horvát Tanítási 

Nyelvű Óvoda, 

Általános Iskola és 

Diákotthon 

(Hercegszántó) 

oktatás 

13. 2. Croatica 

Információs, 

Kulturális, Kiadói 

Nonprofit Kft. 

kultúra 

14. 3. Magyarországi 

Horvátok Kulturális 

Képzési és 

Szabadidő Központja 

(Pag) 

egyéb 

15. 4. Magyarországi 

Horvátok 

Tudományos 

Intézete 

kutatás 

16. 5. Magyarországi 

Horvátok Keresztény 

Gyűjteménye 

kultúra 

17. 6. August Senoa Horvát 

Klub 
kultúra 

18. Lengyel 1. Lengyel Ház kultúra 

19. 2. Magyarországi 

Lengyelség 

Múzeuma és 

Levéltára 

kultúra 

20. 3. Országos Lengyel 

Nyelvoktató iskola 
oktatás 

21. Német 1. Koch Valéria 

Középiskola, 

Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium 

(Pécs) 

oktatás 

22. 2. Városlődi Villa 

Oktatás-fejlesztési, 

Üdültetési- és 

Étkeztetési Nonprofit 

Kft. 

egyéb 

23. 3. Magyarországi 

Német Kulturális és 

kultúra 
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Sorsz. Országos Kisebbségi Önk. Kisebbségi 

intézmény 

megnevezése 

Működési terület 

Információs Központ 

(Budapest) 

24. 4. Magyarországi 

Német Színház 

(Szekszárd) 

kultúra 

25. 5. Magyarországi 

Németek Általános 

Művelődési 

Központja (Baja) 

kultúra 

26. 6. Friedrich Schiller 

Gimnázium, 

Szakközépiskola és 

Kollégium 

(Pilisvörösvár) 

oktatás 

27. 7. Magyarországi 

Német Pedagógiai 

Intézet 

oktatás 

28. Örmény 1. Örmény Kulturális, 

Dokumentációs és 

Információs Központ 

kultúra 

29. Román 1. Magyarországi 

Románok Országos 

Önkormányzata 

Dokumentációs és 

Információs Központ 

(telephelye a 

Kétegyházi Román 

Tájház) 

kultúra 

30. 2. Cronica Román Lap- 

és Könykiadó 

Nonprofit Kft . 

egyéb 

31. Ruszin 1. Magyarországi 

Ruszinok Közérdekű 

Muzeális 

Gyűjteménye és 

Kiállítási Galériája 

kultúra 

32. 2. Magyarországi 

Ruszinok Könyvtára 
kultúra 

33. Szerb 1. Magyarországi Szerb 

Kulturális és 

Dokumentációs 

Központ 

kultúra 

34. 2. Szerb Pedagógiai és 

Módszertani 

Központ 

oktatás 

35. 3. Szerb Intézet kultúra 

36. Szlovák 1. L'udové Noviny - 

hetilap 
kultúra 

37. 2. Magyarországi 

Szlovákok 

Kutatóintézete 

kutatás 
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Sorsz. Országos Kisebbségi Önk. Kisebbségi 

intézmény 

megnevezése 

Működési terület 

38. 3. Szlovák 

Közművelődési 

Központ 

kultúra 

39. 4. Vertigo Színház kultúra 

40. 5. Szlovák 

Dokumentációs 

Központ 

kultúra 

41. 6. Szlovák Óvodai 

Módszertani 

Központ 

oktatás 

42. 7. Legatum Szolgáltató 

és Ingatlanhasznosító 

Nonprofit Kft. 

kultúra 

43. 8. Szlovák Általános 

Iskola, Óvoda és 

Diákotthon (Szarvas) 

oktatás 

44. 9. Szlovák Gimnázium, 

Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium 

(Békéscsaba) 

oktatás 

45. 10. Magyar-Szlovák Két 

Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és 

Kollégium 

(Sátoraljaújhely) 

oktatás 

46. Szlovén 1. Szlovén Rádió 

Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

egyéb 

47. 2. Kühár Emlékház 

(Szlovén Tájház) 
kultúra 

48. Ukrán 1. Magyarországi 

Ukrán Kulturális és 

Dokumentációs 

Központ 

oktatás 

Forrás: Beszámoló a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. 

február-2009. február) 10. számú függelék kiegészítve a 2010. évi adatokkal. 

2-3. számú melléklet: Intézményi támogatás alakulása 2003 és 2006 között kisebbségenként összesítve, Ft 
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Kisebbség 2003-2006 összesen 

Felhalmozás Összesen Százalékos 

megoszlás 
Működés 

bolgár 46 236 000 19 006 400 65 242 400 4,04% 

cigány 173 000 000 63 000 000 236 000 000 14,61% 

görög 33 000 000 0 33 000 000 2,04% 

horvát 110 159 000 161 776 000 271 935 000 16,83% 

lengyel 48 092 800 26 505 000 74 597 800 4,62% 

német 231 280 116 116 446 238 347 726 354 21,52% 

román 38 500 000 27 650 000 66 150 000 4,09% 

ruszin 11 068 700 1 331 300 12 400 000 0,77% 

szerb 68 600 000 25 900 000 94 500 000 5,85% 

szlovák 292 775 100 60 375 546 353 150 646 21,86% 

szlovén 57 397 800 3 500 000 60 897 800 3,77% 

ukrán 0 0 0 0 

Összesen: 1 110 109 516 505 490 484 1 615 600 000 100,00% 

2006. évi támogatás   107 500 000 107 500 000   

Mindösszesen: 1 110 109 516 612 990 484 1 723 100 000   

Forrás: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH) 2006. március 

4. sz. melléklet: Az országos kisebbségi önkormányzatok nevesített tételei a központi költségvetésben 2007 és 

2011 között (millió Ft) 
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I. Országgyűlés 

fejezet (2011-től 

KIM) 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (2010-ig) 2011-től Országos kisebbségi önkormányzatok és 

média támogatása 

Bolgár Országos 

Önkormányzat 
36,0 36,0 37,5 37,5 43,7 

Országos 

Cigány 

Önkormányzat 

225,6 225,6 235,3 235,3 267,2 

Magyarországi 

Görögök 

Országos 

Önkormányzata 

35,0 35,0 36,5 36,5 44,9 

Országos Horvát 

Önkormányzat 
88,6 88,6 92,4 92,4 127,5 

Országos 

Lengyel 

Kisebbségi 

Önkormányzat 

35,0 35,0 36,5 36,5 47,0 

Magyarországi 

Németek 

Országos 

Önkormányzata 

173,9 173,9 181,4 181,4 214,1 

Országos 

Örmény 

Önkormányzat 

35,0 35,0 36,5 36,5 42,5 

Magyarországi 

Románok 

Országos 

Önkormányzata 

50,7 50,7 52,9 52,9 89,6 

Országos Ruszin 

Kisebbségi 

önkormányzat 

28,6 28,6 29,8 29,8 36,1 

Szerb Országos 

Önkormányzat 
47,6 47,6 49,6 49,6 78,7 

Országos 

Szlovák 

Önkormányzat 

89,4 89,4 93,2 93,2 128,0 

Országos 

Szlovén 

Önkormányzat 

39,9 39,9 41,6 41,6 64,0 

Ukrán Országos 

Önkormányzat 
28,6 28,6 29,8 29,8 36,2 

Országos 

önkormányzatok 

támogatása 

összesen: 

913,9 913,9 953,0 953,0 1 219,5 

Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

Bolgár Országos 

Önkormányzat 
15,0 15,7 19,2 19,2 19,2 

Országos 

Cigány 

70,0 73,2 78,6 78,6 78,6 
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I. Országgyűlés 

fejezet (2011-től 

KIM) 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Önkormányzat 

Magyarországi 

Görögök 

Országos 

Önkormányzata 

12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 

Országos Horvát 

Önkormányzat 
45,0 47,0 51,5 51,5 55,0 

Országos 

Lengyel 

Kisebbségi 

Önkormányzat 

14,0 14,6 14,6 14,6 14,6 

Magyarországi 

Németek 

Országos 

Önkormányzata 

70,0 73,2 73,2 73,2 73,2 

Országos 

Örmény 

Önkormányzat 

0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Magyarországi 

Románok 

Országos 

Önkormányzata 

16,5 17,2 17,2 17,2 17,2 

Országos Ruszin 

Kisebbségi 

Önkormányzat 

6,0 6,3 7,8 7,8 7,8 

Szerb Országos 

Önkormányzat 
27,0 28,2 32,2 32,2 42,2 

Országos 

Szlovák 

Önkormányzat 

88,8 92,8 105,8 105,8 105,8 

Országos 

Szlovén 

Önkormányzat 

16,2 16,9 16,9 16,9 21,9 

Ukrán Országos 

önkormányzat 
0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Összesen: 380,5 412,6 444,5 444,5 463,0 

Országos 

kisebbségi 

önkormányzatok

nak nyújtott 

támogatás 

összesen: 

1 294,4 1 326,5 1 397,5 1 397,5 1 682,5 

5. sz. melléklet: A 2006. évi és a 2010. évi kisebbségi önkormányzati választás adatainak összehasonlítása 
 

Kiseb

bség 
Kisebbségi 

jegyzéken 

szereplők 

száma 

Választó 

jegyzék készült 
Kitűzött 

választás 
Kisebbségi 

jelölő 

szervezetek 

szám 

Kisebbségi 

jelöltek száma 
Megalakult 

kisebbségi 

önkormány-

zatok száma 

* 2006 *** 

2010 
2006 2010 ** 

2006 
2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 
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Kiseb

bség 
Kisebbségi 

jegyzéken 

szereplők 

száma 

Választó 

jegyzék készült 
Kitűzött 

választás 
Kisebbségi 

jelölő 

szervezetek 

szám 

Kisebbségi 

jelöltek száma 
Megalakult 

kisebbségi 

önkormány-

zatok száma 

* 2006 *** 

2010 
2006 2010 ** 

2006 
2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 

Bolgár 2 110 2 087 70 74 38 42 2 2 207 177 38 41 

Cigán

y 
106 

333 
133 

680 
1 421 1 545 1 137 1 263 106 87 10 287 9 959 1 118 1 237 

Görög 2 451 2 263 52 70 34 37 6 5 216 219 34 37 

Horvá

t 
11 090 11 573 170 186 115 128 8 9 724 641 115 127 

Lengy

el 
3 061 3 055 93 88 47 49 12 10 272 248 47 49 

Német 45 983 46 638 553 602 380 426 40 48 2 440 2 223 378 424 

Örmé

ny 
2 361 2 360 67 63 32 39 6 7 190 183 31 39 

Romá

n 
4 404 5 285 90 111 46 72 7 9 373 473 46 71 

Ruszi

n 
2 729 4 239 91 124 53 76 7 6 340 421 52 75 

Szerb 2 143 2 434 64 76 40 48 7 7 223 226 40 48 

Szlová

k 
15 049 12 287 188 179 122 126 9 11 710 649 116 122 

Szlové

n 
991 1 026 29 34 13 14 1 1 67 48 11 11 

Ukrán 1 084 1 367 45 53 20 23 2 2 102 101 19 23 

Össz: 199 

789 
228 

294 
2 933 3 205 2 077 2 343 213 204 16 151 15 568 2 045 2 304 

Alakul

ás: 
14,26% 9,27% 12,81% -4,23% -3,61%   12,66% 

6. Felhasznált irodalom 

A kisebbségi önkormányzatok kézikönyve. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa, 

Budapest, 2006. 

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek fővárosi és országos önkormányzatainak választása. BM, OVI 

Választási füzetek 27. sz. 1995. 

Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről. 2007. 55-74. o. 

Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről. 2008. 11-32. o. 

Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről. 2009. 35-51. o. 

Bíró Gáspár: Az identitásválasztás szabadsága. In: Molnár Gusztáv - Bíró Gáspár (szerk.): Autonómia és 

integráció. Magyar Szemle könyvek, Magyar Szemle Alapítvány: Magyarországért Alapítvány, Budapest, 1993. 

29. o. 

Bodáné Pálok Judit: Kisebbségi jogok és intézmények Magyarországon. In: Regio – Kisebbség, politika, 

társadalom 1996. 7. évf. 1. sz. 125-141. o. 

Doncsev Toso: A magyarországi kisebbségi törvény. Kisebbségkutatás, 2004. 1. sz. 94-101. o. 
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Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest, Osiris, 2006. 397-471. o. 

Ispánovity Márton: Az országos kisebbségi önkormányzatok intézményesülési folyamata. 2006. május 11-12-én 

tartott bajai kisebbségi konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. In: Kiteljesedő kulturális 

autonómia 2006–2007. MeH Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya. Budapest, Croatica Kht., 2007. 

Kállai Ernő, a nemzetiségi és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a kisebbségi kulturális 

jogok érvényesülésének vizsgálatáról (a továbbiakban: Kulturális vizsgálat) 2010. 

Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2005. 130-139. o. 

Kállai Ernő: Ki tartozik valamely kisebbségi csoporthoz? Beszámoló A nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok 

Országgyűlési Biztosának tevékenységéről. 2009. 35. o. 

Kisebbségek Magyarországon 2007–2009 MeH Beszámoló a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és 

etnikai kisebbségek helyzetértől Budapest, Croatica Nonprofit Kft., 2010. 

Lásztity Péro: Támogassa-e az állam a nem országos önkormányzati fenntartású kisebbségi intézmények 

működését? Előadás. 2006. május 11-12-én tartott bajai kisebbségi konferencián elhangzott előadás szerkesztett 

változata. In: Kiteljesedő kulturális autonómia 2006–2007. MeH Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya. 

Budapest, Croatica Kht., 2007. 

Pálné Kovács Ilona: A kisebbségi önkormányzatok szabályozása és működési tapasztalatai. In: Sisák Gábor 

(szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén. MTA Kisebbségkutató Műhely, 

Budapest, Osiris, 2001, 75-91. o. 
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10. fejezet - Népszavazás és politikai 
kultúra 

Székely Zoltán 

A politikai kultúrával kapcsolatos vizsgálatok nem nélkülözhetik a politikai rendszer vizsgálatát sem, ez már a 

diszciplínát megalapozó Almond-Verba szerzőpáros esetében is így volt. A politikai rendszer az, amely már 

csak a létével is a politikai szocializáció egyik legfontosabb eszköze, és amelyhez a politika csinálóinak és 

alanyainak is valahogyan viszonyulniuk kell. A szerzőpáros alapvetése az volt összehasonlító vizsgálatukkal, 

hogy az egyes politikai rendszerek stabilitásában a politikai kultúrának főszerepe van. E dolgozatban azt 

vizsgáljuk meg, hogy miként alakítják a politikai kultúrát a képviseleti demokráciákba beépülő közvetlen 

demokrácia intézményei, elsősorban a népszavazások. A dolgozat első és második részében a demokrácia-

felfogásokról lesz szó, aztán a népszavazások jellemző előfordulásait és jellegzetességeit tekintjük át, majd két 

kisebb részben szólunk a népszavazások eszközjellegéről (mire jó, miért, hogyan értelmezik stb.), végül az 

értelmezésekhez kapcsolódva a legitimációs problémákról, elsősorban hazai tapasztalat alapján. 

1. Közvetlen vagy képviseleti demokrácia? 

A népszavazás a közvetlen demokrácia intézménye, ám a világ legtöbb demokratikus rendszere képviseleti 

demokráciaként funkcionál, ami azt jelenti, hogy a népszavazás ill. a közvetett demokrácia bármely más eleme 

(pl. visszahívás) nem szervesen, hanem valamilyen módon integráltan illeszkedik a rendszerbe. Amikor a 

parlamentáris demokráciában a közvetlen demokrácia valamely eszköze működésbe lép, a képviselet 

másodlagossá válik, majd egy szabályozott eljárásrendet követően visszaáll a szokásos ügymenet. (Ugyanez 

önkormányzati szinten is működhet.) A két forma integrációjának módja nagyon változatos (és véleményünk 

szerint nem zökkenőmentes, pl. a magyar példában), és akár az adott politikai rendszer lényegét is adhatja. Ha 

például a népszavazást az alkotmány szabályozza, nem mindegy, hogy az alkotmányt ki és mi módosíthatja: 

elég hozzá a parlament minősített többsége (mint Magyarországon), vagy kötelező népszavazást tartani róla, 

mint például Írországban; vagy egy konkrét népszavazási kezdeményezést tekintve csak a képviseleti 

rendszerből indulhat a folyamat (referendumok), vagy népi kezdeményezésre is (inicatívák), és ez utóbbinál 

beleszólhat-e a parlament, mint Svájcban, vagy sem, mint minálunk. A parlamentáris demokráciák jó része tehát 

beépített magába egy „idegen testet”, elsősorban korrekciós, s ezáltal kompenzációs, legitimációs és önfenntartó 

célzattal. 

A képviseleti demokráciával rendelkező államokban a demokrácia többé-kevésbé, jól-rosszul (de már e jelzők 

sem a valóság, hanem a politikai orientációk, értékek, attitűdök stb. termékei) működő formáit láthatjuk, de ez 

nem jelenti azt, hogy a demokratizálódási folyamat leállna, hiszen a demokratikus eszmények létezése, 

fennmaradása mindig új kihívásokat ad. A demokratizálódásra lehet igény egy még diktatúrában élő vagy azt 

épp felszámoló közösségben (pl rendszervátó országok) a demokratikus rendszer megteremtésére, de akár egy 

betokosodott, egymással nem versengő nagykoalíciós hatalmi kartell uralma utáni és miatti vérfrissítésre, mint 

Ausztriában a 90-es évek végén egy populista párt, az FPÖ győzelmével, vagy a nyugati demokráciákban 1968 

óta több hullámban érkező folyamattal, a globális civil társadalom kialakulásával új részvételi formákra, 

egyszóval demokratizálásból sohasem lehet elég. A világ fejlettebb részein mondhatni közmegegyezés van 

abban, hogy a demokratizálás általában véve jó dolog, ami segíti az emberi társulások együttélését. Abban 

persze van különbség, hogy az együttélés mely területein milyen mértékben adunk teret (további) 

demokratizálásnak. 

A népszavazások kapcsán újra és újra felmelegedő vitatéma a demokrácia népfelség-elvének aktuális 

érvényesülése, hiszen a népszavaztatók bármely pillanatban építhetnek az előbb említett emberi igényre, és 

könnyen mondhatnak olyasmit, hogy ugyan miért ne kérdezhetnénk meg erről és arról a népet (hiszen ő minden 

politikai hatalom forrása), ill. hogy a hatalom azért berzenkedik a népszavazástól, mert „fél a néptől”. Sajnos, 

végül arra a szintre egyszerűsödhet le a vita, hogy az aktuális népszavaztató az emberek, a hatalom meg csak 

saját érdekeit képviseli. A képviseleti demokrácia hívei kontrázhatnak az első felvetésre azzal, hogy ennyi 

erővel folyamatosan népszavaztathatnánk a népet, de ha azt mégsem, akkor miért éppen most és ebben a 

kérdésben, valamint a másodikra úgy, hogy a valóságban - mint egy demokrácia valamennyi politikai aktora – a 

hatalom ellenzéke is fél a néptől, legfeljebb a hatalomnak van több veszítenivalója. Megtehetnék, de mégsem 

teszik, mert a képviseleti demokrácia hívei pillanatok alatt defenzívába szorulnak, ha arról esik szó, hogy itt és 
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most valójában mit akar a nép, ugyanis a képviselet jogosultsága egy korábbi népakarat megnyilvánulásából 

fakad. 

Robert A. Dahl a demokráciamodellek alaptípusait ismertetve mondja, hogy az általános vélekedés szerint a 

demokratikussági sorrend: közvetlen demokrácia, referendumos demokrácia, bizottsági demokrácia, s végül a 

képviseleti demokrácia (ő ezt polyarchiának nevezi).1 A szerző érvelésének végeredménye nem ez, hiszen éppen 

a leggyakoribb, a képviseleti nagyfokú demokratikusságát bizonyítja meggyőzően2, s jelzi, hogy e modellek 

úgyis keverednek a gyakorlatban. Ám könyvének tanulsága mégiscsak az, hogy a képviseleti demokrácián, az 

ottani autoritás legitimitásán van mit magyarázni, illetve van ok megvédeni. Ezért aztán a részvételi demokrácia 

újbaloldali követelése kapcsán így sommáz: „a közvetlen demokráciával összevetve milyen nyomorúságos 

dolog a polyarchia! (...) és végül is a világban jelenleg gyakorolt hatalom nagy része valóban illegitim.”3 

A politikának van egy kijavíthatatlan hibája: a kormányzat távolsága az állampolgártól, mivel az egyszerű 

állampolgár kevéssé vagy egyáltalán nem vesz részt sok, az élete szempontjából alapvető döntés 

meghozatalában. Az egyes politikai kultúrák különbségei jól láthatóak abban, hogy ezt a mindenképp meglévő 

(legfeljebb csökkenthető, de el nem tüntethető) távolságot miképpen dolgozzák fel az emberek.4 A részvétel 

növelését és a távolság csökkentését előirányzó közvetlen demokráciák két példája – az athéni és a rousseau-i – 

minden nimbusza ellenére sem mentes a hibáktól. A közvetlen demokrácia dilemmái között a legfontosabb, mit 

értünk „népen”. Minden eddigi ezzel kapcsolatos érvelésből (ti. hogy a nép összejön és dönt) az vezethető le, 

hogy a népnek rendkívül kisszámú csoportnak kell lennie.5 Ebből kifolyólag abszurd azt állítani, hogy 

mindenkinek, akit a döntés érint, meg kell adni a jogot a részvételre, mert ha ez csak közvetlen részvétel lehet, 

akkor épp a többség nem tud benne részt venni.6 Dahl mégis úgy véli, hogy a közvetlen demokráciák iránti 

igény gyakori feltűnése hasznos, hiszen újragondolásra hív fel. 

Lehetnek azonban olyan megoldások, amelyek a parlamenti vagy önkormányzati választásokon túl is bevonják 

az embereket az egész állampolgári közösség életét meghatározó folyamatokba. A deliberatív demokrácia olyan 

gyakorlatai, mint a Porto Allegre-i „részvételi költségvetés”, az angolszász „állampolgári tanács” vagy a dániai 

„konszenzusos konferencia” is ezt szolgálják.7 Intézményi szabályozók is számíthatnak, például 

Magyarországon az Alkotmánybírósághoz bárki fordulhat panasszal függetlenül attól, hogy egy ügynek a 

szenvedő alanya-e, vagyis mindenki nevében kérheti az alkotmányellenesnek vélt törvény felülvizsgálatát. Nem 

vitás, hogy ez is része a közvetlen demokráciának.8 A részvétel tehát a választásokon túl is megvalósulhat, de 

leginkább azzal, persze a választási helyzet mindig kivételes alkalom, kivéve Kaliforniát. Austin Ranney, az 

Almond-Powell-könyv USA-ról szóló részének szerzője ironikusan és némi malíciával jelenti ki az egyik 

„hosszú szavazás” 72 (köztük több népszavazási) kérdésének megválaszolása kapcsán, hogy „jóból is megárt a 

sok”.9 

2. A hatalom döntései és a döntések alanyai 

Dahl három kritériumot említ, amikor megvizsgálunk és magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el egy autoritás 

döntését: a személyes választás, a kompetencia és a gazdaságosság.10 Vizsgáljuk meg ezeket a népszavazás 

kapcsán! A személyes választásnál könnyen elfogadható, hogy autonóm módon dönthetünk, közvetlenül részt 

vehetünk a minket érintő döntésekben, egy kicsit pikánsabb az, hogy ugyanígy közvetítő nélkül mások életét is 

egyértelműen befolyásolhatjuk, s visszafelé, mások is a miénket. A kompetencia csak annyiban érvényesül az 

                                                           
1DAHL, Robert A.: Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban, Bp, 1995, Osiris - Readers International. 
2„Ha valaki a demokráciáról mint ideáról gondolkozik, azt hiszem, leggyakrabban a bizottsági, a közvetlen vagy a népszavazásos 

demokrácia jut az eszébe. De ha valaki a demokráciáról mint végkifejletről gond., akkor valószínűbb, hogy a polyarchia intézményei ötlenek 

az eszébe.” (i. m. 127.) 
3I. m. 73. 
4Magyarországon ezt a távolságot hagyományosan nagynak érzik. A magyar hagyomány szerint a politika úri huncutság, s hiába lett nemesi 

képviseletből népképviselet, az emberek többségénél a politikából való kirekesztettség érzése igen erős. Eredménye a depoltizálódás 
(Völgyes Iván kifejezése) jelensége: a magyarok kevés érdeklődést tanúsítanak a politika iránt. Egy 1991-es felmérés szerint úgy érzik, a 

politikusokat nem érdekli a véleményük (csak a karrierjük), és lényegében ki vannak zárva a hatalomból (Simon János: A politikai kultúra 

színképei, Bp, 204, Századvég, 94-98.) 
5Dahl 1995, 76. 
6I. m. 78. 
7ANTAL Attila: Közvetített demokrácia, forrás: http://www.meltanyossag.hu/node/703, letöltve: 2010. február 5. 
8SÓLYOM László: Az alkotmány őrei c. előadása, forrás: http://www.mindentudas.hu/solyomlaszlo/20050523solyom1.html?pIdx=9, 

letöltve 2010 március 10-én. 
9„A lehetőség, hogy az állampolgár szabad, korrekt és versengő választásokon szavazhasson, a demokratikus kormányzás sine qua nonja, 
tehát nyilvánvalóan jó dolog. De a jóból is megárt a sok, és ahogy kitámolyogtam a szavazófülkéből, arra a következtetésre kellett jutnom, 

hogy az amerikai választásokat pusztán gyakorisága klasszikus esetté avatja.” (ALMOND, G.A.-POWELL, G.B.: Összehasonlító 

politológia, Bp, 1996, Osiris, 744-5.) 
10I. m. 14-39. 

http://www.meltanyossag.hu/node/703,
http://www.mindentudas.hu/solyomlaszlo/20050523solyom1.html?pIdx=9,
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ilyen döntésekben, hogy minden felnőtt ember képes eldönteni, mi a jó számára, vagyis kompetens a 

demokratikus döntéshozatalban (ezért kap szavazójogot is). A cél éppen annak a felmutatása, hogy a polgárnak 

van módja beleszólni az ügyekbe, s ebben mindenki egyenlő. A részkompetenciák nyilván eljelentéktelenednek 

a képviseleti demokráciához képest, ahol épp ezek a részkompetenciák eredményezik, hogy az állampolgár 

preferenciái más módokon is becsatornázhatóak a döntéshozatalba (például szakszervezeti, kamarai tagsággal 

nyomásgyakorlás egy közpolitikai kérdésben). A személyes választás és a kompetencia együttes értelmezése 

adja a népszavazás igazán problematikus jellegét, hiszen a képviseleti hatalomgyakorlással szemben egy 

bizonyos ügyben nem adjuk át a kompetenciát másnak11: olyan ügyekben is dönthetünk, amelyekhez nem 

értünk, sőt, amelynek alanyai sem vagyunk, s olyan emberek dolgairól, akikkel szinte semmilyen társadalmi 

részrendszeren keresztül nincs kapcsolatunk. A 2008-as magyarországi esetben például a vizitdíj eltörléséhez 

kétmillió szavazat elegendő volt, miközben ugyanennyien alanyi mentességük folytán nem is fizettek egyáltalán 

vizitdíjat.12 

A referendum kifejezetten gazdaságtalan döntéshozatali mechanizmus, ezért alkalmazzák (ha alkalmazzák 

egyáltalán) másodlagosan, kiegészítő, korrigáló, ignoráló, véleményező céllal. Egész bizonyos, hogy így ritkán 

és kisszámú kérdést lehet eldönteni, hiszen ha mindennapos lenne, olyan kevesen áldoznának rá időt és 

fáradságot, olyan alacsony lenne a részvétel, hogy valójában a társadalom egy kisebb része hozná a többségre 

érvényes döntéseket. 

Kukorelli István határozott értékelést ad a magyar népszavazás első tíz évéről, végső következtetései 

véleményünk szerint nemcsak a magyar esetre, hanem általában a népszavazásokra is igazak:13 „A közjogi, 

politikai viták felszínre hozták egyrészt a demagógiákat, az antiparlamentáris nézeteket, másrészt az elitista, a 

népet leváltani szándékozó nézeteket is. (...) A népszavazási kezdeményezések sűrűsödése méri a szakadékot a 

mindenkori politikai elit és a társadalom között, tudósít arról, hogy mennyire tekinthető legitimnek a 

kormányzat.”14 A népszavazás formailag is egy bipolarizált döntés, és mintha ugyanez érvényesülne a politikai 

erőtérre is. Ahogy korábban már említettük, leegyszerűsődnek a viták, s végül a két demokráciafelfogás csap 

össze, igaz, nem aktuálpolitikamentesen: a közvetlen demokrácia és a képviseleti demokrácia épp aktuális hívei 

kerülnek egymással szembe. Mind a demagógia, mind az elitizmus forrása az, hogy valaki hite szerint 

kizárólagos birtokosa az igazságnak, jelesül annak, hogy mi a nép érdeke és/vagy akarata. Mint mindenben, 

ebben is a mérték a döntő. Az üzenet pozicionálásához feltétlenül szükséges demagógia mellett könnyebb 

érvelni, a kellő elitizmus viszont több magyarázatot kíván (ld. a magyar közgondolkodás hatalomellenességéről 

írottakat), lássuk hát az utóbbit: 

Üzeneteket általában a társadalom felől fogad a politika, de ez nem jelentheti azt, hogy mindig a többség felszíni 

akaratának kell megfelelni (pl. felszíni akaratom lehet az, hogy a gyermekek után több pénz járjon, de ennek az 

igénynek a kielégítése adónöveléssel jár, amit „mélyakaratként” nem kívánnék szívesen). Demokratikus 

alapszabály: minden, még ami szinte mindenkinek jó, az is kisebbségi véleményként kezdi, és csak lassan nyeri 

el az általános társadalmi támogatást. Mivel a politikával foglalkozás eleve elitizál (a hozzá szükséges 

képességek, javak, információk stb. nyilván a társadalmi ranglétrán feljebb haladva sűrűsödnek), a folyamat 

visszafelé is hat, s bizony, a politikának elitnevelő célja is van. Például amikor az USA-ban a ‟60-as években 

megnyitották az egyetemeket a fekete hallgatók előtt, a társadalom nem állt egyértelműen az ügy mellett, 

felmerült a kérdés, hogyan védik meg e diákokat, mire a hatalom válasza az volt: ha kell, minden diákra egy 

nemzeti gárdista fog vigyázni. Amikor pedig a rektort kérdezték, hogy nem fél-e, hogy néhány fekete hallgató 

miatt az egyetemről kijelentkezik több ezer, azt felelte: akkor annak a néhány hallgatónak tartjuk meg az órákat. 

3. A népszavazások gyakorlata 

Valamennyi tanulmányozott szerző nagyjából ugyanazokat az országokat ajánlja mintának az egyes 

népszavazási fajták tanulmányozásához. Érdekesnek tűnik, hogy igazán nagy európai hagyománya nincs e 

hatalomgyakorlási formának, s egyáltalán a közvetlen demokráciának sem. Jellemző mondata az Almond-

Powell szerzőpárosnak: „A parlamentáris demokráciákban az egyetlen országos szavazás a parlamenti 

választás.”15 A két legtöbbet emlegetett ország közül az egyik Svájc, a másik az USA nyugati államai. A 

                                                           
11A helyzet paradoxona, hogy mégis átadjuk másnak a kompetenciát, hiszen részvételünkkel a szavazás érvényességét mozdítjuk előre, 

vagyis az ott győztes többség kompetenciájának rendeljük alá magunkat. 
12Ide sorolható az az eset is, amikor a más államokban huzamosabban élők hazalátogatnak szavazni, valamint a magyar jobboldal súlyosabb 
legitimitási gondokat felvető ötlete a határon túli magyarok szavazójoghoz juttatásáról. 
13KUKORELLI István: Az országos népszavazás 1989-1998, in Kurtán–Sándor–Vass 1998, 468-477. 
14I. m. 476. 
15Almond-Powell 1996, 743. 
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nagyobb figyelem oka, hogy ezekben az országokban a referendum mellett iniciatíva is működik, ami 

nehezebben integrálható a törvényhozás primátusát fenntartó parlamentáris rendszerekbe. 

Svájcban16 referendumot csak egy elfogadott parlamenti döntés kapcsán lehet indítani, és minden törvény csak 

három hónap után hajtható végre, hacsak ezen időszak alatt nem támadják meg referendummal, vagyis e forma 

népi vétónak tekinthető. Ezeket fakultatívnak, míg az alkotmánymódosítási kezdeményezéseket beszédesen 

kötelező referendumnak nevezi Kriesi. Nemzetállami szinten csak alkotmányozó iniciatíva létezik, 

törvényalkotó nem (az csak a kantoni szinten). A kormány és a parlament még a nép megkérdezése előtt 

napirendjére tűzi az ügyet, és javaslatot is tesz az állampolgároknak, vagy saját kérdésével egészíti ki a 

kezdeményezést. Láthatjuk, hogy a parlament megkerülhetetlen tényező. Kriesi szerint azért működik jól a 

rendszerük, mert a parlament állandó nyomás alatt dolgozik, rákényszerül a minőségi törvényalkotásra és arra, 

hogy a nyomásgyakorló csoportokat integrálja a politikai folyamatokba. 

Svájcban a népszavazás sokkal inkább része a mindennapoknak mint másutt, a legnagyobb tapasztalatuk nekik 

van az alkalmazásában. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a népszavazás ott is csak egyik eleme egy 

nagyobb egységnek, az előbbit csak az utóbbi függvényében lehet vizsgálni. Ha a népszavazást jól működő 

intézménynek tekintjük (mint Kriesi teszi) annyit biztosan mondhatunk, hogy a népszavazásban ott a lehetőség, 

hogy kielégítően működő hatalomgyakorlási forma legyen, valamint hogy épp a svájci politika működésében jó 

helye van. Azt viszont már nem mondhatjuk, hogy az angol vagy a német politika rosszabb vagy kevésbé 

demokratikus volna csak azért, mert ott nincsenek vagy nagyon ritkák a referendumok. Svájc azonban szinte 

mindenben, politikai rendszerétől kezdve (kollegiális kormányforma, a parlament nem válthatja le a kormányt, 

nincs elkülönült államfői és miniszterelnöki tisztség, az államfői tisztséget a kormány tagjai rotáció alapján 

látják el stb.), elhelyezkedésén át nemzetközi helyzetéig különleges. Ódor László nagyszerű 

országtanulmányából17 az derül ki, hogy a svájci népszavazást szinte szentségtörés a politikai rendszer egyik 

intézményeként tárgyalni, inkább tekinthetjük azt a részvételi és konszenzuális politikai kultúra integráns 

részének. A szerző szerint a svájci társadalmi és politikai valóság leírására külön nyelv szolgál, amelyben a 

szavak elszakadnak eredeti német jelentésüktől, és speciális svájci összefüggést és tartalmat takarnak. 

Az NCSL adatai szerint18 az Egyesült Államok összesen 24 államában létezik iniciatíva, valamilyen fajta 

referendum mind az ötvenben. Kriesivel ellentétben19 nem gondoljuk, hogy általában lehet beszélni az amerikai 

megoldásokról, ugyanis az egyes államok rendkívül változatosan szabályozzák a kérdést, és jellemző, hogy az 

egyszerűsítő besorolást sok kivételes megoldás bonyolítja vissza. Az alkotmánymódosítást – a 24-ből 16-ban – 

itt is csak iniciatívával, a törvényalkotást ezen túl népi kezdeményezésű (popular) referendumokkal is lehet 

befolyásolni (21-ben). Azon 19 államban, amely ismeri a törvényalkotó iniciatívát, nagyjából fele-fele arányban 

alkalmazzák a közvetlen (direct, amikor a népi kezdeményezésű kérdés közvetlenül a szavazólapra kerül) és a 

közvetett (indirect, a törvényhozás engedélyezheti, elvetheti vagy kiegészítheti a népi kezdeményezésű kérdést) 

formákat. A tárgyalt államok felében fordul elő a közvetlen formák hármas együttállása (és ezek felében még a 

tisztségviselők visszahívhatósága – recall – is él), vagyis ezekben a törvényhozás szinte minden tekintetben 

megkerülhető, a fennmaradó másik félben pedig általában együtt jelentkezik a közvetett módszer és egy forma 

hiánya. 

4. Mire jó a népszavazás? 

A népszavazás ritkábban használt eszköz, mint amit elsőre gondolnánk, fenntartása és fejlesztése mellett 

azonban számos érv szól. Először is kitölti a legitimációs hiányt, ami a képviseleti demokrácia aszinkron 

működéséből következik: a választók a működő hatalom megválasztása után is hozhatnak érdemi döntéseket, 

alkotmányos felhatalmazásból és jogi oldalról nyomást gyakorolva a politika egészére. De kitölti azt az űrt is, 

ami a bonyolult államgépezet és a demokrácia között húzódik: amint arról már volt szó, az általános 

választásokon nem lehet mindenre igent mondani, még kormányprogramra sem, nemhogy egyes közlésekre a 

jelöltek részéről, csak a személyükre. Viszont népszavazással később, egyes ügyekben lehetőség nyílik 

korrekcióra. Enyedi Zsolt az ideológiai hovatartozás kapcsán megjegyzi, hogy a liberális demokráciákat 

gyengítő populizmus egyik fő eszköze a népszavazás, mert alkalmasabb a hagyományos elitek legyőzésére, mint 

a parlamenti választások, s mert az osztatlan népakarat feltételezése e formában fejeződhet ki a 

                                                           
16A svájci rendszerről a továbbiakban: Kriesi 2009, 87-106. 
17ÓDOR László: Svájc, in Hidasi Judit (szerk.): kultúrák@kontextusok.kommunikáció, Bp, 2007, Perfekt, 209-219. 
18A hivatkozott táblázatok forrása: 

http://www.ncsl.org/Default.aspxTabId=16589 ; http://www.ncsl.org/Default.aspx?TabId=16587 ; 

http://www.ncsl.org/Default.aspx?TabId=16581 (2010. február 20-i állapot) 
19Kriesi 2009, 90. 

http://www.ncsl.org/Default.aspxTabId=16589
http://www.ncsl.org/Default.aspx?TabId=16587
http://www.ncsl.org/Default.aspx?TabId=16581
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legtermészetesebben. Egyesek szerint a demokrácia második átalakulásának, új reformkorszakának terméke a 

közvetlen demokrácia eszközeivel való kísérletezés.20 

A népszavazás feszültséglevezető eszköz is, ha a közösség lezár egy hosszabb folyamatot, például egy EU-

csatlakozást vagy egy alkotmánymódosítást (halálbüntetés, eutanázia, abortusz stb.), a népszavazással ilyenkor 

az egész közösség együtt tesz pontot az előkészítő vitafolyamat végére. Jogi aktusról van szó, de a 

szimbolikussága sem lebecsülendő. A népszavazás lehet a tranzitivitás egyik segítője: egyik alkotmányos 

állapotból áttérni egy újabba, alapjaiban más politikai rendszert kezdeni nem lehet csak a képviselet 

legitimációjával, hiszen a már regnáló képviselet még az aktuális, de már lecserélendő rendszer alapjain legitim. 

Nálunk a „négy igenes”, a kettős állampolgárságról szóló, vagy bárhol az EU-referendum, egy 

településrész/régió le- vagy kiválása a rendszer alapjait érinti, ilyen ügyekben a népszavazás kiírása mindig 

védhető (de nem elkerülhetetlen, természetesen). 

A népszavazás és a népi kezdeményezés a civil társadalom lehetősége a politika tematizálására, a törvényhozó 

minőségi munkára szorítására, ill. törekvéseik össztársadalmi megmérettetésére. Magyarországon elvileg 

könnyű elérni egy népszavazást, mégis inkább azt láttuk, hogy a pártok élnek vele vagy jelennek meg 

támogatóként. A tematizáláson vagy a konkrét politikai ügy képviseletén kívül az is célja a pártoknak, hogy 

közelítsenek a néphez, magukat a népakarat letéteményeseinek tekinthessék és tüntessék fel, főleg akkor, ha 

amúgy a pártok társadalmi beágyazottsága hiányos, és nagy a politika iránti bizalmatlanság (mint például 

Magyarországon). Ez azonban a politikai kultúrával és a politikai klímával együtt változhat. 

Amint a pozitívumok, a műfaj ellen szóló érvek is elsősorban legitimitási természetűek. Kétségtelen, hogy a 

népszavazás legitimál valamit, de hogy mit, azt nehéz pontosan megfogni. Először is magát az intézményt, ha a 

szavazók nagy számban képviseltetik magukat, valamint magát a szavazót is, aki szavazatával saját állampolgári 

tudatát (s általa a fennálló rendszert) erősíti. A kérdésnél már kezdődnek a problémák, hiszen egy népszavazás 

végkimenetelét gyakran eldönti a kérdés, amit viszont sokféleképp fel lehet tenni. A politikai kommunikáció 

szakemberei szerint eleve úgy szoktak kérdezni a kezdeményezők, hogy igent lehessen rá mondani, mert azt az 

emberek szívesebben teszik, pl. 2008-ban nálunk is úgy mondtak nemet valamire, hogy az igennel legyen 

kifejezhető. Ha nem alkotmányos problémáról van szó, akkor nagy valószínűséggel valamelyik közpolitikáról, 

így ha tegyük fel elég nagy a részvétel, mondhatjuk: az adott közpolitikának, esetleg annak egy ügycsoportjának 

népszavazási létjogosultságát legitimálja a szavazás. 

Mivel Magyarországon nincs népszavazás alkotmányos kérdésekről, a régi, jól bejáratott, jól megszokott, a 

társadalmat sokféle módon behálózó rendszerek status quo-jának őrzése adhat igazán fontos, szinte alkotmányos 

rangú ügyeket. Ezt a jelenséget a fogalom foglaltsága miatt láthatatlan alkotmánynak már nem nevezhetjük, de 

talán látens alkotmánynak igen. A látens alkotmány létező fundamentum egyrészt a magyarok tudati 

szférájában, a közmegegyezés legerősebb szintjén, másrészt jogi formában, kodifikálva is, számos helyen (a 

kodifikációban több ez, mint ha csak hagyományról beszélnénk), s mint minden alkotmány, a folyamatosságot 

biztosítja a változandó elitek, hatalmak, életviszonyok, szabályok stb. mellett. Megkockáztatjuk a feltevést, 

hogy Magyarországon a látens alkotmány megváltoztatása vagy megsértése nagyobb vihart kavar, mint a 

kodifikált, az igazi alkotmányé. 

5. A népszavazások interpretációja 

Sőt, mint láttuk, konkrét ügyek átpolitizálódhatnak, így a népszavazás eredménye sokféleképp értelmezhetővé 

válik, a politikacsinálók élnek gyakran élnek a politikai kommunikáció keretbe foglalás (framing) eszközével. A 

politikai valóság, jelen esetben a népszavazás eredményének interpretációjához adott kulcsok szinte bizonyosan 

érintik a nép és a kormányzat viszonyát.21 A népszavazás értelmezése persze már a kampányban elkezdődik. 

Lawrence LeDuc összehasonlító politikatudományi módszerekkel vizsgálta22 az európai népszavazások 

kampányait, s következtetései elég ijesztően hatnak: 

1.) a kampányban részt vevő politikusi személyek és csoportok, a politikai és gazdasági körülmények, a 

szavazók reakciói a kampány speciális diskurzusára gyakran fontosabbak, mint a feltett kérdés; 

2.) a szavazásra föltett újítás ellenzőinek nem kell koherens érvrendszert felépíteniük, elég ha a szavazókban 

kétségeket ébresztenek, megkérdőjelezik a kezdeményezők indítékait, rájátszanak a félelmekre, összekötik a 

kérdést népszerűtlen témákkal, személyekkel; 

                                                           
20ENYEDI Zsolt: Referendumdemokrácia, in Enyedi 2009a, 18-19. 
21A keretbe foglalásról lásd: MAZZOLENI, Gianpetro: Politikai kommunikáció,Bp, 2006, Osiris, 153-4, 192-4. 
22LEDUC, Lawrence: A népszavazás demokráciája. Információ, kampányok és szavazás, in Enyedi 2009a, 107-129. 
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3.) „csomagszerű” kérdések (több kérdés együtt, nemzetközi szerződések, alkotmánymódosító csomagok stb.) 

esetén, ahol nem segíti a szavazót pártos ill. ideológiai mankó vagy hosszú társadalmi vita, akkor a kampány 

során minél több részletet tudnak meg a szavazók az elit vezette témáról, annál inkább elutasítják azt.23 

A szavazók motivációjáról ír Karácsony Gergely a beszédes A pártok szava és a nép zsebe című tanulmányában. 

A magyarországi háromigenes népszavazás nem tisztán ideológiai jellegű volt, hanem materiális, ekkor pedig a 

szavazók hajlamosabbak saját, rövidebb távú érdekeiket nézni a közösség hosszabb távú érdekei helyett. A 

parlamenti választások esetén ez ritka, az egocentrikus megfontolások helyett szociotropikusan, vagyis morális 

megfontolások és a közösség vélt érdeke alapján döntenek. Persze könnyű elmozdulni az önérdek irányába, ha 

az érvelések erre hívják fel a szavazót, és a kérdés is nagyon egyszerű. A népszavazásoknál nagy esély van az 

egocentrizmusra, ráadásul a kormány és az állam iránti alacsony bizalom esetén az állampolgárok nem hisznek 

abban, hogy a politikusok a közösség hosszú távú érdekeit keresik, ezért a rövid távú, egyéni érdekeket 

választják.24 

Enyedi Zsolt a népszavazási kérdés manipulatív jellegéről is szól. Egy általuk végzett kutatásnak egy 

egészségügyi magánbiztosítós rendszerről szóló kérdése úgy volt feltéve, hogy a nem magántőkés rendszer mint 

a status quo, a magántőkés pedig mint a változtatás jelent meg a válaszolók tudatában, és más szerzőktől tudjuk, 

hogy a bizonytalan kimenetelű változásokat az emberek szívesen megvétózzák.25 

Körösényi András a népszavazás és más közvetlen forma melletti főbb érveket tekinti át, ezekből három a 

politikai kultúra területére is tartozik, eszerint: a népszavazások tükrözik a valódi népakaratot és a közérdeket, 

megvalósítják, ill. növelik az állampolgári részvételt, informáló és politikai nevelő hatásuk van. A szerző 

alapállása rendkívül szkeptikus: a fentieket pontról pontra haladva, elsősorban empirikus eredményekből 

levezetve cáfolja meg. A népszavazás mellett egyedül a legitimációs érvet hagyja helyben, azzal a megkötéssel, 

hogy a népszavazást ritkán, kivételes esetben használják.26 

6. A népszavazás mint a kormányzat legitimitásának 
lerontója 

A kormányzat legitimitása egy korábbi népi felhatalmazással keletkezik, s ez a ciklus közben nem ritkán 

erodálódik. El azonban nem fogyhat, mert nem a konkrét kormányzati döntések, hanem csak az egész politikai 

rendszer szintjén beszélhetünk a legitimitás kérdéséről.27 Egy demokratikus hatalom legitimitása a weberi 

értelemben „legális, tehát legitim.” Ezt úgy lehet értelmezni, hogy egy ilyen politikai rendszerben az intézmény 

legitimitása az, ami változhat, egy legálisan megválasztott hatalom megbízatása végéig őrzi legitimitását, hiszen 

azt választás ruházza épp őrá és választás veheti el. 

Éppen ezért rendkívül problematikus arról beszélni, hogy egy politikai erő „mit mondott, miről beszélt” a 

választások előtt, mert a politikusi beszéd leegyszerűsítő28, a választói értelmezés után ebből még kevesebb 

marad, az emlékezet működése miatt még ez is csökken, s végül egy későbbi lépésben e tudati konstruktum 

azonosítása a választás után történtek újabb szűrőkön átmenő értelmezésével már igencsak bajos. Mindenkinek 

a fantáziájára bízható, hogy mit ért a 20 év alatt hol innen, hol onnan, de leginkább mindenhonnan özönlő 

„szétverték”, „lezüllesztették”, „tönkretették” és a rá reagáló „újjáépítjük”, „megteremtjük”, „rendet kell rakni” 

nyelvi konstrukciókon, mindenesetre jól teszi, ha nem kér a közlőtől részletesebb, pontosabb kifejtést. 

Nem is szabadna ezzel a kérdéssel ennyit sem foglalkozni, de sajnos, átszivárog a politológusi beszédmódba is. 

Az azért könnyen belátható bárki számára, hogy egy választáson személyek vagy személyek egy csoportja mellé 

kerül az iksz, s nem a mondataik mellé.29 És hogy e döntést a választó a személyek, szervezetek valamely 

mondata vagy nevének jambikussága miatt tette-e, már nem a politológia, hanem pontos mérések birtokában a 

szociálpszichológia és a politikai pszichológia, ezek hiányában valamely okkult tudomány terepe inkább. 

                                                           
23I. m. 125-128. 
24KARÁCSONY Gergely: A pártok szava és a nép zsebe, in Enyedi 2009a, 201-2. 
25ENYEDI Zsolt: A manipuláció határai és az értelmes vita feltételei, in Enyedi 2009a, 280-1. 
26Körösényi 2009, 37-61. 
27HASKÓ Katalin–HÜLVELY István: Bevezetés a politikatudományba, Bp, 2003, Osiris, 91. 
28Vö: Mazzoleni 2006, 112. 
29Sartori is szól erről: „még elviselhető és megemészthető gyengeség, hogy a tömegek informáltsága olyan, amilyen (...) A választások nem 

konkrét kérdésekben döntenek, hanem abban, ki dönti majd el őket." S ugyanő idézi Dahlt: " a választás teljesen alkalmatlannak bizonyul a 

többség preferenciáinak jelzésére", s „többet követelünk az országos választásoktól, mint amit nyújtani képes.” (SARTORI, Giovanni: 
Demokrácia, Bp, 2002, Osiris, 63-4.) 
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Térjünk vissza ahhoz a megállapításhoz, hogy a politikai rendszer egészének van legitimitása. Egy rendszer 

elemekből és a közöttük lévő kapcsolatot leíró szabályokból áll. Egy rendszer addig koherens, amíg 

egyensúlyban van, vagyis elemeken és szabályokon is lehet változtatni a rendszer egészének sérelme nélkül, ha 

van visszacsatolás és kiegyensúlyozás. Politikai szinten több rendszertagról és nagy mennyiségű szabályról 

beszélhetünk. 

Ebből az következik, hogy nemcsak a kormányzati hatalom birtokosának, hanem minden intézményesült 

elemnek része van a legitimitásban: bármely, akár egyetlen, és akár ellenzéki képviselőnek, akár egy nagyobb 

választói csoportnak, egy állami szervnek, egy törvénynek, vagy akár egy hatalomgyakorlási formának, mint a 

népszavazás vagy a képviselőválasztás. S ha a népszavazásnak, akkor akár egyetlen adott kérdésnek is. A 2008-

as magyar népszavazás esetében vajon két díj leszavazása csak két díjról, vagy az éppen szokásos egészségügyi 

reformról, vagy általában az egészségügyi reformról, vagy az épp regnáló kormányról, vagy általában az így 

cselekedő kormányokról stb. szólt? Másképp megfogalmazva: mivel a rendszer legitimitása állandó, az új 

kérdés legitimációs többlete melyik régebbi jelenség, intézmény legitimációs hiányából származik? Ebben az 

értelmezésben a népszavazást kezdeményező Fidesz saját legitimitását emelte a kormány, a népszavazás 

legitimitását a parlament rovására, és csak a legitimációs egyensúly megbontása utáni keretezési narratívában 

jelenthet egy díjkérdés akár kormánykérdést is.30 

Az utóbbi hetekben is valami hasonló vita folyt arról, hogy mivel jár egyetlen párt kétharmados parlamenti 

többsége, s a győztest ki, mire és mi alapján hatalmazta fel. A dolog egyszerű: a rendszerátalakító legitimitás is 

csak a legalitás matematikai adatából, a parlamenti mandátumok kétharmados többségből fog adódni, nem pedig 

holmi mondatokból, gondolatokból. Ezért téves az az érvelés, hogy az egyedi választói akaratból következik a 

kétharmad, hiszen ez az opció szintén nem ikszelhető be az egyén által, az csak végeredménye egy olyan 

folyamatnak, melyben a közösség urnához járuló részének voksai valamilyen választási matematikai 

transzformáción keresztül bizonyos számú mandátumot eredményeznek. 

7. Összefoglalás 

A politológia területei közül a politikai kultúra az, amely az alapvetően közösségre épülő politikai rendszerek 

fenntartásában az egyén szerepéről is szól. A demokratikus politikai rendszerekben a népszavazás olyan 

hatalomgyakorlási forma, amelyik képes kiemelni az egyént a közösségből, ahol az egyén és az eldöntésre váró 

ügy, megvalósítandó cél közvetlenül, képviselet és választási matematika közbeiktatása nélkül találkozik. 

Politikai kultúra függvénye, hogy az ilyen találkozások lehetségesek-e, és ha igen, a népszavazás eredménye sok 

mindent képes elmondani az egyénekről, a közösségről, az őket összekötő intézmények működéséről. 

Talán nem véletlen, hogy népszavazás nincs mindenütt: véleményünk szerint a népszavazás létrehozása és 

fenntartása csak ott védhető, ahol a politikai kultúra többi ágense is ehhez igazodik. Jól tudjuk, hogy a politikai 

rendszerek nem csak úgy maguktól jönnek létre, azokat kialakítják, és ezután indul meg a politika szereplőinek 

„egymáshoz csiszolódása”, ahol a politikai rendszer szocializálja az alanyait, ezek pedig engedelmeskednek a 

rendszernek, fenntartják azt, s valamennyien tartalommal töltik fel a létező struktúrákat. Ehhez idő kell, s ha az 

sem elég vagy egyáltalán nincs, megfelelő feltételek mellett a politikai struktúra lecserélhető. Ám a társadalom 

mélystruktúrái megmaradnak, a gondolkodásmódot, a viszonyrendszert, a környezeti és történelmi 

körülményeket, a szimbólumokat és hagyományokat nem lehet hatalmi döntéssel leváltani. 

És éppen itt a bökkenő a népszavazással kapcsolatban: egyesek azt gondolják, hogy az valamiféle gyógyszer, 

ami olyannyira egészségesen demokratikus, hogy kezeli a képviseleti rendszer betegségeit, leginkább azt a 

bizonyos távolságot a vezetők és a vezetettek között. A fentiekben elég sok érvet találhattunk arra, hogy ez a 

felfogás téves, mert hiába tudjuk, hogy a népszavazás a konszenzusos és részvételi demokrácia irányába képes 

tolni az adott rendszert, éppen ugyanannyi esélye van annak, hogy a népszavazás telítődik fel alattvalói és 

konfliktusos tartalmakkal. 

Azt sem feledhetjük el, hogy a népszavazás maga is változhat. Ha igaz, hogy e hatalomgyakorlási forma 

terjedőben van, akkor úgy kell alakítani, hogy a mindennapok sokváltozós igényeinek is megfeleljen. Az 

információs társadalom létrejötte a demokráciát sem hagyhatja érintetlenül, hiszen másképpen juthatunk 

hírekhez, fórumokon fejtjük ki politikai nézeteinket, blogokat vezetünk és olvasunk, társasági oldalak hozzák 

napi közelségbe a hasonlóan gondolkodókat, politikai kérdésekben szavazunk egyetlen kattintással. Eközben 

                                                           
30A Fidesz keretbe foglalási technikájáról lásd: SZABÓ Máté: Kormányból az utcára? A FIDESZ-MPP tiltakozásai és mobilizációs 

stratégiájának megjelenése a 2002-es választási kampányban és azt követően, in Uő: Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom, Bp, 
2004, Századvég, „Framing – kommunikáció – média” fejezet, 267-273. 
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állampolgári jogainkat is gyakorolhatjuk otthonunkból. Nagyon valószínű, hogy e virtuális terekben politikai 

vélemény és döntés hamarosan nem csak négyévente fog találkozni. 

8. Felhasznált irodalom 

Almond, G. A.–Powell, G. B.: Összehasonlító politológia, Bp, 1996, Osiris 

Angelusz Róbert-Tardos Róbert-Terestyéni Tamás (szerk.): Média, nyilvánosság, közvélemény, Bp, 2007, 

Gondolat 

Angelusz Róbert–Tardos Róbert: Demoszkópiai reprezentativitás és demokratikus reprezentáció, in Enyedi 

2009a, 293-326. 

Antal Attila: Közvetített demokrácia, forrás: http://www.meltanyossag.hu/node/703, letöltve 2010. február 5-én. 

Dahl, Robert A.: Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban, Bp, 1995, Osiris – Readers International. 

Enyedi Zsolt (szerk.): A népakarat dilemmái. Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban, Bp, 2009, 

DKMKA–Századvég (a továbbiakban: Enyedi 2009a) 

Enyedi Zsolt: A manipuláció határai és az értelmes vita feltételei, in Enyedi 2009a, 269-292. 

Enyedi Zsolt: Referendumdemokrácia, in Enyedi 2009a, 17-36. 

Gallai Sándor–Török Gábor (szerk.): Politika és politikatudomány, Bp, 2003, Aula 

Haskó Katalin–Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba, Bp, 2003, Osiris 

Kukorelli István: Az országos népszavazás 1989-1998, in Kurtán–Sándor–Vass 1998, 468-477 

Körösényi András: A népszavazások és a képviseleti demokrácia viszonya, in Enyedi 2009a, 37-62. 

Kriesi, Hanspeter: Közvetlen demokrácia. Svájc esete, in Enyedi 2009a, 87-106. 

Kukorelli István: Az országos népszavazás 1989-1998, in Kurtán Sándor–Sándor Péter–Vass László (szerk.): 

Magyarország évtizedkönyve 1988-1998, Bp, 1998, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 

LeDuc, Lawrence: A népszavazás demokráciája. Információ, kampányok és szavazás, in Enyedi 2009a, 107-

129. 

Mazzoleni, Gianpetro: Politikai kommunikáció,Bp, 2006, Osiris 

Ódor László: Svájc, in Hidasi Judit (szerk.): kultúrák@kontextusok.kommunikáció, Bp, 2007, Perfekt, 209-219. 

Sartori, Giovanni: Demokrácia, Bp, 2002, Osiris 

Simon János: A politikai kultúra színképei, Bp, 204, Századvég 

Szabó Máté: Kormányból az utcára? A FIDESZ-MPP tiltakozásai és mobilizációs stratégiájának megjelenése a 

2002-es választási kampányban és azt követően, in Uő: Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom, Bp, 2004, 

Századvég, „Framing – kommunikáció – média” fejezet, 267-273. 

http://www.meltanyossag.hu/node/703,


   

 103  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

11. fejezet - Platón és az Erzsébet hídi 
blokád 

Szilágyi József 

Mára a politikai küzdelem olyan heves lett, hogy az a társadalom minden területét, az életünk minden részletét 

áthatja, és kihatással van általános közérzetünkre, magánéletünkre is. Mindebben erősen különbözünk a régebbi, 

például az angolszász demokráciáktól, ahol a politika alapvetően háttérben van, a harc csupán a választások 

közeledtével lángol fel, ennek szinte ellentmondva pedig az állampolgárok politikai kultúrájában a résztvevő 

kultúra válik hangsúlyossá. 

Nálunk, ha a legegyszerűbb sémát vesszük, még most is az alattvalói, illetve részben a parokiális politikai 

kultúra a domináns, a politikai erők mindent meg is tesznek annak érdekében, hogy ez így is maradjon, hiszen 

így könnyebb tematizálni a közbeszédet, befolyásolni a választókat, és gyakorolni a hatalmat. 

Eszközük pedig a kommunikáció, amelynek ma már többféle szegmense van jelen. Dolgozatomban a magyar 

politikai kultúra változásait próbálom követni az utóbbi tíz évben, egyrészt a politikai kommunikáció 

változásain keresztül, másrészt a kommunikáció, mint ágens szerepét vizsgálva. 

Kiindulási pontom, hogy ma az ország két részre szakadt, igaz, ez is leegyszerűsített képlet, hiszen megjelent 

egy szubkultúraként induló, de a mainstream felé tartó irányzat, a szélsőjobb, amit jelenleg a Jobbik testesít 

meg. Vizsgálódásom csupán némiképp érinti a Jobbik előretörését és kommunikációját, mivel főként az utolsó 

három országgyűlési választásokat kívánom elemezni, de a legújabb tendenciák miatt kénytelen vagyok erre is 

kitérni. 

Úgy vélem, gyakorlatilag a politikai kommunikáció irányítja a folyamatokat, még ha az irányítás kifejezés nem 

is igazán szerencsés, hiszen olykor olyan hatásokat generált, amelyek valószínűleg nem estek egybe a 

kommunikátorok szándékával. 

1. A politikai kommunikáció változása 

Ha a politikai kommunikátorok kilétére akarunk fényt deríteni, nincs igazán nehéz dolgunk, hiszen permanens 

fejlődési folyamatot látunk. Kéri László írja tanulmányában (Kéri, 2005: 81-103) hogy a politika mediatizációja 

nálunk alig tíz év alatt lezajlott, magyarul a rendszerváltás után tíz évvel már megjelentek a pártoknál a 

médiaszakemberek, és a politikusi szereplések fő szempontja a médiában történő mind gyakoribb megjelenés 

lett. 

Mára már háttérbe szorultak a személyközi kommunikációs módok, az intézményesülő politikai kommunikáció 

a PR irányába mozdult el, és nem csupán a pártok nyilvánosság előtti megjelenésekor, hanem a kormányzati 

szinten is. 

Így világos, hogy ma már az első helyen a médiát említhetjük, mint a politikai kommunikáció meghatározó 

csatornáját. A kormányzati intézményrendszeren belül először az Orbán-kormány alatt jöttek létre a médiával 

foglalkozó kommunikációs osztályok, titkárságok, államtitkárságok, így ezt tekinthetjük az intézményesülés 

origójának. Ezek a szervezetek természetesen foglalkoztak direkt kommunikációval is, de üzeneteik elsősorban 

a médián keresztül jutottak el az állampolgárokhoz. 

Ezzel tulajdonképpen az állampolgárok részvételi szerepének illúzióját kívánták erősíteni, ami azért nem 

jelentette, hogy a tömegkommunikáció korábbi szocializációs ágensi szerepe megváltozott volna. De – látszatra 

legalábbis – be akarták vonni az állampolgárokat a kormányzati döntési folyamatba, igaz, csupán a rálátás 

lehetőségét ígérve. 

Az Orbán-kormány kommunikációs intézményei azonban nehezen voltak beilleszthetők a hagyományos 

kormányzati munkába, vitatott volt finanszírozásuk, ellenőrzésük, irányításuk, nem véletlen, hogy az akkori 

ellenzék ezeket a szervezeteket támadta elsősorban. (Lásd: Országimázs Központ, Ezüsthajó Kft.) 

De a ciklus több elemezhető tapasztalattal is szolgált. Először is, ekkor jelentek meg a médiastratégák, akik a 

kormányfő és a kormány lépéseit a várható médiavisszhang szempontjából elemezték, azaz a döntéseknél 
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figyelembe vették, azok hogyan és milyen módon kommunikálhatók. Másodszor, ekkor kapott részben önálló 

politikai szerepet a kormányszóvivő intézménye, igaz, az eredeti elképzelés a koalíciós partnerek magatartása 

miatt nem valósult meg, úgy tervezték, hogy a kormányszóvivő összehangolja a tárcák kommunikációját, de a 

koalíciós nehézségek ennek gátat szabtak. 

Harmadszor pedig rengeteg média- és kommunikációs szakértő figyelte a média minden rezdülését, elemezték a 

kormányintézkedések médiavisszhangjait, az elemzésekből pedig javaslatok születtek. (Kéri, 2005: 81-103) 

Mindez a „polgári kormány” stratégiáját szolgálta ki, hiszen Orbán Viktor a választások után a „kevesebb, mint 

rendszerváltás, több mint kormányváltás” szlogent vette elő, mint fő csapásirányt. De ennek elemzése előtt 

kicsit vissza kell menni az időben. 

2. „Egy tábor, egy a zászló” 

Érdemes az 1998-as választások előtti időszakból kiemelni a két nagy párt politikai kultúrájának különbségeit. 

Az MSZP – a Bokros-csomag okozta pénzügyi stabilitás megteremtése után – szinte hátradőlt, néha hívó 

szóként kimondták, hogy „szociáldemokrácia”, de alapjában véve azzal kampányoltak, hogy egy másik 

kormány sem tudott volna más stratégiát végigvinni. 

Eközben a Fidesz, mint a jobboldal legnagyobb népszerűségnek örvendő pártja, meghirdette a jobboldali 

összefogást, és mérsékelt populizmusával ezt sikerre is vitte. (Bőhm, 2000: 67-74) A két politikai kultúra közti 

különbség leginkább azonban a Horn-Orbán televíziós vitán bontakozott ki. Miközben Horn az idősebb, 

tapasztaltabb, a kádári politikai kultúrán szocializálódott politikust jelenítette meg, Orbán a fiatal, européer, 

Oxfordban tanult, korábbi önmagához képest visszafogott szerepet játszotta. (Bőhm, 2000: 67-74) Gyakorlatilag 

a változás embereként mutatta magát, és ez a szerep meg is hozta számára a sikert. 

Kormányra kerülése után szinte azonnal elkezdte a következő kampányt a Fidesz. PR-kormányzást indított be, 

amely az állandó kezdeményezésekben, a sikerek demonstrálásában, látványos programokban öltött testet. 

Mindehhez kitűnő keretet biztosított a millennium, amely – a kormány kommunikációjában – történelmi 

múltunkat és fideszes „jelenünket és jövőnket” kapcsolta össze. Így vált az Orbán-kormány négy éve egy 

állandó nemzeti ünneppé. (Bőhm, 2002: 50-66) Amire még a nemzeti szimbólumok, a nemzeti összetartozás 

jelszavai is rájátszottak. 

Mindezzel az ellenzék nem sokat tudott kezdeni, végül a státustörvény nyújtott lehetőséget számukra, a törvény 

körüli vita bizonytalanította el először a Fideszt. Ezen azonban – éppúgy, mint a túlköltekezés, a kisgazda-

ámokfutás, Postabank ügyein – könnyedén átlépett a kormány, az ellenzék semmit sem tudott kezdeni, hiszen a 

kormánypártok tematizálták a közéletet. (Bőhm, 2002: 50-66) 

Jóval a 2002-es választások előtt kezdték felépíteni a karizmatikus vezér mítoszát, aki mindenhol nemzetét (15 

millió embert!) szolgálja. Mindez a kormányzás prezidenciálódását jelenti, azaz a politikus és a választók közül 

eltűnnek a közvetítő intézmények, pártok, érdekcsoportok, vagy akár a parlament. Mindehhez járult hozzá a 

jobboldal tényleges összefogására irányuló tudatos terv, az „egy a tábor, egy a zászló” elve. Ezzel tovább 

akarták erősíteni a küldetéstudatos, karizmatikus vezér mítoszát, aki a hasonló gondolkodásúak élén küzd a 

sötétség erőivel. 

3. Új elemek a kampányban 

Mindezek után aztán a Fidesz elveszítette a 2002-es országgyűlési választásokat. De a kampány új 

kommunikációs elemeket hozott, amelyek egy része a szubkulturális csoportokat célozta és érte el. A Kapitány-

házaspár írja tanulmányában, hogy a kampány rendkívül erős indulati közegben folyt. (Kapitány, 2002: 166 – 

196) 

Szerintem ennek egyik fő oka a két tábor politikai kultúrájának fentebb részletezett különbsége, és ide venném 

még a politikai kommunikációnak azt a szegmensét, amely tulajdonképpen nem az állami intézményesített 

keretek között zajlik. A kampánygyűlésekről, politikusi nyilatkozatokról van szó, amelyek olykor úgy is 

fogalmazhatnak, amit egy kormányszóvivő vagy kormányzati politikus nem engedhet meg magának. Gondolok 

itt például Kövér László elhíresült „köteles” beszédére. 

Ezek a kinyilatkoztatások erősítették a tudatot a párthívekben, hogy a másik oldal gonosz, le kell győzni, el kell 

távolítani a politikai életből. 
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Kapitányék szerint a negatív kampány volt a jellemző 2002-ben, és szerintük ezt az akkori ellenzéki pártok 

kezdték. A sajtó egy részében a kormány hatalmaskodásairól, klientúra építéséről, a szélsőjobbal való 

kacérkodásáról beszéltek, és arról, hogy a sikerpropagandában nem vesznek tudomást a vesztesekről, az 

elszegényedőkről. Válaszul a jobboldal a szocialisták utódpárti identitását hozta fel, az SZDSZ-t pedig a 

bűnözés, kábítószerezés, a devianciák védelmezőjeként szerepeltette. 

Az első választási forduló után viszont mindkét oldalon erősödött a félelem, amely a jobboldalból előhozta az 

akciózást. Orbán igazi népvezérként hívta nagygyűlésekre híveit, átvette a szélsőjobb retorikáját, miszerint „a 

balliberális pártokat a nemzetközi tőke irányítja, ami egyúttal Magyarországot is veszélyezteti”. Az MSZP erre a 

lövészárkok betemetéséről beszélt, és populáris eszközökhöz nyúlt, beígérte a 100 lépés programját. Heves és 

nem igazán átgondolt küzdelem folyt. 

Az informális kommunikációs csatornák ekkor kerültek előtérbe. Az sms, az e-mail ekkor vált igazi 

kampányeszközzé. A Kapitány-házaspár szerint a népi humor jelent meg főként, a kölcsönös előítéletekre és 

vádakra építve, amelyek olykor egészen szellemesek voltak. Az sms viszont a rémhírek terjesztésének is fő 

eszközévé vált. Érdekes, hogy mindkét oldal a demokráciát féltette a másiktól, a diktatúrától tartott. A 

rémhíreknek – és az azokat továbbító csatornáknak – köszönhető, hogy a második forduló után elterjedt, 

meghamisították az eredményt, újraszámolást követeltek, és a szélsőjobb első komolyabb akciója – az Erzsébet 

híd lezárása – is tulajdonképpen ennek a következménye. 

4. A választók politikai kultúrája 

A Kapitány-tanulmány felidézi a választók pártkötődésének három formáját is. Elsőként az erős, érzelmi 

kötődést, ami a gyerekkori szocializáció során elsajátított azonosuláson alapul. A másik, amikor valaki 

társadalmi helyzete, környezete és élethelyzetei alapján választ, ők azok, akiknek a pártreferenciái az 

élethelyzetek módosulásával változhatnak is. A harmadik pedig azok csoportja, akik a költség-haszon elv 

alapján döntenek. Őket szokás bizonytalanoknak (racionális választóknak) nevezni. 

2002-re Magyarországon a szavazóbázis erős stabilizálódása volt megfigyelhető, ez a fő oka az indulatok, 

érzelmek ilyen erős megjelenésének a kampányban. Az erős pártreferenciák egyrészt valóban a politikai 

szocializációnak köszönhetőek, de hazánkban szerintem ennél – már csak a rendszerváltás óta eltelt rövid idő 

miatt is – jóval erősebb ágensi szerepe van és volt a médiának és a politikai kommunikációnak. Azzal, hogy 

1998 és 2002 között a Fidesz le akarta nullázni a balliberális kurzus által elért eredményeket, ősellenségnek 

kiáltva ki őket, lényegében kettészakította az országot. Ami egyébként a baloldalnak sem volt igazán ellenére. 

Ezzel a szétszakítottsággal aztán választásra kényszerítették az állampolgárokat, akiknek el kellett dönteniük, 

melyik oldal politikai kultúrája mellett döntenek, és ehhez kellett igazítaniuk politikai identitásukat is. Így 

kialakultak a szekértáborok, amelyek közös jellemzőkkel rendelkeznek: a másik oldal teljes elutasítása, 

bűnözőnek, gonosznak minősítése, a saját oldal feltételek nélküli támogatása, erős küldetéstudat. 

Úgy vélem, a jelenleg is tapasztalt politikai viszonyokért elsősorban a fentiekben részletezett időszak döntései a 

felelősek. 

5. „A nemzet nem lehet ellenzékben!” 

Mint ahogyan azért is, ami a második forduló után következett. A Fidesz azt sugallta, hogy ők nyerték meg a 

második fordulót. Orbán azt mondta, a parlamentben nem ellenzékben, csak kisebbségben lesznek, különben is 

„a nemzet nem lehet ellenzékben”. Irreális dolgok következtek, a volt miniszterelnök két és fél éven nem járt be 

az országgyűlésbe, a jobboldali ellenzék pedig egyetlen dologra koncentrált, a miniszterelnök, a kormánytagok 

és általában a baloldal kritikájára, sőt, tönkretételére. 

Az ország szétszakítottsága ekkor vált állandóvá, nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak az együttműködés, de 

mindennemű kapcsolat ellehetetlenült a két oldal között. 

6. Az MSZP kormányzati kommunikációja 

A Medgyessy-kormány alatt még inkább erősödött az a nézet, hogy a kormányzati munka megegyezik a PR-

tevékenységgel. Minden minisztériumban megjelentek a kommunikációs szakemberek, a tevékenység 

összehangolatlansága miatt teljesen áttekinthetetlenné vált a kormányzati kommunikáció. Mindez azt is magával 

hozta, hogy rendre elsikkadtak azok az eredményes kormányzati lépések, amelyeket reklámozni kellett volna, 
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másrészt pedig olyan tévedések kaptak hangsúlyt, amelyek a média támadását váltották ki, ezek ellen aztán nem 

tudtak védekezni. 

Medgyessy nem volt igazán médiaalkat, nem mutatott jól a tévében, nem fogalmazott röviden, lényegre törően, 

nem volt hajlandó bulvárműsorokban szerepelni. Az SZDSZ által kikényszerített bukása után Gyurcsány Ferenc 

valószínűleg két okból is lett az MSZP miniszterelnök-jelöltje, majd kormányfője. 

Egyrészt látható volt, hogy Orbán Viktor ellenfele csak hozzá hasonlóan agilis, aktív, fiatal politikus lehet, 

másrészt Gyurcsány megfelelt a médiapolitikusi lét feltételeinek. Kéri László írja, hogy a politikusi teljesítmény 

összetevői között megnőtt a perszonalizáció, mint szimbolizáció jelentősége. (Kéri, 2005: 81-103) Vagyis a 

politikusnak nem egyszerűen médiaképes teljesítményt kell nyújtania, hanem el kell hitetnie, hogy őszinte, nem 

játszik szerepet. 

Videóriport az Erzsébet híd 2002-es blokádjáról 

 

Forrás: Youtube 

Ugyanakkor azt kell nyújtani a publikumnak, amit az elvár, a publikum élményeket akar, így megjelent az 

élménypolitizálás, a tabloidizáció. Minél rövidebb, egyszerűen megérthető üzenetek, bulvárosodás. 

Emlékezzünk csak Orbán, vagy akár Kóka János szereplésére a kereskedelmi tévék bulvármagazinjaiban. 

Ráadásul a változások rákényszerítik – jobb esetben ez sikerül is – a politikusokat arra, hogy csak olyan 

döntéseket hozzanak, amelyeket meg is tudnak értetni a választópolgárokkal. És már a döntés előkészítésekor 

számolni kell a közvélemény, médiahangulat alakulásával. 

Ez nem sikerült egyik szocialista-liberális kormánynak sem 2002 óta. Egyszerűen képtelenek voltak, követni, 

vagy akár csak figyelemmel kísérni a megváltozott médiafogyasztói szokásokat, a globalizáció kulturális 

hatásait. És még az internet térhódítását sem. 

7. Az internet, mint a politikai kommunikáció eszköze 

Tegyünk itt egy kis kitérőt, nem sok szó esett még az internetről, Márpedig az internet óriási lehetőségeket kínál 

mind a politika, mind a választópolgár számára. Marshall McLuhan koncepciója szerint a világtörténelem nem 

más, mint uralkodó médiumok közti váltakozások története. Amikor egy régebbi médiumot az új letaszítja 

trónjáról, akkor komoly társadalmi és politikai következményekkel járó korszakváltás is történik. (Szabó-

Mihályffy, 2008: 81-102) Most az internet korszakának elejét éljük, amelyben a társadalmi interakciók 

rendszerét az egyidejűség, a közvetlenség, a gyors és azonnali reakciók határozzák meg. 

A magyar pártok viszonylag korán, már 1996-98 között elindították saját honlapjukat, de Magyarországon 

először a 2002-es kampányban jutott nagyobb szerephez az internet. Egyrészt a vezető politikusoknak is 

elkészült a honlapjuk, ahol még a kampányeseményekről is tudósítottak, másrészt a választók részéről is élénk 

aktivitás mutatkozott meg. Viszont egyik párt vagy politikus oldalára sem volt jellemző az interaktivitás, és ma 

sem az. Igaz, néhány politikus blogot is indított – Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként az elsők között –, de itt 

is inkább csak a saját gondolatok közzététele, mondhatni a kinyilatkoztatás a jellemző. 

Az internet kihasználatlanságát a szélsőjobb, pontosabban a Jobbik és holdudvara fedezte fel. Ők azok, akik – 

legalábbis az EP-választásokig – nem, vagy csak jelzésértékűen tudtak megjelenni a médiában, ezért az 

internetet vették célba. Azt nem tudhatjuk, hogy van-e kapcsolat az összes, egyébként valóban nagyszámú, 

szélsőjobbos portál között, de mondanivalójuk hasonló: véget kell vetni a demokráciának, itt a diktatúra ideje, és 

le fognak számolni mindenkivel, akit nemzetellenesnek találnak. 

Tény, hogy a Jobbik a maga honlapján ennél visszafogottabb, hiszen kormányzati pozícióra készül, de a többi 

szélsőjobbos portál megteszi, ami a céljuk: erőfitogtatás, bizonytalanság keltése, fenyegetőzés és demagóg, 

populista ígéretek. 

Jelzésértékű egyébként, hogy a magát modern erőnek feltüntető Fidesz és MSZP mennyire nem vette észre a 

lehetőséget, és egy olyan politikai szubkultúra ismerte fel azt, amely hatvan-hetven évvel ezelőtti ideológiákat 

akar újra előhozni. 
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8. A jelen 

A politikai kommunikációba a pénzügyi és gazdasági válság hozott újra lendületet. Itt már világosan látszott, 

hogy a politikusokat nem annyira az igazság kiderítése és a megoldás keresése vezérelte, hanem politikai előny 

érdekében tették, amit tettek. Az ellenzék kommunikációja egyértelmű volt, bármit tett vagy mondott a 

kormány, ők annak az ellenkezőjét követelték, még akkor is, ha a külföld is helyeselte a kormányzati lépéseket. 

A jobboldal ráerősített korábban kialakított politikai kultúrájára, a nemzetben gondolkodás, a tőke- és 

bankárellenesség, a multik bűnbakká minősítése jöttek elő ismét, mint hívószavak. A kormányoldalról csak a 

legnagyobb kritika hangján hajlandóak megszólalni, és minden kedvezőtlen fejleményért őket teszik felelőssé. 

A baloldal – Bajnai kormányfővé válása óta – szinte nem is kommunikál. A kormány marad a válságkezelő 

szerepnél, a miniszterelnök csak néha szólal meg, akkor is csak szakpolitikai kérdésekről. A szocialista párt 

pedig sebeit nyalogatja, és készül az ítélethirdetésre. 

Eközben a szélsőjobb egyre hangosabb, már nem a harmadik, hanem a második erő szerepére készülnek. 

Nagyon érdekes egyébként, hogy az EP-választások óta Orbán némileg visszakozott a „nemzet vezére” 

szereptől, és arról beszél, hogy még nem nyerték meg a választást. Úgy vélem, ezzel a bizonytalankodó, és az 

elbizakodott Fidesz-szimpatizánsokat akarja aktivizálni. 

Nemsokára hivatalosan is elkezdődik a 2010-es országgyűlési választás kampánya. Érdekes lesz látni, hogy 

tudnak-e újítani a pártok a politikai kommunikációs eszközökön, és hogyan próbálják meg a bő 40 százaléknyi 

bizonytalan szavazó voksát megszerezni. 

9. Összegzés 

Dolgozatomban a politikai kommunikációnak csak azt a szegmensét szerepeltettem, amely a politika 

konfliktusos világához (politics) kapcsolódik. Azért tettem így, mert – véleményem szerint – ez az a terület, 

amely a legnagyobb hatással van a politikai kultúrára, annak változásaira, és a politikai identitás, a 

pártpreferencia kialakulására. 

Meggyőződésem, hogy a kommunikáció és annak fentebb ismertetett alkalmazási módja az oka a jelenlegi 

viharos politikai helyzetnek, és ennek következménye a politikai kultúra olyan elfajzott ágának megjelenése is, 

mint amit a szélsőjobbon láthatunk. De biztos vagyok abban is, hogy ma már a politikai kultúra sem úgy alakul 

ki, mint azt korábban feltételezték. 

Az eredeti elmélet szerint a politikai szocializáció során elsajátított értékek, az ezekből kialakult normák 

alakítják ki a politikai kultúrát. Úgy vélem, ma már másként működik. Léteznek, le vannak írva, 

tanulmányozhatóak a politikai paletta minden egyes részéhez tartozó kultúrák, ideértve a szubkultúrákat is. 

Mintha Platón idea-elméletéről beszélnénk, aki úgy hitte, hogy az ideák valóságosan létező, csak részünkről 

meg nem tapasztalható dolgok. 

A mai politikusok hasonlóan járnak el a különböző politikai kultúra leírásokkal is. Amelyik jobban egybeesik 

érdekeikkel, azt választják, ha változnak a körülmények, könnyen eldobják és keresnek újat. Eközben aztán soha 

nem találják meg az igazi értékeket, hiszen azok rejtve maradnak előttük, mint Platón előtt az ideák igazi 

mibenléte. 
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12. fejezet - Arányosság versus 
stabilitás – Izrael Állam választási 
rendszeréről és annak 
reformlehetőségeiről 

Grünhut Zoltán 

Több mint hatvanéves, tragikus háborúkkal, a fennmaradásért folytatott állandó küzdelemmel és a terrorizmus 

mindennapos fenyegetésével sújtott történelme során, Izrael Állam mindvégig megmaradt a Közel- és Közép-

Kelet egyetlen nyugati típusú demokratikus országának, ahol tágan értelmezett regionális szomszédjaival 

ellentétben soha nem kellett polgárháborúktól, katonai puccsoktól, erőszakos hatalomátvételektől, avagy a 

jogállami keretekkel összeegyeztethetetlen antidemokratikus kormányzati és politikai megnyilvánulásoktól 

tartani. Mindezek ellenére a nemzetközi közösség – néhány országot, köztük az Amerikai Egyesült Államokat 

leszámítva – legalábbis bizalmatlan, de gyakorta nyíltan ellenséges Izraellel szemben, elvégre a zsidó állam – 

nyugodtan állíthatjuk – a világ legérzékenyebb válsággócában fekszik, egy olyan konfliktus kellős közepén, 

mely idestova több mint fél évszázada alapjaiban befolyásolni képes nemcsak a nemzetközi folyamatokat, de 

akár egy-egy ország belpolitikai eseményeit, sőt a társadalmi együttélés kereteit is. A feloldhatatlannak tűnő 

palesztin/arab (muzulmán)–izraeli ellenségeskedés globalizálódása következtében államok, különféle társadalmi 

csoportok kerülnek szembe egymással, a pro-izraeli, avagy anticionista demonstrációk teljesen megszokottá 

válnak szerte a világban. A fejlődő országokban többnyire – az iszlámból fakadó – vallási-kulturális okokkal, 

esetleg a dekolonizációs elvek félreértelmezésével (pl.: Dél-afrikai Köztársaság) magyarázható a konzekvens 

Izrael-ellenesség, másutt geopolitikai és történelmi logikákra (pl.: volt Szovjetunió utódállamai), avagy 

ideológiai pillérekre (Kínai Népköztársaság, Észak-Korea, Kuba, Venezuela, stb.) támaszkodik a zsidó állammal 

szembeni ellenszenv. A nyugati, liberális világban kormányzati szinten elvi szövetségesként tekintenek az 

antidemokratikus államrengetegben egyedülálló módon stabil jogállam Izraelre, társadalmi szinten azonban 

egyre nyomasztóbb a szélsőjobboldali, a muzulmán identitású, illetve a különböző (újbaloldali, antiglobalista, 

zöld) divatideológiák okán anticionistává váló tömegek térnyerése.1 

Az Izraelt támadók, kritizálók tábora tehát igen széles, követeléseik pedig már-már kifogyhatatlannak tűnek: 

kivonulás a „megszállt területekről”, a zsidó telepek lerombolása, a menekültek letelepedésének garantálása, 

Jeruzsálem megosztása, a vízügyi kérdések igazságos rendezése, az állam kizárólagos zsidó jellegének eltörlése, 

az izraeli arabok politikai és állampolgári jogainak érvényesítése – hogy csak a legfontosabbakat említsük. 

Hiszen mint a kritikusok állítják, Izraelben jelenleg nem demokrácia van, hanem egy rasszista célzatú apartheid-

rendszer, ahol a nemzetközi jogokat súlyosan sértő elnyomásba kényszerítik a palesztinokat.2 

Jelen írás terjedelmi okok miatt nem térhet ki Izrael politikai és társadalmi rendszerének valamennyi 

aspektusára, így nem vizsgálhatja teljes komplexitásában mennyire demokratikus, avagy a vádak szerint, 

apartheid-típusú az állam. Elemzésünk fókuszában csupán egyetlen, ám a demokratikusság szempontjából igen 

fontos kérdéskör áll: az izraeli választási rendszer, mely mind szélesebb reprezentativitásra törekedve – talán 

nem véletlen – elvétve sem szokott szerepelni a „rasszista államrendszerről” értekezők publikációiban.3 

1. Az izraeli választási rendszer kialakulása 

Izrael Állam kikiáltását megelőzően a palesztinai zsidó közösség (Jisuv) legfőbb képviseleti szervében (Vaad 

Leumi – Zsidó Nemzeti Tanács), hasonlóan a fajsúlyos nemzetközi zsidó intézményekhez (Zsidó Ügynökség, 

Zsidó Világkongresszus), teljesen arányos rendszerben történt a képviselők mandátumszerzése. Ily módon 

próbálták biztosítani, hogy mind a formálódó nemzeti, mind pedig a szubnacionális szinten valamennyi csoport 

– lett légyen az ideológiai, vallási, avagy éppen érdekalapú – képviselettel bírjon. David Ben Gurion – akit 

később megválasztottak az első kormányfőnek – 1948. május 14-én, pénteken, még a szombati ünnep beállta 

                                                           
1Lásd a BBC 2007-es (Israel and Iran share most negative ratings in global poll, BBC World Service Poll, 2007.) felmérését Izrael 
megítélésével kapcsolatban, továbbá: Grünhut Zoltán: Kettős mérce – Izrael a liberalizmus csapdájában, Politika.hu, III. évfolyam, 1-2. 

szám, 2009. 
2Zionism and racism: The not so subtle difference – The myth of Israeli apartheid, Jerusalem Summit – Africa, Cape Town, June 2006. 
3Benjamin Pogrund: Apartheid? Israel is a democracy in which Arabs vote, Mideast Web, 2006. 
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előtt felolvasta a Függetlenségi Nyilatkozatot, mely deklaráció azonban nemcsak a zsidó állam újjászületését, de 

egyúttal az első arab–izraeli háború kirobbanását is jelentette. A fennmaradásért vívott harcok közepette 

kényszerűségből elhalasztották az első szabad választások megtartását, majd mikorra a háború hevessége 

csillapodni látszott, egyre inkább sürgetővé vált egy ún. Államalkotó Tanács felállítása. A szorult helyzetben 

úgy határoztak az illetékesek4, hogy a politikai intézményrendszer és a legfőbb jogi rendelkezések 

megalkotására hivatott testület tagjait legegyszerűbb, ha a korábban működő választási metódus szerint jelölik, 

illetve szavaztatják meg a honpolgárokkal.5 A Tanács 1949. február 14-én tartotta alakuló ülését, első aktusaként 

pedig megválasztotta a köztársasági elnököt, aki Chaim Weizmann lett.6 Az eredetileg alkotmányozó-

államalkotó céllal életre hívott testület ezután formális parlamentté szerveződött, kormányalakításra pedig David 

Ben Guriont, a szavazáson győztes Mapai vezetőjét kérte fel az államfő. Az új miniszterelnök nem titkoltan 

megváltoztatni szándékozta a választási rendszert, célja az angolszász világ stabil demokratikusságát elősegítő 

többségi szisztéma megteremtése volt. A kérdés kapcsán háromtagú bizottság alakult, melyben Ben Gurion 

mellett Jichak Grünbaum, az Általános Cionisták képviselője és Pinchas Rosen, a Haladó Párt egyik prominens 

politikusa vett részt.7 A testület rövid tanácsokozás után arra a megállapításra jutott, legjobb, ha a működő 

választási rendszert intézményesítik, illetve annak legfőbb komponenseit alaptörvényben (tehát nem 

alkotmányban, melynek kidolgozása és elfogadása ellen erőteljesen tiltakozott a befolyásos vallásos párt8) 

rögzítik.9 

2. Az izraeli választási rendszer 

A zsidó állam választási rendszeréről három kiemelt fontosságú jogforrás rendelkezik: az 1958-ban elfogadott 

Knesszet Alaptörvény, a tizenegy évvel később szentesített Knesszet Választási Törvény (Egyesített Verzió) és 

az 1992-ben hatályossá vált Párttörvény. E jogszabályok közül – státusza alapján – értelemszerűen a Knesszet 

Alaptörvény rögzíti a fundamentális elveket, azaz hogy Izraelben általános, nemzeti szintű, közvetlen, egyenlő, 

titkos és arányos választásokat tartanak. Mit jelentenek ezen, kizárólag minősítet többséggel megváltoztatható 

kritériumok a gyakorlatban? 

Az általános jelző arra utal, hogy Izrael minden 18. életévét betöltött állampolgára – tételesen felsorolt eseteket 

leszámítva – vallásra, fajra, nemre, illetve bármilyen – pl.: vagyoni vagy képzettségi – státuszra való tekintet 

nélkül aktív választójoggal bír, tehát szavazattal élhet az országos voksolások alkalmával. A passzív 

választójog, vagyis a választhatóság esetében a 21. életévet szükséges betölteni, továbbá bizonyos – 

egyértelműen meghatározott – objektív (választójoggal való szabad rendelkezés, párt-, valamint pártlista-tagság) 

és szubjektív (pl.: összeférhetetlenség10) feltételeknek kell megfelelni. 

Az országos voksolások Izraelben nemzeti szintűek, tehát az egész állam egyetlen választási körzetnek 

tekintendő, a szavazatokat – kerületenként számolják, de – országosan összesítik. A különböző formulák közül 

ez a legreprezentatívabb, viszonylag alacsony az elúszott, mandátumot nem eredményező szavazatok száma. 

A választás közvetlenségének, egyenlőségének és titkosságának kritériumai különösebb magyarázatot nem 

igényelnek. A szavazópolgár közvetlenül a támogatni kívánt pártlistára adja le a voksát, semmilyen elektorok 

beiktatására nem kerül sor. A szavaztok egyenlőségének alapelve szerint, minden állampolgárnak egyetlen 

voksa van, melyek értéküket tekintve teljesen azonosak. A választás titkossága megköveteli, hogy az 

állampolgár egyedül, bármilyen felügyelet nélkül hozhassa meg döntését, majd azt érvényes szavazócédulán 

feltüntetve nem átlátszó borítékba helyezze, illetve szabályosan lezárt gyűjtődobozba dobja. 

                                                           
41948 októberében David Bar-Rav-Hai, a Választási Bizottsági akkori elnöke azt javasolta Ben Gurionnak, hogy ne dolgozzanak ki új 

szavazási szisztémát, mert az csak feleslegesen megkomplikálná a már működő rendszert. Miként Bar-Rav-Hai összefoglalta a testület 

álláspontját: „A Bizottság rövid ideig értékelt különböző elméleti alternatívákat, s bár néhány tag támogatta volna egy területi rendszer 

kialakítását... a többség egyetértett abban, e választások alkalmával, a jelenlegi körülmények közepette, gondolva a háborúra és a tömeges 

bevándorlásra, nem fontos effajta elméleti vitákkal foglalkozni. Ha gyorsan le akarjuk bonyolítani a szavazást, akkor nincs más 

választásunk, mint elfogadni a nemzeti szintű arányos rendszert. Minden más szisztéma bonyolult előkészítést igényelne, mely ilyen rövid 
idő alatt kivitelezhetetlen.” Provisional State Council Proceeding (1948), 17. o. 
5Amotz Asa-El: Israel's Electoral Complex–Israeli politics needs a system overhaul, Azure Online, Winter 5768/2008, no. 31. 
6506 567 választópolgárt regisztráltak, akik közül 434 684-en vettek részt a választáson. A legtöbb szavazatot (155 274-et, 35.7%, 46 
mandátum) a baloldali cionista Mapai kapta, mögötte második a szocialista-cionista Mapam (64 018, 14.7%, 19 mandátum) lett, míg 

harmadik helyen az Egyesült Vallásos Front (52 982, 12.2%, 16 mandátum) végzett. A 120 mandátumot összesen 12 párt képviselője 

szerezte meg. 
7Jeremy Gillick: Can Israel's electoral system be fixed? Moment Jewish Politics, May/June 2009. 
8Miként a vallásosak kinyilatkoztatták: a zsidó közösség számára csakis egyetlen törvénykönyv létezik, mégpedig a Tóra, illetőleg az abból 

kiolvasható isteni parancsok. Emberi törvény azokat felül nem írhatja. 
9Igazából a kvázi tömegpártnak számító Mapai képviselőit leszámítva, minden politikai csoportosulás a nemzeti szintű, arányos rendszert 

támogatta, hiszen az garantálta számukra a legreprezentatívabb részvételt. 
10A képviselői jelöléssel összeférhetetlen az egyidejű államfői megbízatás, főrabbi státusz, aktív katonai állományi tagság, dajani (vallási 
bírói) kinevezés, illetve számos egyéb közhivatali funkcióvállalás (pl.: bírói, ügyészi, stb.). 
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Az arányosság elve, hasonlóan a választások nemzeti szintű bonyolításához nem az egyén elvitathatatlan 

választójogi ismérveire utal, hanem magának a formulának az alapvető jellegzetességét deklarálja, miszerint 

Izraelben arányos, listás voksolásokat tartanak bármiféle többségi elem beiktatása nélkül. 

Szavazás egy izraeli választókörben (2003) 

 

Forrás: Etan J. Tal 

Az alapelvek tisztázását követően térjünk át a technikai kérdésekre, többek között a jelölés menetére, a 

szavazási procedúra jogi előírásaira és a mandátumosztás módszerére. Az izraeli parlament, a Knesszet 120 

tagú, a képviselők pártlistáról szerzik meg a mandátumukat, melynek összeállítására az adott politikai 

csoportosulás vezetősége jogosult. A pártelnököt rendszerint a tagság választja, személye többnyire megegyezik 

a kormányfő-jelöltével.11 Az egyes, legfeljebb 120 nevet tartalmazó pártlisták teljesen zártak, vagyis a 

szavazópolgároknak nincs lehetőségük preferencia-sorrend felállítására, kinyilvánítására. A listás szavazásból 

következőleg a pártoknak lehetőségük van arra, hogy a prominens képviselőket a névsor elejére véve elősegítsék 

azok mandátumhoz jutását. Az egyes listákat a Központi Választási Bizottságnak kell benyújtani, a bejelentési 

kötelezettség határidejének lejártát követő hét napon belül lehet kezdeményezni valamelyik lista kizárását. Azt a 

pártot, mely rasszista politikát képvisel, vitatja Izrael, a zsidó állam létjogosultságát, avagy működése során 

veszélyezteti az állam, a lakosság biztonságát, a demokrácia érvényesülését, automatikusan kizárják a 

választásokról.12 

A pártlisták benyújtását követő egy hónapon belül, amennyiben nem merül fel kizáró ok, a Központi Választási 

Bizottság jóváhagyja az egyes listák szerepeltetését a szavazáson. Ezt követően veheti kezdetét a 

kampányidőszak, mely a voksolást megelőző napig tart. A kampánnyal kapcsolatos előírásokról, a kauciós 

                                                           
11Izraeli szokás szerint, ha a pártelnök személye két parlamenti választás között megváltozik, akkor a leköszönő politikus rendszerint átadja 
esetleges kormányzati posztját is utódja számára. 
121988-ban a Meir Kahane vezette, arabellenes Kach pártot zárták ki, a 2009-es szavazások során pedig az Izrael Hazánk képviselői 

kérvényezték a zsidó állam létjogosultságával kapcsolatban vitatott álláspontot képviselő Egyesült Arab Lista és a Balad diszkvalifikálását 
(mely végül is a Legfelső Bíróság ítélete alapján nem történt meg). 
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kritériumról, valamint a felhasználható állami támogatású és magánadományokra épülő pénzösszegekről a 

Párttörvény rendelkezik részletesen. 

A szavazás napja valójában három napot jelent: először a követségeken, diplomáciai kirendeltségeken, valamint 

az izraeli felségjelű hajókon szolgálatot teljesítők adják le a voksukat, melyeket egyszerre bontanak fel, illetve 

összegeznek az általános választási nap alkalmával leadott szavazatokkal.13 Ezt követően kiadják az exit poll 

eredményeket, hivatalos végeredmény azonban csak akkor születik, amikor pár nappal később a katonai 

szolgálatukat töltők is leszavaznak. A választás napja, mely rendszerint keddre szokott esni, szabadnapnak, de 

nem szombatnak minősül, vagyis a tömegközlekedést biztosítani kell. A szavazóhelységek helyi idő szerinti 

reggel hét és este tíz között tartanak nyitva, a választópolgároknak érvényes, fényképes igazolvánnyal kell 

igazolniuk személyazonosságukat. A választási cédulák kötelezően kétnyelvűek, héber és arab oldaluk 

olvasható.14 Érvényesen szavazni a valamelyik pártlista neve mellett szereplő négyzetben elhelyezett, egymást 

derékszögben metsző vonalakkal lehet. 

A választások jogszerű menetéről, az esetleges visszásságok kivizsgálásáról legfelsőbb szinten a Központi 

Választási Bizottság15, területi szinten a Regionális Választási Bizottság16, míg helyben az adott 

szavazóhelységben működő választási testület17 gondoskodik. A szavazatok összeszámolása is e három szinten 

történik, de míg a két alsóbb szint csak körzetileg összegzi a leadott voksokat, addig a Központi Választási 

Bizottság illetékes osztálya országosan teszi mindezt a végeredmény megállapítása érdekében. 

A képviselői helyek elosztása kapcsán két aspektusra kell kitérnünk: egyrészről a választási küszöbhatárra, 

másrészről a mandátumosztás matematikai módszerére. Izraelben eredendően csak implicit – tehát összes 

leadott szavazat osztva 120-szal mértékű – küszöbhatárt akartak a kisebb politikai csoportosulások, de végül is 

már az első választások alkalmával explicit 1%-os szavazati határt intézményesítettek. Később e küszöböt 

felemelték 1,5%-ra, majd a választási törvény 1992-es módosítása alakalmával 2%-ra tolták ki a bekerülési 

szavazatarányt. Ennek értelmében az összes leadott voks 2%-át el nem érő pártok biztosan nem szereznek 

mandátumot, míg a határt átlépő pártlistákról az ún. D‟Hondt-formula (vagy ahogy Izraelben ismerik: a Bader-

Ofer-számítás) szerint osztják ki a Knesszet 120 képviselői helyét.18 

3. Az izraeli választási rendszer előnyeiről és 
hátrányairól 

Az arányos, listás, ráadásul az egész országot tekintve egy kerületes választási rendszerek alapvető előnye és 

hátránya tulajdonképpen ugyanarra vezethető vissza: a választópolgárok különböző pártpreferenciáinak 

nagyfokú reprezentativitására. A szisztémából következőleg viszonylag csekély az elúszott szavazatok száma, 

bátran lehet voksolni egyedi érdekeket, sajátos politikai irányvonalat képviselő rétegpártokra is, így 

hatékonyabban érvényesülhet az állampolgárok differenciált érdek- és értékartikulációja. A többségi elvű, 

egyéni kerületes módszer kiküszöbölésével megelőzhető, hogy a jelöltek csupán relatív többségi támogatással 

megbízatáshoz jussanak, egyúttal áthidalható az a mandátumot nem eredményező szavazatot leadó választókban 

gyakorta kialakuló negatív érzés is, miszerint politikai képviseletüket egy számukra voksra érdemtelen jelölt 

fogja (illetve nem fogja megfelelően) ellátni. 

Mindezen előnyök Izraelben ki is domborodnak, hiszen a rendkívüli módon összetett társadalmat tucatnyi 

formában szabdalják, számtalanszor egymást felerősítve különböző törésvonalak. Csak néhányat említve ezek 

közül gondoljunk a zsidó többség–arab kisebbség minduntalan erőszakba torkolló problémájára, az askenázi–

mizrahi (szefárd) ellentétre, a cionista–anticionista viaskodó szemléletre, a szabrék (tehát az Izraelben 

születettek) kontra volt szovjet területekről származók vitáira, a vallásos és világi zsidók egyre gyakoribb 

súrlódásaira, s akkor még nem is beszéltünk a drúzokról, a beduinokról, valamint az etióp eredetű falasszákról, 

illetve e közösségek társadalmi többséggel folytatott érdekkonfliktusairól. Mindezen ellentétek integrálása, 

allokálása, politikai becsatornázása elősegíti, hogy a vitatott kérdések mindig napirenden legyenek, ne lehessen 

semmit sem „a szőnyeg alá söpörni”. 

                                                           
13A választások napján külföldön tartozódó állampolgárok nem szavazhatnak. 
14Azon választópolgárok számára, akik vagy nem tudnak olvasni, vagy valamilyen speciális oknál fogva nem tudják elolvasni a 
szavazólapon feltűntetett pártlisták neveit, a szavazóhelység két választási biztosa kell, hogy segítsen, de az X-et ők maguk nem helyezhetik 

el. 
15A Legfelsőbb Bíróság elnöke vezeti, tagjai a Knesszetben mandátummal rendelkező pártok delegáltjai paritásos alapon, továbbá külsőleg 
választott operatív ügyvivők működnek közre. 
16Tagjai között legalább három pártdelegált működik közre. 
17Tag lehet minden – a tételesen felsorolt kizáró okoktól érintetlen – legalább 16. életévét betöltött állampolgár. 
18A módszer lényegét lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/D'Hondt_method 

http://en.wikipedia.org/wiki/D'Hondt_method
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Nos, az imént előnyös velejáróként leírt választási rendszeri sajátosságokat az ellenkező oldalról tekintve 

ugyanígy fel lehet sorolni, mint negatív hozadékokat. Merthogy a nagyfokú reprezentativitás következtében az 

izraeli politikai paletta nemcsak „színes”, de egyúttal ultra- és multipolarizált, ahol a kormányzati többség 

rendre kusza, instabil koalíciós egyezményeken alapszik, mely egyrészről állandó kabinetválsággal, másrészt a 

relatíve kistámogatottságú pártok felülértékelt „hatalmaskodásával”, zsarolásával fenyeget. Izrael alig több mint 

hatvan év alatt 32. kormányát fogyasztja, melyek közül csupán egy tudta a négy éves megbízatását kitölteni! A 

konstans labilitás okán csak nehezen lehet előre tervezni, nagyhorderejű ügyekben reformprogramokat indítani, 

avagy kényes döntéseket meghozni, miközben bizonyos rétegpártok miatt megannyi, társadalmilag vitatott 

kérdés tekintendő megbolygathatatlan tabutémának. A rendszer logikájából következően megkerülhetetlen 

kormányzati-politikai háttéralkuk és megállapodások gyümölcsöző melegágyai a korrupciógyanús 

mesterkedéseknek, minek következtében a Knesszet napirendjére való komoly kérdésekben is gyakran 

pártvezetők és tanácsadóik döntenek előre megbeszélt magántárgyalásokon. 

Az arányos listás formula mindezek mellett a politika elszemélytelenedésével is jár, minek hatására a választók 

mindinkább elidegenednek a szavazáson való részvételtől, mely a folyamatosan csökkenő voksolási 

hajlandóságban kimagyarázhatatlanul tetten is érhető. Szintén a perszonalizáció hiányának következménye, 

hogy a politikai küzdőtér nem a professzionális, az állampolgárok érdekeiért harcoló képviselők, hanem az 

éppen hitelesnek tűnő „marketingfigurák”, a valóságos „nemzeti hősök”, valamint a háttérben dolgozó, akár 

tisztességtelen eszközökhöz is folyamodó „szürkeeminenciások” működési területe lesz. A rendszerből 

kifolyólag a választók nem befolyásolhatják, hogy egy adott, egyébként szimpatikusnak ítélt pártlistán keresztül 

ki szerezzen mandátumot, hiszen a névsor összeállítása a párvezetőség jogköre. 

A területi aspektusok felől tekintve negatívumként értelmezhető, hogy az országos listás logikából fakadóan a 

parlamenterek nem egy adott körzetet, annak sajátságos ügyeit képviselik a törvényhozásban, hanem egy 

politikai irányvonal érdekeit, így beszámoltatásukra még „fogadóórában” se nagyon van lehetőség. Az 

állampolgároktól, illetve a lokális szinttől való távolságuk miatt a képviselők sokkal inkább fókuszálnak 

felsőszintű ügyekre, kevés rálátásuk van a helyi jellegű, de országos jelentőségű kérdésekre. 

A modell imént taglalt pozitív és negatív velejáróit értékelve az izraeli választók és az izraeli politikusok 

többsége (a kétkedők szerint a honatyák inkább csak a kommunikáció szintjén) reformpártinak tekinthető, 

vagyis a hátrányos következmények hangsúlyosabb mértékben esnek latba.19 Mindez azonban nem új keletű 

tendencia, hiszen nem régebb, mint az első választások óta állandó törekvés tapasztalható a rendszer 

átalakítására. 

4. Reformpróbálkozások 

David Ben Gurion, Izrael Állam első miniszterelnöke 1954-ben azt nyilatkozta: „Választási rendszerünkben az 

állampolgároknak nincs meg a joguk, hogy megválasszák a saját képviselőiket. A jelölteket nem a szavazók, 

hanem a pártok központi bizottsága választja. Szavazásaink komédiák, sőt rosszabbak, a demokrácia 

meggyalázásai.”20 A nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt hatalmas tiszteletnek örvendő Ben Gurion mindig 

is az angolszász többségi modell híve volt, mely bár kevésbé reprezentatív, de hatékonyan segíti elő a stabil 

kormányzati többséget. A baloldali Mapai vezetőjeként Ben Gurion többször is megkísérelte átverekedni a 

választási rendszer reformját, e törekvése azonban az ötvenes és a hatvanas évek során is rendre kudarcot 

vallott. Hiába mondott le többször is a kormányfői posztról, hiába hozott létre új politikai formációt, a reform 

ellenzői mindig felülkerekedtek végül. Egészen a kilencvenes évek elejéig csupán egyetlen mérvadó módosítást 

sikerült keresztülvinni: a bekerülési küszöböt 1-ről 1,5%-ra emelték. 

1992-ben aztán a képviselők többsége megszavazott egy olyan indítványt, mely úgy próbálta a kormány 

pozícióját stabilizálni, hogy közben a rendszer fundamentumait – köztük az arányos listás, nemzeti szintű 

formulát – nem változtatta.21 A sajátságosan egyedi szisztéma intézményesítésével, melynek legfőbb 

komponense a miniszterelnök közvetlen állampolgári felhatalmazása volt, Izrael egy addig sehol sem 

alkalmazott új választási modellt ültetett át az elméleti síkból a gyakorlatba. A reform elsődlegesen egy olyan 

struktúra kialakítását célozta meg, melyben úgy lehet megtartani a szélesen vett választói reprezentativitást, 

hogy közben minden kétséget kizáróan egyértelműsítik ki jogosult kormányt alakítani. A módosítással egyetértő 

szakértők úgy vélték az új formula képes lesz redukálni a rétegpártok konstans zsarolási potenciálját, s ily 

módon szilárdabb, tervezhetőbb és a háttéralkudozásoktól mentes kormányzást tesz majd lehetővé. 

                                                           
19Senat Report Number 261 on Political Issues: Israel's electoral system: characteristics, drawbacks and proposals for reform, May 2005. 
20David Ben Guriont idézi: Jeremy Gillick: Can Israel's electoral system be fixed… I.m. 
21Gregory Mahler: Israel's new electoral system: Effects on policy and politics, MERIA, Volume 1, No. 2. July 1997. 
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Az új választási törvény az 1996-os általános voksolás alkalmával lépett gyakorlati hatályba, s mivel már az első 

adandó alkalommal kibuktak fogyatékosságai, sorsa tulajdonképpen azonnal meg is pecsételődött, habár 

egészen 2003-g (tehát még két szavazás erejéig) érvényben maradt. Melyek is voltak ezek az előre nem látott, 

vagy nem megfelelően értékelt velejárók? Egyrészről a rendszer nem küszöbölte ki a háttéralkudozások 

lehetőségét, sőt az új metódusban az „ígérgetős tárgyalások” már jóval a választások előtt megindultak, hiszen 

az egyes kormányfő-jelöltek tulajdonképpen a jelölésük hitelesítésétől kezdve pre-koalíciós tárgyalásokat 

folytattak, mind a rivális miniszterelnök-aspiránsok visszalépése, sőt azok választókat is meggyőző, támogató 

fellépése érdekében, mind pedig a majdani állampolgári felhatalmazást követő gyors és zökkenőmentes 

kormányalakítás reményében.22 Ily módon értelemszerűen nem csökkent a kispártok felülértékeltsége sem, s bár 

az új rendszer egyszerű többségről, minősített arányú, 80 képviselő támogató szavazatához kötötte a 

miniszterelnök ellen benyújtandó bizalmatlansági indítvány érvényességi küszöbét, e kikötés csak a kormány 

megbuktatását nehezítette, a kabinetalakítás feltételeinek lefektetésénél azonban továbbra sem biztosított kellő 

garanciát a rétegpártok zsarolása ellen.23 

Harmadrészt a megváltozott modell nem hogy nem csökkentette, de még növelte is a rétegpártok számát és 

szavazati arányát, mivel azzal, hogy a választók közvetlen cédulát kaptak a kormányfő személyének 

eldöntéséhez, teljes nyugalommal adhatták le listás voksukat valamelyik szimpatikus érdekpártra. Ennek 

következtében a potenciális tömegpártok támogatottsága tovább csökkent, mely még inkább megnehezítette, 

még több alkuhoz kötötte a kormányalakítást. Végezetül pedig részben pozitív, részben negatív velejáróként 

említhetjük a listás és a kormányfői szavazás szétválasztásának azon hozadékát, miszerint abszolút lehetségessé 

vált olyan jelölt közvetlen miniszterelnöki felhatalmazása, akinek a pártja egyúttal nem szerzi meg a voksok 

többségét. Mindez abból a szempontból hasznos következmény is lehet, hogy elsőként biztos az a jelölt kapja 

meg a kormányalakítási jogot, akit a szavazók többsége miniszterelnökként szeretne viszontlátni, s nem az, aki a 

legtöbbet tudja ígérni a „hajlékony” érdekpártoknak. Ugyanakkor a 61 fős stabil támogatottság összegyűjtése 

egy potenciálisan kisebbségi politikai helyzetből nem tekinthető kifejezetten erős alkupozíciónak. 

5. Hogyan tovább? 

Az 1992-es reformpróbálkozások közül a szakértők többsége csupán két aspektust tart eredményesnek: 

egyrészről a bekerülési küszöb újabb emelését 1,5-ről 2%-ra, másrészt a szándékot a választási rendszer 

átalakítására. Nos, a politikai hajlandóság azóta sem halt el, s bár a kudarcélmény kissé visszavetette a 

reformkedvet, egyre inkább elkerülhetetlennek tűnik a szisztéma módosítása.24 A megsokszorozódó korrupciós 

botrányok okán közvetlenebb, perszonálisabb modellt követel a választók többsége, ahol tisztábbak, 

átláthatóbbak a politikai játszmák, kevésbé „hatalmaskodók” a kisfajsúlyú pártok, ahol az állampolgári érdekek 

felülírják az önös képviselői elképzeléseket.25 Ezen társadalmi igény tükrében érdemes röviden áttekintetni 

milyen – elvi – lehetőségek mutatkoznak a modell átalakítására, illetve azoknak milyen potenciális 

következményei lehetnek a későbbi választások során. Talán indokolt a következő bekezdésekkel kapcsolatban 

annyit előrebocsátani, hogy bár megállapításaik hipotetikusak és feltételezéseken alapszanak, a választási 

rendszer módosításának alább részletezett formái mind-mind a politikai pártpiac kínálatának szűküléséhez 

vezetnének, így nem tekinthető alapvetően hibás kiindulópontnak, ha csak a jelentősebb társadalmi 

támogatottságú pártokkal foglalkozunk. 

A legkézenfekvőbb és legkockázatmentesebb reformlehetőség a bekerülési küszöb újabb emelése három, négy, 

esetleg öt százalékra.26 E módosítás nyilvánvalóan a nagyobb pártoknak, vagyis a Kadimának, a Likudnak, az 

Izrael Hazánknak, a Sásznak és a Munkapártnak kedvezne. Tulajdonképpen a küszöb kitolásának mértékétől 

függően az izraeli politikai paletta ezen öt, markánsabb politikai csoportosulás részvételére korlátozódhat, 

melyekhez egy-egy, önállóan bekerülni képtelen, éppen ezért közös platformra helyezett arab (Egyesült Arab 

Lista, Balad, valamint a szélsőbaloldali arab-zsidó Hadas kooperációja), illetve vallásos27 (jelenlegi nevükön: 

Egyesült Tóra Judaizmus, Zsidó Hazánk, Nemzeti Unió) párt csatlakozása feltételezhető. E politikai formációkat 

                                                           
22Az 1992-ben elfogadott módosítás értelmében az a jelölt kapott automatikus kormányalakítási felhatalmazást, aki a kormányfői szavazáson 

a választók abszolút többségi támogatását megszerezte. Az időközben hatálytalanná vált törvény szerint a voksoláson nyertes jelöltnek 45 
napon belül kellett legalább 61 képviselő által támogatott kormányát bemutatnia. A törvény rendelkezései között szerepelt továbbá, hogy 

amennyiben a megválasztott kormányfő-jelöltnek nem sikerül határidőre kabinetet alakítania, úgy 60 napon belül a köztársasági elnök új 

miniszterelnök-választást ír ki, melyen újraindulhat a korábban kabinetalakításra képtelen jelölt is, ellenben ha másodjára is kudarcot vall, 
akkor a harmadik megméretetésre már nem nevezhet. 
23Itt szükséges megjegyezni, hogy a költségvetés meghatározott időn belüli nem elfogadása automatikusan a kormány bukásával jár, tehát 

bár csak bizonyos időszakban, de a kabinet továbbra is lemondásra kényszeríthető maradt akár egyszerű többségi „nem támogatással” is. 
24Gary Rosenblatt: Electoral reform in Israel needed, but not likely, Jewish Chronicle, January 2009. 
25Jonathan Rosenblum: Israeli elections 2009, Jewish Focus, February 21, 2009. 
26Vernon Bogdanor: Israel‟s voting system is too fair, Jewish Chronicle, November 2008. 
27Jeruzsálemben, Bnei Brakban, illetve Júdea és Szamária bizonyos kerületeiben. 
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leszámítva a küszöb további emelése minden más politikai csoportosulás (pl.: Meretz) számára végzetes lehet, 

részben a választói magatartás feltételezhető módosulása miatt is, gondoljunk itt azon racionális szavazói 

döntésre, mely a kisebb támogatottságú érdekpárttól, a biztos résztvevő tömegpárthoz navigálja a leadandó 

voksot. Egyszerűsége és a nagypártok közös akarata mellett továbbá azért valószínűsíthető a küszöbemelés 

elfogadása, merthogy a speciális érdekeket megjelenítő, ugyanakkor igen komoly társadalmi-politikai fajsúlyú 

arab, illetve vallásos politikai csoportok bekerülése ily módon is kivitelezhető lenne.28 

Ez utóbbi megállapítás helytálló abban az esetben is, ha a választási reform keretében egyszerű, avagy abszolút 

többségi logikájú, egyéni kerületes formula kialakítására kerülne sor, hiszen szimpla demográfiai tényezők, 

valamint lakókörnyezeti sajátosságok okán adottak azok a körzetek, melyekben már előzetesen is arab29, illetve 

vallásos politikus győzelme lenne valószínűsíthető (igaz a jelenlegi mandátumszámnál lényegesen kisebb 

arányban). E két társadalmi csoport képviselőit még szándékosan manipulált, mesterségesen heterogenizált 

körzetekkel is csak nagyon nehezen lehetne kirekeszteni.30 Ellenben egy tisztán többségi, arányos kiegészítés 

nélküli egyéni kerületes modellben komoly kihívások elé kerülhetne a támogatottságból választásról-választásra 

folyamatosan veszítő, korábban abszolút meghatározó Munkapárt, melynek bár a jelenlegi rendszerben még 

mindig számottevő a politikai súlya, az utóbbi voksolások tendenciái alapján kevés az olyan körzet, ahol 

kiugróan pozitív a megítélése. A feltörekvő Izrael Hazánk párt, illetve a Sász okkal építhetne egyéni kerületes 

modell bevezetése esetén a koncentrált tömbökben élő szavazói bázisára, előbbi főként a volt szovjet 

területekről betelepülőkre, míg utóbbi a keleti – afrikai és ázsiai eredetű – zsidó tömegekre. Aktuális politikai 

szimpátiák alapján a Kadima, illetve a Likud jelöltjei körzettől függetlenül, valamennyi egyéni kerületben 

eséllyel indulhatnának, ellenben a nagy hagyományú, mindig is rétegpártként működő anticionista Meretz szinte 

megoldhatatlan kihívással kerülne szembe. 

Végezetül – leginkább csak az okfejtés teljessége végett – egy bármilyen megoszlású vegyes rendszer 

kialakítása a politikai színpadra kerülő pártok sorát a fentiekhez képest jelentősen nem befolyásolná, hiszen a 

kompenzációs lista – az összesítés területi szintjétől függetlenül – ugyanúgy többletmandátum-szerzési esély 

lenne a nagyobb pártok, mind az elhatárolható társadalmi rétegeket megjelenítő arab és vallásos csoportok 

számára. 

Mindezek alapján összegzésként megállapítható, hogy azon pártok, politikai erők, melyek képesek lennének a 

választási rendszer módosítására, sőt e szándékuknak olykor eltökélt nyilatkozatok formájában hangot is adnak, 

valójában a már kitapasztalt struktúra meghagyásában érdekeltek leginkább, hiszen parlamenti részvételük, 

mandátumuk így is adott, ezért feleslegesnek érzik azt előre nem látott bizonytalanságoknak kitenni. Időről-

időre, leginkább a választók irányában tett, egyébként kielégíteni nem igazán szándékolt gesztusként felmerül a 

választási rendszer átalakítása, állampolgári igények szerinti módosítása, valós pártaktivitás ennek kivitelezésére 

azonban csak esetenként és mértékkel tapasztalható. 
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13. fejezet - Területi identitás és 
kötődés Magyarország különböző 
területi szintjein 

Nagy Gábor Dániel 

A magyar szerzők közül igen sokan írtak az európai identitásról; közülük is kiemelendő Szűcs Jenő (1981), aki 

Európa három történeti régiójáról szóló cikkében beszél egyfajta kezdődő európai identitásról, amelyet főleg 

kulturális identitásnak tételezett. Ez a megközelítés azonban fontos állomás a későbbi térségi identitáselméletek 

alakulásában. Mivel az identitáselmélet igen összetett és kutatott teória, ez a kitekintés csupán illusztrálni 

kívánja, hogy a területi alapú kötődésről több megtermékenyítő hatású gondolkodó is értekezett napjainkig. A 

minket konkrétan érdeklő területi identitáselmélet – főként regionális identitás és kötődés értelemben – azonban 

új keletű megközelítés. 

Ezt az elgondolást támasztják alá Pálné Kovács Ilona (2000, 2001b) területi identitáselméletről írt munkái, 

melyek szerint a teória nem elcsépelt a társadalomtudományok területén, ahol a témához való kutatási 

hozzáállás meglehetősen „tág és diffúz keretek között, többfajta megközelítésben lelhető fel.” (Informationen 

zur Raumentwicklung, idézi: Pálné 2001b. 271. o.) Elmondható továbbá, hogy napjainkra a területi identitás – 

beleértve a regionális identitást is – részben az Európai Unió regionális politikájának hatására, részben a 

fejlesztéspolitikai források endogén forrásokra telepítése miatt, illetve az EU integráció elmélyülésének 

eredményeként növekvő jelentőségű, többdimenziós kutatási témává és jelentős tudományos teóriává vált 

Európában. 

Hasonló véleményt fogalmazott meg Gary Marks (1998), aki szerint a területi identitáselmélet nem tekinthető 

alaposan feltárt elméletnek, kutatása a cikk keletkezésének idejében még gyerekcipőben járt. A szerző érve az 

volt, hogy keveset tudunk az egyének területi identitásáról, és még kevésbé tudjuk azt, hogy mi okozhatja az 

abban bekövetkező változásokat, melyeket az Eurobarometer1 kérdőív adatai jeleznek. Az elmélet az eltelt tíz 

évben fontos kutatási területté vált, sok kutató reflektált rá cikkeiben és könyvfejezeteiben. A területi identitás 

dimenziói hasonlóan nagyszámúak, mint a társadalmi tőke elmélet esetében felsorolható tartalmak, és az eltérő 

megközelítések e teória esetében is jellemzőek. A különböző területi szintekkel, illetve szintekhez való 

identifikálódás sokdimenziós kérdés, melyből főképp a kérdés társadalmi dimenziója érdekel bennünket, 

melyből jelen tanulmányban főképpen a társadalmi dimenzióval foglalkozom. Ugyanakkor Nem feledkezünk 

meg a lokális identitásról sem, melynek kiterjesztődése tapasztalható a területiség dimenziójának 

kiteljesedésével. 

A területi identitás nagyon fontos társadalmi alapokon nyugszik, legfontosabb összetevőjének egyfajta 

összetartozás érzés tekinthető, amelyet a területileg egy helyen élő emberek egymás és az adott terület iránt 

éreznek, és kognitív módon az adott térséghez kötnek. Fontos elemei még az emberek egymásba és a térségi 

intézményekbe vetett bizalma, a társas kapcsolatok térségi szinten jól működő rendszere és az azonnali 

viszonzás reménye nélküli önzetlen segítség az adott hálózaton belül. 

Az identitásfogalom társadalmi vetületével kapcsolatos vizsgálódások szempontjából fontos megemlíteni az 

identitás egyéni és kollektív jellegét. Thoits és Virshup cikke (1997) boncolgatja, hogy hova is tartozik inkább a 

társadalmi identitás: az egyéni vagy a kollektív identitás elemei közé. Az egyéni identitások általában az egyén 

személyes azonosulási faktoraira utalnak, és a „ki vagyok én?” kérdésre adnak választ. A társadalmi identitások 

az egyén társadalomban elfoglalt helyével kapcsolatban hordoznak információt, és a „kik vagyunk mi?” 

kérdésre szolgálnak felelettel. A területi identitásokat megismert tulajdonságaik alapján a társadalmi alapokon 

nyugvó kollektív identitásokhoz lehet besorolni. A szerzők megjegyzik, hogy a társadalmi identitás modellek 

általában csoportokon belüli és csoportközi folyamatokon, kapcsolódásokon alapulnak, nem pedig az emberek 

egyéni identitásán. 

Anssi Paasi elgondolása szerint a térbeli egységeket és az azok által hordozott jelentéstartalmakat az emberi 

cselekvés hozza létre. Ezek az egységek létezhetnek valamennyi ideig, ám végül eltűnnek – vagy kisebb 

darabokra szakadnak, vagy pedig beolvadnak egy nagyobb térbeli társadalmi egységbe. Jelenlegi Európa-

                                                           
1Az EUROBAROMETER az Európai Bizottság által évente többször, különböző témákban elvégeztetett, 1973 óta futó kutatássorozat. A 
szerző a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején felvett adatokra alapozza állítását. 
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felfogásunk intézményesített gyakorlatokon alapul, valamint diskurzusokon, melyek a politika, a gazdaság, a 

kormányzás, a kultúra és a média, valamint az oktatás területein zajlanak. Mindezen területeken átméretezési 

folyamat megy végbe. A probléma alapja az, hogy nem csupán egy Európa létezik, hanem vannak versenyző, 

átfedő Európák – intézményesített gyakorlatok és diskurzusok halmazai –, melyeket a hatalom és ideológia egy 

bizonyos formája tart össze (Paasi, 2005). A regionális identitás persze nem európai kontextusban is 

értelmezhető, sőt értelmezendő, annak kapcsolata a globalizáció jelenségével feltehetően még erősebb is, mint 

az európaizáció folyamatával. 

Bugovics Zoltán (2007) értelmezését felhasználva arra juthatunk, hogy a területi identitás egy komplex rendszer 

része, melyben a természeti környezet és a társadalom totális kölcsönhatása meghatározó tényező. A területi 

identitást a természeti dimenzió mellett befolyásolja a gazdasági és infrastrukturális környezet dimenziója is. 

Emellett jelentős hatással vannak rá a társadalmi kategórián belüli egyes elemek is, melyek értelmezhetőek 

szociológiai változók formájában. A Bugovics által alkalmazott területi identitás alkotóelemek közül jelen 

dolgozat szempontjából kiemelt fontosságúnak tekinthető a területi kötődés, a társadalmi aspektus, a részvétel és 

a bizalom, valamint az elégedettség és elégedetlenség dimenziója. 

Bőhm Antal (2000) értelmezését felhasználva azt állíthatjuk, hogy az identitás szorosan összekapcsolódik a 

társadalmi valóság értékkategóriáival. Említést tesz a társadalmi rendszer megváltozásával létrejövő 

identitásváltozásokról, azaz a totális rendszerből kilépő társadalom identitás átalakulásáról. Elmondható, hogy a 

területi identitás is erős összefüggésbe állítható a demokratikus rendszerrel, az identifikálódás kategóriái ebben a 

környezetben tudtak kiteljesedni és a világban zajló reálfolyamatokra reagálni. Egyik ilyen reálfolyamatnak az 

identitás területi szintjeinek átalakulása tekinthető. Bőhm megállapította, hogy a „globalizációval egy időben az 

állampolgárok a lokális (regionális) szinten találták meg mindennapi életmódjuk régi-új kereteit” (Bőhm, 

2000:114). 

A területi identitás átalakulásával kapcsolatban fontos információkat közöl Moreno (1999) az „új kozmopolita 

lokalizmus” jelenségéről írt cikkében. Véleménye szerint a bottom-up (alulról-felfelé) zajló transznacionális 

fordulat és a hatalom top-down (felülről-lefelé) jellegű devolúciója elvezetett az európai kozmopolita 

lokalizmus elterjedéséhez. Az európai társadalmakba történő integráció, az azokkal való identifikálódás 

előfeltételévé vált egy civil értékrendszer és toleráns beállítódás adaptálása, melyek nagyban megkönnyítik a 

beilleszkedést. Helyi vagy középszintű területi egységek esetében az integráció lehetséges szinte bármilyen 

társadalmi körülmények között. Ez a folyamat a helyi közösség megerősödését eredményezi a nemzetközi 

részvétel megerősítésével egy időben, és az új Európát a helyi identitások megerősödése, valamint a globális 

szintű cselekvések nemzeti szintek feletti átnyúlása jellemzi. 

Michael Bruter könyvében (2005) a területi identitás vizsgálatát az európai identitás vizsgálatán keresztül 

közelíti meg. A szerző a politikai identitások vizsgálatát végzi el, melynek szerinte részei a különböző területi 

szintekhez történő identifikálódási folyamatok. Azt állítja, hogy a szubszidiaritás politikai szándéka az 

identifikálódás folyamataira is kihatott, és az emberek többrétegű identitásstruktúrával rendelkeznek a 

különböző területi szintek irányában. Az adott területi szintekkel való identifikálódás bizonyos esetekben – 

amennyiben a területi szintek kormányzási szempontból is releváns szintek – politikai identifikálódásnak is 

tekinthető. Így van ez például az európai, nemzeti és helyi szintek esetében szinte minden európai országban, 

illetve a szubszidiaritás elvének érvényesülésével sok helyen a regionális szinttel való politikai identifikálódás is 

erősödik. Az identifikálódás alapvetően társadalmi folyamata tehát közvetlen hatással van a politikai szféra 

folyamataira, illetve közvetlenül azokból táplálkozik. 

Jensen és Richardson (2004) fontos elméletet dolgozott ki az európai kohéziós politikával kapcsolatban. 

Véleményük szerint – melyet magam is osztok – a kohéziós politika alapvetően formálja át a korábban létező 

területi identitásokat. A változást előidéző területi politika célja egységes recepciót adni az európaiság 

gondolatának a tagállamok lakossága körében. Ennek fényében elmondható, hogy az európai integráció 

különböző politikai vetületei új mentális kereteket szolgáltattak kötődéseink átértelmezéséhez. A folyamat által 

átformált, a területi identitás fogalmához hozzákapcsolódott szókészlet önmagában is erősíti az Európai Unió 

állampolgáraiban az összetartozás gondolatát. A területpolitikai intézkedések a kohézió fogalmát egyértelműen 

hozzákötik a területi identitás fogalmához. 

Ebben a dolgozatban nem magát a területi identitást használom fel elméleti és empirikus vizsgálódásaim 

alapjául, hanem a területi kötődést. A területi kötődés a területi identitás egyik legfontosabb eleme, mely 

azonban talán könnyebben operacionalizálható a társadalomtudományi vizsgálódás szempontjainak 

megfelelően. Ennek okaként az identitáskutatás szerteágazó tudományos megközelítéseit jelölhetjük meg, 

melynek feltárása nem valósítható meg hitelesen e munka terjedelmi és tematikus keretein belül. 
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1. A területi kötődés vizsgálatának jelentősége 

A területi identitás és egyik fő dimenziója, a területi kötődés vizsgálata ma kiemelkedően fontos az Európai 

Unió tagállamaiban. Ennek egyik oka az európai identitás, ezen belül az Európához való kötődés kiemelt 

jelentősége. Az Európai Unió egy nemzetek feletti, közvetlen politikai legitimációval csupán a kevés 

hatalommal bíró parlamentjén keresztül rendelkező szervezet. A jövőjét igen erősen determinálja polgárainak 

gondolkodása róla, illetve identifikációja vele. Az egységes európai eszme maga is azon a gondolaton alapul, 

hogy a polgárok képesek lesznek kötődni Európához. Érdemes tehát belemenni az Európa fogalom és az európai 

integrációhoz tartozó fogalmak jelentéstartalmainak vizsgálatába, hogy azonosítani lehessen a kötődés 

különböző dimenzióit. 

Európa napjainkban nem értelmezhető csupán egydimenziós formában. Ezzel kapcsolatban Waever (1997) 

tézisét érdemes áttekinteni: 

„Európa fogalma nem egy magelmélet, illetve nem egy olyan csíra, amelyet megtalálunk a történelemben, és a 

fejlődését nyomon tudjuk követni a különböző korokban. Inkább számos fogalomtöredék története, amelyek 

Európa ideájához különböző pontokon kapcsolódnak, és újra és újra megfogalmazódnak a különböző 

időszakokban. Öt fő eleme volt az Európáról szóló domináns diskurzusoknak: Európa, mint földrajzi fogalom; a 

szabadság fogalma; Európa, mint a kereszténység; a hatalom egyensúlya és az európai civilizáció.” (Wæver, 

1997:285) 

A fent említett Európa-dimenziók mellett létezik egy további diskurzus is: a régiók Európája dimenzió és 

diskurzus. Az Európai Unió kortárs térképén nem csupán nemzetállamok szerepelnek, hanem kisebb egységek 

százai is; határokon átnyúló transzrégiók, illetve nemzetállami határokon belüli régiók színes palettája. Európa 

kisebb területi egységekre osztódását nevezik Európa „svájcizálódásának” is („Swissification of Europe”) 

(Buzan, Wæver és de Wilde, 1998). 

Európa fogalomtöredékek és diskurzusok összességeként értelmezhető a leghelyesebben e tanulmány 

szerzőjének véleménye szerint is. A területi kötődés szempontjából kifejezetten érdemes e tág értelmezést 

megtartani, hiszen aligha láthatunk bele az emberek fejébe, és tudjuk pontosan lehatárolni, hogy az Európa-

fogalom pontosan melyik dimenziójához is ragaszkodnak, mely dimenziót, illetve diskurzust tartják 

jelentősebbnek a többinél. A napjainkban folyó, kötődéseket és identitást vizsgáló kutatások többségének egyik 

fő célja pontosan az európai polgárok kötődési dimenzióinak feltárása. 

E tanulmány fontos feltevése, hogy a magyar emberek gondolkodásában a régiók, mint közigazgatási és 

földrajzi egységek Európához és az Európai Unióhoz kötődnek, hiszen létrehozásukat hazánkban európai uniós 

kívánalomként kommunikálták (Pálné Kovács, 2001b:180). Fontos állítás továbbá, hogy az Európához való 

kötődés manifesztálódhat a régióhoz való kötődésen keresztül is. A regionalizáció folyamatának megindítása és 

az Európai Unió „elmélyítésének” az ötlete abból a felismerésből fakadt, hogy az emberek mindennapi 

életükben nem érezték az Európai Unió létezésének pozitív hatásait. Az európai döntéshozók közel akarták 

hozni Európát a polgáraihoz. Végül ezt a lépést azonban a régiók mozgalma volt képes politikai eszközökkel 

elérni, a német landok vezető szerepével. A mozgalom elérte a szubszidiaritás elvének régiókra való 

kiterjesztését és alkalmazását. A régiók, melyek néhány országban csupán gazdaságfejlesztési és statisztikai 

egységek voltak korábban, közigazgatási és esetleg kormányzati egységekké is válhattak az EU tagállamaiban 

(Pálné Kovács 2008). A sikerrel párhuzamosan a régiók a kohéziós országokban a fejlesztési források 

elosztásánál is fontos szerephez jutottak. (Pálné Kovács, 2001a, 2001b, 2002). Napjainkra a helyzet azonban 

megváltozott, világosan látható, hogy a magyar régiók a kormányzati politika kizárólagos kiszolgálóivá váltak, 

és Európai szinten is válságban van a „Régiók Európája” elgondolás (Pálné, 2008; Elias, 2008). 

A fenti állításokat alátámasztja a többszintű kormányzás Arató Krisztina által idézett, Thomas Risse-Kappen és 

több más szerző (Jefferey, 2000; Hooghes – Marks, 2006; és mások) által megfogalmazott elképzelése, mely a 

többszintű kormányzást három szinten, az államok szintjén, a szupranacionális és a szubnacionális szinten 

képzeli el. A szubnacionális szint aktorainak az önkormányzatokat tekinti, a többszintű kormányzásba való 

belépésük idejét a kilencvenes évek elejére teszi. Példa erre a Régiók Bizottsága, amelyet a maastrichti 

szerződés hozott létre, és kétszáz euro-régiónak, illetve nagyvárosi önkormányzatnak ad jogot döntési tervezetek 

véleményezésére. Ezen formális csatorna mellett az önkormányzatok informális csatornákon keresztül is 

érvényesíteni próbálják érdekeiket. A tagállamok a szupranacionális szintre feladnak, a szubnacionális szintre 

pedig leadnak döntési kompetenciákat (T. Risse-Kappen, idézi: Arató, 2000, 63-65). Az Európai Unió 

intézményi struktúrájában a régiók helyzete azonban sokat változott az elmúlt években. Visszaszorulni látszik a 

regionális szint szerepe a politikai döntések befolyásolásában a közösségen belül, és tagállamok többségén a 
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régiók szintén veszítenek politikai súlyukból. A kialakult helyzet alapján érthető, hogy kutatók a „régiók 

Európája” koncepció végéről írnak (Pálné, 2008; Pálné, 2009; Elias, 2008). 

Az EU csatlakozást megelőző és az azt követő években Magyarországon tapasztalható volt egyfajta euro-

optimizmus. Az ebből következő nagyfokú euro-szimpátia feltehetően elmosta az elválasztó falat az Európa-

fogalom, az Európai Unió és valamennyire a régió fogalmak jelentései között. A kétezres évek vége felé 

azonban már lecsengeni látszik a kezdeti optimizmus, egyúttal szembesültünk a „régiók Európája” koncepció 

hanyatlásával és az európai régiók politikai térvesztésével is. Az optimizmus csökkenése az évek múlásával 

természetes velejárója az Európai Uniós csatlakozásnak, ám az európai régiók térvesztése olyan új körülmény, 

melynek hatása nem előre becsülhető formában és mértékben fejti ki illetve fogja kifejteni hatását a magyar 

régiók helyzetére. 

Magyarország térszerkezetét vizsgálva, két csoport kínálkozik elemzési lehetőségként: az új térszerkezeti 

kategóriákat tartalmazó csoport, melynek elemei a kistérség, a régió és szupranacionális egységként maga az 

Európai Unió, illetve a régi térszerkezeti elemeket tömörítő csoport, melynek elemei a település, a megye és a 

nemzeti szint. Az 1. ábrán az Eurobarometer kérdőívben vizsgált területi szintek kapcsolódásait jelenítettük 

meg. 

1. ábra – Területi szintek és kapcsolódásaik 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

2. A területi identitásról és kötődésről általában 

A területi identitás és kötődés egymással relációba állításának illetve elválasztásának céljából Gary Marks 

(1998) elgondolását veszem alapul. Marksszal egyetértve azt mondom, hogy a területi identitás például az 

Európai Unió esetében nehezen értelmezhető, mivel annak létrejöttét az Európa gondolat jelentős személyiségei 

is csupán egy hosszabb időszak eltelte után feltételezték. Marks szerint az EU polgárai identifikálódni 

napjainkban elsősorban saját nemzetállamaikkal tudnak, azoknak a helyét identifikációs faktorként nem vette 

még át az európai szint. A nemzeti identitás elemeiről számos mű áll rendelkezésre, melyek több faktort 

állapítanak meg annak elemeiként illetve feltételeként. Marksszal egyetértek abban, hogy nem szerencsés, sőt 

feltehetően nem is érvényes európai identitásról beszélni, egyfelől a fent említett korlátozás, másfelől az 

identitás koncepció gazdag fogalmi telítettsége (van Houtum – Lagendijk, 2001; Bugovics, 2007) miatt. 

Lehetséges azonban kötődésről beszélni az Európai szint esetében, mely az adott szinttel kapcsolatos 

beállítódásokat képes hitelesen megjeleníteni, és nem viseli magán az identitás metaelméleti szintű 

komplexitását. A területi kötődés használata a területi identitás empirikus indikátoraként ilyen formában is 

igazolható, ám további elméleti áttekintésre szorul. 

A területi kötődés szempontjából releváns kutatást végzett Cuba és Hummon (1993) Észak-Amerikában, amikor 

megvizsgálta, hogy mi köti az embereket különböző helyekhez. A vizsgálat érdekességeként említhető meg, 

hogy a hely mérete, melyhez az ott lakók kötődnek, illetve a helyi közösség igen fontos szempontokként 

merültek fel a szerzők gondolkodásában. Igyekeztek olyan kategóriákat vizsgálni, amelyek leképezték az 

egyének életterét. A terepmunkát Massachussets államban, Cape Cod térségében végezték 437, a térségbe 
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beköltözött migráns körében. A kötődés szempontjából vizsgált területi szintek a közvetlen lakóhely, a helyi 

közösség és a régió voltak. A régió ebben az esetben főként környezeti és kulturális értelemben használt 

fogalom, közigazgatási relevanciával. 

A migránsok 43 százaléka kötődött egyaránt közvetlen lakóhelyéhez, a helyi közösséghez és a régióhoz. A 

kötődés egységenként vizsgálva: (1) közvetlen lakóhely: 71 százalék, (2) helyi közösség: 67 százalék és (3) 

régió: 65 százalék. A levont következtetés kimondja, hogy a lakóhely szeretete és a helyi közösségbe való 

beintegrálódás sikeressége határozza meg a nagyobb területi egységhez való kötődést. 

A kutatás eredményei megmutatták továbbá, hogy a válaszadók saját demográfiai jellemzői mellett a kötődés 

kialakulásának komoly meghatározó tényezője, hogy milyen környezetben élnek az ott lakók, milyen a helyi 

közösség, és a helyi közösségnek milyenek a kapcsolatai más hasonló közösségekkel. Fontos megállapítás, hogy 

azokra a kérdésekre, hogy milyen helyekhez kötődnek az emberek, illetve hol érzik otthon magukat, csupán 

több, egymástól látszólag független dimenzió elemzésének segítségével adható válasz (Cuba és Hummon, 

1993). 

A területi kötődést a szemlézett szakirodalom alapján (Bőhm, 2000; Bugovics, 2007; Pálné Kovács, 2001b) a 

területi identitás egy elemeként kategorizálhatjuk be. Többféle tipológiával találkozhattunk, többféle 

identitáskoncepcióval, melyek között váltakozó mértékben oszlott meg a területi kötődés fontosságának 

megítélése. Ezen értekezésben mégis a területi kötődést jelöltük meg a vizsgálódás egyik fő tárgyaként. Mi teszi 

a kötődés ezen formáját érdekessé, kutathatóvá és kutatandóvá? Egyrészt az a tény, hogy az identitás más elemei 

(például a kultúra, a nyelv, a nemzeti vagy etnikai hovatartozás, a szokások, ragaszkodások, kapcsolatok, 

helyek) nehezen konceptualizálhatóak egy elméleti keretbe és egy diszciplína határain belülre. Az említett 

identitás elemek mérésre operacionalizálása még komolyabb kihívás elé állíthatja a vizsgálódót. (Pálné Kovács, 

2009.) 

A területi kötődés vizsgálatával kapcsolatban jó minőségű és a longitudinális összehasonlítás lehetőségét 

biztosító adatbázisok állnak rendelkezésre, például az Eurobarometer kérdőív különböző hullámai 

(Eurobarometer 62.0, 63.4, 65.2, 67.1, 67.2). 

A területi kötődés vizsgálata során szembekerültünk azzal a kézenfekvő módszertani kérdéssel, miszerint a 

polgároknak nincsenek kizárólagos területi kötődései. A globalizáció korában élő, posztmodern ember, földrajzi 

egységekhez való fizikai kötődése már túlzottan elavult gondolatnak tetszik. Abban a világban, amikor az 

emberek virtuális világokhoz, terekhez és szimbólumokhoz kötődnek, a valós területi kötődések világa kevésbé 

tűnhet érdekesnek (Némedi, 2008:43-36). Ez a kötődési rendszer is tartalmaz azonban kihívásokat. Mivel az 

általunk vizsgált területi egységek különböző szinteken léteznek a területi struktúrában, ezért elmondható, hogy 

az egyes egységek egymáson belül helyezkednek el. Ezért kiemelten fontos megvizsgálni a többszörös 

kötődéseket. A Gary Marks (1998) munkája által inspirált 2. ábra alapján a legtöbb polgár az „A”, azaz 

többszörösen kötődő kategóriába tartozik, amennyiben kötődéseiket empirikusan vizsgáljuk. 

2. ábra – A kötődés típusai 

 

Forrás: Marks 1998 
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3. Európai identitás – kötődés Európához 

Az Európához való kötődés az unió alapító atyáinak szándéka szerint gátat vethetne a féktelen 

nacionalizmusnak Európa országaiban, amely rengeteg problémához és konfliktushoz vezetett a múltban és 

vezethet a jövőben. Az alapító atyák hittek abban, hogy a nemzet iránt érzett hazaszeretet érzése meg fog férni 

az Európához való kötődés érzésével az emberek gondolkodásában. Az európai identitás alapjának az európai 

integrációt tartották. Azonban a kezdeti európai intézmények az európai emberek nélkül épültek fel, csupán szűk 

eliteket bevonva munkájukba. Az európai integráció veszélybe került: sok esetben átpolitizálódott, nemzetállami 

érdekeket sértővé vált. Megnyugtató folytatása ezért csupán akkor lehetséges, ha valamiféle tényleges kötődés 

alakul ki az európai polgárokban Európa felé (Marks, 1998). 

Fontos további megállapítás Gary Marks (1998) részéről, hogy a képviseleten alapuló többségi elv csupán akkor 

működhet, ha a rendszer megalkotásakor létezett valamiféle kollektív identitás. Mivel az Európai Unió esetében 

ilyenről aligha beszélhetünk, valamilyen más közös alapra van szükség, hogy az európaizáció vesztesei és 

nyertesei egyaránt ugyanahhoz az Európa-ideához kötődjenek. Ugyanezen megállapítás igaz azon társadalmi 

rétegek esetében is, amelyek a javak újraelosztásából nem egyformán részesülnek napjainkban, vagy részesültek 

a múltban. A fentebb említett társadalmi csoportok értelemszerűen nem egyformán lesznek elkötelezettek az 

„Európa-idea” iránt. Az, hogy az európaiak identifikálódnak-e a nemzetállami szintjük felett létező közösséggel, 

kulcskérdés az Európai Unió szempontjából. A kétsebességes Európa koncepciója éppen azért került 

kidolgozásra, hogy az esetleg eltérő elköteleződési szintekkel rendelkező országok eltérő sebességgel tudják 

megtenni az integráció lépéseit. 

A közösség vezetői éppen ezért figyelemmel kísérték és kísérik a polgárok Európához való viszonyát. 

Folyamatosan kapnak és kaptak visszaigazolást arról, hogy a kötődés Európához, mint kollektív eszméhez nem 

kizárólagos. Kötődési rendszerek alakultak ki, a hűség a nemzetállami szintről nem csúszott „fel” az Európai 

Unió szintjére, azonban az Európához való kötődés jelentősége nagymértékben nőtt Nyugat-Európában a 

kilencvenes évek elejére (Wallace, 1990). Elmondható továbbá, hogy a közösség „mélyítésével” és a 

„többszintű kormányzás” megjelenésével a nemzetek alatti szinthez való kötődés is egyre fontosabb tényezővé 

vált és válik. 

Az európai kötődésnek több lehetséges eleme is van. Ha Európáról beszélünk, előfordulhat, hogy elsőnek az 

Európai Unió és intézkedései jutnak eszünkbe, főként, ha az „Eurobarometer” kérdőív lekérdezése közben kerül 

szóba. Az 1. tábla mutatja be, hogy különböző szociológiai interjú kontextusban hogyan értelmezhetjük a 

különböző kategóriákat. Természetesen a kategóriák mögött megbúvó kognitív jelentéstartalmak értelmezésére 

a kutató csupán kísérletet tehet. 

1. tábla – A kötődést vizsgáló kérdés kategóriáinak jelentése 
 

Eurobarometer 

interjú 
  Jelentés (adott 

kontextusban) 
Más 

szociológiai 

interjú 

  Jelentés (adott 

kontextusban) 

Település = Település Település = Település 

Régió = NUTS 2 régió Régió = Tág 

régióértelmezés 

Ország = Magyarország Ország = Magyarország 

Európa = Európai Unió Európa = Tág Európa-

értelmezés 

Forrás: Saját szerkesztés Haesly 1999 alapján 

Anssi Paasi szerint (2005) az EU lépésről lépésre monopolizálni fogja Európa gondolatát, attól függetlenül, 

hogy egy központosított föderális államról beszélhetünk majd vagy egy kevésbé hierarchikus újközépkori 

modellről. 

Eltekintve tehát a speciális Eurobarometer interjúszituációtól, illetve bármilyen más helyzettől, ami 

egyértelművé teszi a fogalmak jelentését, ha „Európáról” beszélünk, a fentiek mellett érthetjük alatta magát az 

integrációs folyamatot is. Azt a folyamatot, mely az Európai Uniónál talán egy szélesebb társadalmi 

támogatással rendelkező dolog. Érthetünk továbbá „Európa” alatt egy területi egységet, mely földrajzilag 

lehatárolható, vagy egy eszményt, amely felé az azt támogató ember ezer különféle szállal képes kötődni. Ezen 
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értelmezési lehetőségek fényében tehát elmondható, hogy nemcsak a kötődés szintje, de a típusa is igen 

lényeges információkat hordoz a kutatók számára. Ha információkat nyerünk az Európához való kötődéssekkel 

kapcsolatban, képesek leszünk jobban megérteni azt a politikai környezetet, amelyben azok képződtek (Haesly, 

1999). 

4. Regionális identitás – kötődés a régióhoz 

„A regionális identitás azon folyamatok interpretációjaként is értelmezhető, amelyek keretében egy régió 

intézményesülése lezajlik. E folyamatok eredményeként kerülnek kialakításra a terület határai, szimbólumai és 

intézményei.” (Paasi, 2003:478) 

Az, hogy beszélhetünk-e regionális identitásról, jelentős mértékben függ az alkalmazott régiófogalomtól. A 

különböző diszciplínák divatos, illetve széles körben alkalmazott régiófogalmai sok esetben eltérőek lehetnek. 

Vannak olyan régiófogalmak, amelyek tartalmukból fakadóan egy bizonyos diszciplínához köthetőek, illetve 

általánosságban elmondható, hogy egyes régiófogalmak bizonyos tudományágakhoz közelebb vannak, más 

tudományágaktól pedig távolabb. Tovább nehezíti a fogalomhasználat egységesítést, hogy a régiók, mint területi 

egységek teljesen más értelmezéseket támasztanak napjainkban, mint korábban. 

Ezen gyökeres változás alapja, hogy megváltozott a „hely” fogalom értelmezése. A „hely” elgondolás 

napjainkban értelmezhető globális, nemzeti, regionális és lokális szinten egyaránt. A „hely” fogalom mellett a 

„határ” fogalom is nagymértékben megváltozott a globalizáció térnyerésével és a technikai innovációk rohamos 

terjedésével. Anssi Paasi (2000, 2002a) Doreen Massey-t idézi, amikor arra figyelmeztet minket, hogy az 

identitások, amelyek helyekhez kötődnek, sohasem „tiszta” identitások2 (Massey 2005). A nemzetállamok 

világából a nemzetek feletti államok világába való átlépéshez több átjárási lehetőségre lesz szükség politikai, 

kulturális és szimbolikus értelemben egyaránt. Ezen felismerések fényében nagy valószínűséggel állítható, hogy 

a „hely” fogalmi jelentésének megváltozásával megváltozott a helyi identitás és területi identitás fogalmak 

jelentése és értelmezhetősége is. Emellett a regionális világok komplexitása a globalizáció jelenségeinek 

folyamatos és párhuzamos előre haladásával folyamatosan növekszik. Különböző társadalmi gyakorlatok és 

diskurzusok rejtik el a jelentéstartalmakat és a kötődések eredeteit, azok forrásait (Paasi, 2000, 2002a, 2002b). 

„A regionális identitás narratívák több különféle tényezőn is alapulhatnak. Ezek az elemek lehetnek természeti 

elemek, tájelemek, épített környezet, kultúra és etnicitás, nyelvjárások, gazdasági sikerek vagy válságok, 

centrum–periféria relációk, marginalizáció, emberekkel és közösséggel vagy közösségekkel kapcsolatos 

sztereotípiákra épülő képek, a „mi” és az „ők” koncepciója, tényleges vagy kitalált történelmek, utópiák és 

eltérő elgondolások és érvek az emberek identifikációjával kapcsolatban. A felsorolt elemeket kontextuálisan 

használják fel gyakorlatok, rituálék és diskurzusok annak érdekében, hogy többé-kevésbé zárt elképzelt 

identitásokat konstruáljanak.” (Paasi, 2003:477) 

A regionális társadalmi kohézió erősítése fontos feladatként jelent meg a regionalizáció folyamatai kapcsán. Az 

Európához való kötődés megerősítése a középszint társadalmi kohéziójának növelésén keresztül vált 

lehetségessé. Pálné Kovács Ilona (2001b) megjegyzi, hogy ha egy terület nem rendelkezik megfelelő politikai 

érdekérvényesítő képességgel, az romboló hatással lehet az ott létező területi identitásra nézve. A szerző 

munkájában összeköti a politikai régiók létrehozásának szándékát a területi-regionális identitás 

megteremtésének, illetve növelésének a szükségességével, mint nélkülözhetetlen előfeltétellel. A hagyományos 

identitás-dimenziók, így a történelmi-kulturális tradíciók, és az intézményi keretek hiánya azonban a régiók 

esetében sokszor megnehezítheti ezt a feladatot. 

A regionális identitás szerepe a régiók életében többrétű: egyfelől elvándorlást megállító és gazdaságélénkítő 

hatása lehet, hozzájárulhat a térségben élő emberek komfortérzetének növekedéséhez. Másfelől elmondható, 

hogy alapvető feltétele a régióban létező kapcsolathálózatok jó működésének és az általános bizalom 

megteremtésének. Az identitás dinamikus tényezőként értelmezendő, ahogy a helyi társadalomban növelhető a 

szintje, úgy rombolható is (Pálné Kovács, 2001b). 

Sok országban az európai regionalizmus adaptációja nem vezetett új területi egységek megalkotásához. Nem így 

volt ez azonban Magyarországon. Faragó László (2005) szerint a nemzetállamok a szupranacionális és 

regionális szintek megjelenése miatti potenciális veszteségeiket az utóbbi szint életébe történő beavatkozással 

akarják csökkenteni. A nemzetállamok igye¬keznek minél kiterjedtebb szerepet vállalni a regionalizációban, és 

ezáltal minél több irányítási szerepkört megtartani a szint fölött. A kohéziós országokban az Európai Unió a 

támogatások nyújtását a regionális rendszer kialakításának a feltételéhez köti, ami azt eredményezi, hogy az itt 

                                                           
2Lásd a kötődés típusokat bemutató 2. ábrát. 



 Területi identitás és kötődés 

Magyarország különböző területi 

szintjein 

 

 124  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

létrejövő régiók a nemzeti struktúrák termékei, csupán bizonyos funkciók ellátására szerveződnek. A már 

kialakult tervezési-fejlesztési (NUTS 2) régiók érdeke a minél több külső forrás megszerzése a régiók közötti 

versenyben, ezért ezek a térségek elvileg egymással versengő pozícióba kerültek (Faragó, 2005). 

A regionális identitás mérni kívánt eleme, a regionális kötődés mérésével kapcsolatban tartjuk az álláspontot, 

miszerint a régiókhoz való kötődést az Eurobaromter kérdőíves interjúhelyzetben veti fel a kérdezőbiztos, 

egyértelmű, hogy az az EU-s területi rendszer NUTS 2-es régiójára gondolni (Lásd: 1. tábla 56. oldal). 

5. Kötődés a konvencionális területi egységekhez 

A vizsgálat során az új típusú, az Európai Unióhoz és régióhoz, mint területi és közigazgatási egységekhez való 

kötődés vizsgálata mellett megvizsgáljuk a hagyományos kötődéseket is. Bugovics Zoltán (2007) szerint a 

település, mint lokalitás a területi identitás egyik legmeghatározóbb tényezője. Ezen állítását a szerző széleskörű 

szakirodalmi szemlére alapozza, és megállapítja, hogy ez az állítás főként a kilencvenes évek közepétől nyert 

alátámasztást empirikus kutatásokban. Megjegyzi, hogy a településeken belül az egyes településrészek nem 

hordoznak speciális identitás-mintákat, egy-két markáns kivételtől eltekintve, ezért a településeket nem feltétlen 

kell kisebb egységekre osztani a vizsgálat szempontjából. Persze felmerülhetnek helyzetek, amikor 

településrészeknek is lehet lokális identitása, példák lehetnek erre a közigazgatásilag egyesített települések 

illetve a nagyvárosi peremkerületek. 

A megyéről, mint konvencionális területi egységről azt írja Bugovics, hogy az sem nem elég kicsi, hogy 

könnyen bejárható legyen, sem nem elég nagy, hogy megfeleljen a makroszintű tervezés léptékeinek. Idézi Bódi 

Ferencet, aki kutatásai alapján megállapította, hogy a régió felel meg leginkább a területi társadalmi fejlődés 

középterének, és nem a megye. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a területiség mellett a 

megyerendszerhez gazdasági és kulturális értékeket is kapcsol (Bugovics, 2007:143). 

Pálné Kovács Ilona (1999) a jogi szabályozás tárgyalásakor említést tesz arról, hogy a kormányzás 

szempontjából a megyei szintet ún. szubszidiárius szintként kezeli a jogalkotó. A megyének azokra az esetekre 

van jogköre, amikor a települések nem tudnak, vagy nem akarnak helytállni. A megyei önkormányzatok 

feltehetően az említett ok miatt nem váltak az önkormányzati rendszer fontos szereplőivé; a közvetlenül 

választott megyei önkormányzatok nem egyenlő szereplők a magyar önkormányzati rendszerben. A megyei 

jogú városok speciális státusza is gyengítette a megyei önkormányzatokat szerepük kiterjesztésében, mint a 

kezdetektől homályos feladat- és eszközrendszerük. 

Pálné Kovács (1999) szerint kijelenthető azonban, hogy fontos érvek szólnak a tisztázott szerepű, erősebb 

megyei szint megteremtése mellett, mert például a töredezett magyar településszerkezetet nem lehet alsó-

középszint nélkül 6-7 régióra helyezni. Az identitás-építés szempontjából kérdésként vetődik fel, hogy vajon a 

megyei identitás romjaira fog-e épülni a majdani regionális identitás hazánkban. 

Kákai László (2000) cikkében a dél-dunántúli régió megyéinek megyei identitásait vizsgálta 1994 és 1998 

között. A megyék helyzetével kapcsolatban megjegyezte, hogy a megyei közgyűlések nem voltak képesek 

ellátni a rájuk rótt integratív szerepet, és nem tudtak hatékonyan részt venni a megyei identitás felépítésében. A 

szerző megállapítása szerint akkor az intézmények a megyei identitás felépítésének a kezdetén tartottak. 

Legfontosabb ellenfeleik ebben a folyamatban pedig pont a konvencionális területi struktúra legfontosabb 

elemei, a városok, főként a nagyvárosok voltak. 

A megyéhez való kötődés azonban nem vizsgálható a többi területi szint kötődéseivel együtt, csupán egy a 

szegediek kötődéseiről szóló esettanulmányban került be a tanulmányba. Ennek oka, hogy az Eurobarometer 

kérdőívekben a Magyarország csatlakozás után felvett hullámokban 2007 végéig egyetlen esetben sem kérdezik 

a lakosság kötődését a megyéhez, illetve járáshoz, csupán az „európai középszinthez”, azaz a régióhoz. 

Az országos szint természetesen kiemelt jelentőséggel bír a megkérdezettek gondolkodásában, ezért a 

nemzetállamhoz kötődést minden esetben bevették az Eurobarometer vizsgálatokba is. Az országos szinthez 

természetesen egyaránt kapcsolódik területi és nemzeti identitás is, ezek elválasztása csak nehézkes módon 

válhat lehetségessé. Ezért Bugovics (2007) vizsgálatához hasonlóan jelen dolgozat szerzője operacionális 

szinten azonosnak tekinti az országhoz és a nemzethez való kötődést. 

6. A területi kötődések elemzése a nemzeti és a 
regionális területi szinteken 
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A területi kötődéssel kapcsolatos elemzéseim elkészítéséhez az Eurobarometer vizsgálat következő hullámait 

használtam fel: 62.0 (2004. október–november), 63.4 (2005. május–június), 65.2 (2006. március–május), 67.1 

(2007. február–március), 67.2 (2007. április–május). Az országos minták regionális szinten reprezentatívak, a 

mintanagyság általában ezer fő körüli. Az adatelemzések a Kölni Zentralarchiv által biztosított hivatalos 

adatfájlokon, kizárólag a magyar eseteket figyelembe véve zajlottak. 

A területi kötődést mérő kérdés az Eurobarometer kérdőív különböző hullámaiban az alábbi formában került 

lekérdezésre: 

„Az emberek különböző mértékben kötődhetnek a városukhoz vagy falujukhoz, a régiójukhoz, az országukhoz, 

Európához. Kérem, mondja meg, mennyire kötődik Ön … 

a) városához/falujához, b) régiójához, c) Magyarországhoz, d)Európához. 

Válaszlehetőségek: 4. Nagyon kötődik; 3. Eléggé kötődik; 2. Nem nagyon kötődik; 1. Egyáltalán nem kötődik. ” 

(Eurobarometer kérdőív, már átkódolt értékek) 

A kérdés szövege standardizált, minden egyes hullámnál ugyanebben a formában kerül be a kérdőívbe, ezáltal 

idősorosan összehasonlíthatóak az egyes vizsgálatok adatai. Az Eurobarometer interjúszituáció területi 

egységeinek jelentéseivel kapcsolatban lásd. az 1. táblát. A kérdőív a potenciális kötődések tárgyául szolgáló 

területi szintek közül négyet emel ki, a települést, a régiót, az országot és Európát/az Európai Uniót.3 Ezen 

szintek esetében válik lehetségessé az idősoros adatok összehasonlítása, a területi kötődést vizsgáló kérdésekre 

adott válaszok összehasonlító elemzése. A magyar kontextusban kifejezetten fontos megyei szint elemzésére a 

lehatárolt kategória hiánya, illetve a fenti, standardizált kérdésformátum miatt ebben a fejezetben nem adódik 

lehetőségünk. A válaszlehetőségek alapján a kérdés mért eseteit tartalmazó változót tekinthetjük intervallum 

(magas) mérési szintűnek és ordinális (alacsony) mérési szintűnek egyaránt. Mivel megfelel a kritériumoknak, 

és kellően nagy az elemszám, az egyváltozós elemzések elvégzésekor intervallum mérési szintű változónak 

fogom tekinteni, és a kötődés adatok esetében átlagot, valamint szórást fogok számítani. Többváltozós 

elemzések elvégzésekor azonban ordinális mérési szintűnek fogom tekinteni a változót a kategóriák alacsony4 

száma miatt (Schumacker és Lomax, 2004). 

7. Korrelációs vizsgálatok 

Elemzésem első lépéseként a kötődéseket mérő változók közötti kapcsolatokat próbáltam feltérképezni. A 

különböző kötődések egymáshoz való kapcsolatát a korreláció eljárásával vizsgáltam. Az adatok jellege miatt a 

Spearman5 korrelációs együttható használata mellett döntöttem. A korrelációs eljárás a változók közötti 

kapcsolat meglétét vizsgálja. Amennyiben létező kapcsolatot találunk a segítségével, meg is mutatja annak 

erősségét. Az eredményeket a 8. táblázat tartalmazza. A táblázat adataiból leolvasható, hogy minden területi 

szinthez való kötődés szignifikáns kapcsolatban van az összes többi területi szinthez való kötődéssel (az 

Alfa=0,01-es valószínűségi szinten). A kapcsolatok erősségét az együtthatók nagysága mutatja meg. Az 

együtthatók elemzése alapján érdekes tendencia rajzolódik ki: a település minden esetben a régióval mutatja a 

legnagyobb mértékű korrelációt, azt követi erősségben az ország, majd az Európai Unió. Ez lényegében azt 

jelenti a számunkra, hogy minél inkább távol kerülünk a lokalitás határaitól, az emberek kevésbé kötődnek az 

adott területi szintekhez. Ez az eredmény összhangban van az Európai Unió által felismert ténnyel, miszerint a 

közösség (EU) túl távol van a polgárai mindennapi életétől, s ezáltal az kevéssé része kötődései rendszereiknek. 

2. tábla – Területi kötődések korrelációs mátrixa, idősorosan 
 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

település – régió 0,705** 0,737** 0,797** 0,726** 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

                                                           
3A 2006-ban zajló 65.2-es Eurobarometer felmérésnél a megkérdezettek felétől az Európához való kötődésükről, a másik felénél az Európai 
Unióhoz való kötődésükről érdeklődtek. Az Európai Unióhoz való kötődés lényegesen gyengébbnek bizonyult az Európához kötődésnél. A 

két fogalom kognitív tartalmának vizsgálatára jelen munka esetében nem kerítek sort. A 2006-os adatokból csak azt a mintarészt vizsgálom 

az Európai kötődés esetében, amelynek a standardizált kérdést tették fel. 
4A változót akkor tekinthetjük nagy biztonsággal intervallummérési szintűnek, ha kategóriáinak a száma meghaladja a 15-öt. Jelen változó 

csupán négy kategóriával rendelkezik. 
5A Spearman korreláció használatát az indokolta, hogy a változók adatai nem követtek normális eloszlást, és nem feleltek meg a magas 
mérési szintű korreláció követelményeinek. A kapcsolat erőssége rangértékek kiosztása alapján került kiszámításra. 
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  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

település – ország 0,508** 0,518** 0,545** 0,488** 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

település – Európa 0,345** 0,383** 0,413** 0,298** 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

régió – Európa 0,523** 0,567** 0,463** 0,388** 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

régió – ország 0,549** 0,555** 0,583** 0,555** 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

ország – Európa 0,520** 0,563** 0,495** 0,386** 

Az összefüggés szignifikáns: **0,01 valószínűségi szinten. Spearman korreláció. 

Ha a régió–Európa és a régió–ország kötődéseket vizsgáljuk, 2004-ben és 2005-ben hasonló eredményeket 

kapunk. 2006-ban és 2007-ben azonban az együttható értéke, azaz a kapcsolat erőssége egyértelműen gyengült a 

régió–Európa kapcsolati relációban, bár továbbra is szignifikáns maradt. A régió–ország korrelációs együttható 

értéke stagnált. Összességében elmondható, hogy a kötődések korrelációja az Európához történő kötődéssel 

2007-re minden esetben csökkent. A Magyarországhoz és Európához kötődés közötti kapcsolat erősségének 

változásai is érdekes trendet mutatnak, hiszen míg az együttható szinte változatlan 2004-ben és 2005-ben, kissé 

csökken 2006-ra, és nagymértékben csökken 2007-re. A csökkenés mértéke hasonló a régió–Európa kapcsolat 

erősségének csökkenéséhez. 

A korrelációs együtthatók nagyságának időbeli változásai segítségünkre voltak egy az euroszkepticizmus 

növekedésével járó tendencia azonosításában, mely hatással van az Európához történő kötődésre is. Vélhetően 

az EU csatlakozás után eltelt évek realitása, illetve a gyors gazdasági siker elmaradása és Európa 

„távoliságának” felismerése erodálta a lakosság kötődését ehhez a területi szinthez. 

8. Kereszttábla elemzések 

A korrelációs együtthatók vizsgálata után elkészítettük az egyes változók kereszttáblázat összevetéseit. A 

kereszttáblákban együttesen jelenítettük meg a különböző területi szinteket, melyekhez a megkérdezettek 

kötődnek, páronként. Az 9. táblázatban kizárólag a „Nagyon kötődik” válaszok páronkénti metszeteit 

jelenítettük meg, százalékos formában, azaz azt vizsgáltuk, hogy mely területi szintekhez történő kötődéseknél 

találhatóak nagyobb, illetve kisebb mértékű átfedések a válaszokban. 

A település és régió, illetve a település és ország kapcsolata ezen százalékos adatok alapján is 

kiegyensúlyozottnak tetszik az idő múlásával is. A százalékos arányok csupán kismértékben változtak, egy 

szinten mozogtak, jelentős növekedés vagy csökkenés nem volt tapasztalható. Azonban a településhez és 

Európához egyaránt nagyon kötődők aránya a 2005-ös 55%-ról 2006-ra lecsökkent 42,5%-ra, 2007-re pedig 

38,5%-ra. melyet igen jelentős csökkenésnek tekinthetünk. Ez egybeesik a korrelációs együtthatók esetében 

tapasztaltakkal, azaz az Európához kötődés minőségének változása (az adatok alapján egyértelműen 

csökkenése) ezen táblázatból is megfigyelhető. 

A régiós és Európai kötődés viszonya nagyjából stabil maradt, a kötődések nagyjából azonos százalékban esnek 

egybe az egyes időpontokban. Változott azonban Magyarország és a régió, valamint Magyarország és Európa 

egybeeső kötődéseinek aránya, a település és Európa kötődési pár változásaihoz hasonlóan. A 2005-ös kötődési 

egybeesési csúcsról az egybeeső százalékok 2006-ra lecsökkentek és 2007-re tovább csökkentek. 

A legmagasabb kötődési egybeesési százalékos arányok minden változópár esetében a 2005. május–júniusban 

végzett felmérés adatai esetében tapasztalhatóak, egy évvel Magyarország Európai Uniós integrációja után. Azt 

feltételezzük, hogy az euro-optimizmus mértéke ekkor volt a legmagasabb. Ekkor még nem merült fel az 

integráció hatásainak hidegfejű, tényeken alapuló vizsgálata, sokkal inkább pozitív, mindent elfedő optimista 

érzület volt uralkodó. Azonban később, 2006-ban és 2007-ben, amikor az emberek számon kérték a vélt vagy 

valós ígéretek, illetve hatások megvalósulását a kormányon és az Európai Unión, egyáltalán nem azt kapták, 

amit akartak. A mindennapi életükben nem jött el az, amit nyugaton láthattak, az uniós csatlakozás hatásainak 

reális értékelésére csupán a népesség egy szűk rétege vált képessé. 2005-ben még a csúcson volt az EU 

csatlakozás előnyeit bemutató média- és PR kampány, mindenki hitte, hogy valóban „cukrászdát nyithat 
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Bécsben” és más ehhez hasonló marketingszövegek igazságát. A kampány befejeztével, illetve a mindennapi 

gondok és küzdelmek megmaradtával az emberek elvesztették illúziójukat, eurooptimizmusokat, és elkezdtek 

kiábrándulni a szupranacionális intézményből. 

3. tábla – Teljes kötődés metszet különböző területi szintek esetében, (%) 
 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

település – régió 55,80% 59,60% 56,40% 55,50% 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

település – ország 61,50% 64,80% 58,60% 59,20% 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

település – Európa 44,60% 53,60% 42,50% 38,50% 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

régió – Európa 58% 60,90% 57,20% 56,50% 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

régió – ország 45,60% 54,20% 42,50% 38,90% 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 

ország – Európa 52,60% 62,90% 48,20% 45% 

9. A területi kötődést mérő változók és az általuk 
alkotott skála tesztelése 

A területi kötődés különböző szintjeit mérő változók együttes megbízhatóságáról a „Cronbach Alfa” statisztikai 

eljárás segítségével bizonyosodhatunk meg. A statisztika lényegében azt elemzi, hogy a vizsgált jelenség 

mérésére operacionalizált változók alkalmasak-e funkciójuk betöltésére. Az egyes „itemek”, amelyek egyenként 

egy-egy terület szinthez való kötődést mérnek, együttesen egy a területi kötődést mérő skálaként funkcionálnak. 

Ezen skála megbízhatóságát, azaz a segítségével végrehajtott mérések pontosságát teszteli az alfa statisztika 

(Cronbach, 1951; Santos, 1999). További kiemelt fontosságú funkciója az eljárásnak, hogy megmutatja, a 

változók megfelelően reprezentálják-e az egydimenziós teret, vagy esetleg a változók mögött több dimenzió 

meghúzódására kell számítanunk. A társadalomtudományokban általánosan alkalmazott határszint a statisztikai 

érték megfelelőségére a 0,7-es. A 10. táblázatban leolvashatóak a skála Cronbach Alfa statisztika értékei, 

idősoros formában. 

4. tábla – Cronbach Alfa együtthatók az adatok egydimenziós illeszkedésére 
 

  2004. 10–11. 2005. 05–06. 2006. 03–05. 2007. 02–03. 2007. 04–05. 

Cronbach Alfa 0,774 0,809 0,775* 0,76 0,524 

*Az elemszám 2006-ban 509 fő, a többi esetben a teljes minta 

A Cronbach Alfa érték megfelelő 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban és a 2007. február–márciusi mérés idejekor. 

Ezekben az időpontokban a vizsgált változók tehát alkalmasak a területi kötődés koncepció mérésére. 

Megjegyzendő, hogy a legmagasabb a Cronbach Alfa érték 2005-ben, amikor is a kötődési optimizmus 

szempontjából csúcsidőszakról beszélhetünk. A 2007. április–májusi felmérés esetében azonban a skála a 0,7-es 

határérték alá csökken (alfa=0,524). Ebben az időpillanatban ez a négy változó nem alkalmas a területi kötődés 

mérésére, illetve az adatok mögött esetlegesen nem egydimenziós struktúra húzódik meg. A területi szintekkel 

kapcsolatban feltettük, hogy léteznek „konvencionális” (ország, település) és „új” (Európa, régió) kötődési 

relációk. Ezek a 2007. április–májusi adatfelvételig alkalmasak is voltak együttesen, egy skálát alkotva a területi 

kötődés mérésére, ám erre az évre ezt a tulajdonságukat elvesztették. Ennek oka az európai szinthez történő 

kötődés visszaesésében keresendő. 

10. Faktorelemzések 
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A Cronbach Alfa statisztika lefuttatása és eredményeinek értelmezése után faktorelemzési eljárást futtattunk az 

egyes évek esetében külön-külön a változókra. A faktorelemzésnél a „Maximum likelihood” módszert 

alkalmaztuk, „Varimax” rotációval, faktorképzési módszernek az 1-es sajátérték feletti dimenziók 

automatikusan faktorokká alakítását választottuk (Székelyi és Barna, 2002). Célunk a „konvencionális” és „új” 

területi szintek elkülönítése lett volna az eljárás segítségével, illetve a Cronbach Alfa skálatesztelés 

eredményeinek verifikálása. A 5. táblázatban csupán a rotált faktormátrixokat közöljük, idősoros bontásban. 

11. tábla – Rotált faktorközéppontok faktorsúlyai idősoros formában 
 

Kötődés típusa 2004 2005 2006 2007 4-5. 

Település 0,7641 0,7776 0,8230 0,7831 

Régió 0,8688 0,8993 0,9196 0,9125 

Ország 0,5989 0,6220 0,5722 0,5874 

Európa 0,4976 0,5758 0,4553 0,3997 

Az eljárás minden vizsgált évben egy faktort bontott ki, azaz a kötődéseket mérő változok azonos gondolati 

dimenzióba, feltehetően a „területi” kötődés dimenziójába helyezkedtek el a megkérdezettek gondolkodásában. 

Azonban a kibontott faktoron belül a változók illeszkedése nem minden esetben volt megfelelő. Az Európához 

kötődés faktoron elhelyezkedéshez szükséges 0,5-es konvencionális6 faktorsúly határértéket csupán 2005-ben 

haladta meg. A változó kilógott a faktorról 2004-ben, 2006-ban, és faktorsúlya, azaz a faktoron helyét jelző 

érték 2007-ben a legkisebb (0,3997), határérték alatt. 

Ennek fényében megállapítható, hogy a megkérdezettek területi kötődéseikről egydimenziós formában 

gondolkodnak, és ebben az egydimenziós gondolkodásban állandó helye van a településhez, az országhoz és a 

régióhoz való kötődésnek. Magyarország EU csatlakozása után 1 évvel bekerült e három változó mellé az 

Európához kötődés is, ám a későbbiekben (2006, 2007) ki is került onnan. Ez a statisztikai elemzés is igazolni 

látszik feltételezésünket, miszerint Magyarországon az EU csatlakozás után lezajlott egy a közösség iránti 

fellángolás, ami azonban 2006-re és főként 2007-re már elmúlt. 

11. Következtetések 

A fejezet tanulságai alapján belátható, hogy a területi identitás koncepciója egyfelől bonyolultsága, másfelől a 

társadalmi tőkéhez hasonlatos sokdimenziós, már-már metaelméleti szinten összetett jellege miatt aligha 

operacionalizálható empirikus mérésre adekvát módon. Másfelől nem is gondoljuk azt, hogy a nemzetállami 

szinthez képest „fiatal”, főleg az újonnan, 2004 után csatlakozott 12 ország számára teljesen új Európai Unióhoz 

lakosai tudnának a területi identitás elmélet hagyományos dimenzióinak megfelelően identifikálódni. 

Kötődéseket azonban feltételezünk, mind a megszokott, jól ismert területi szintekhez, mind az új, az EU 

csatlakozást megelőző reformok eredményeként létrejött szintekhez egyaránt. Szerencsés helyzetben vagyunk, 

mivel a területi kötődés – melyet a téma kutatói egybehangzóan a területi identitás egyik legfontosabb, mérésre 

talán legkönnyebben alkalmazható dimenziójának tartanak – egy széles körben teoretizált és kutatott jelenség. A 

kötődéseket folyamatosan méri az évente négy hullámban zajló Eurobarometer longitudinális kérdőíves 

vizsgálat. 

A területi kötődések elemzésének eredményei alapján kijelenthetjük, hogy minél inkább távol kerülünk a 

lokalitás határaitól, az emberek annál kevésbé kötődnek az adott területi szintekhez. Fontos eredmény, hogy a 

kötődési adatokból kiolvasható az Európai Uniós csatlakozás időszakával járó, európai területi szintekhez való 

kötődési optimizmus megingása. 
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14. fejezet - A politika új színtere a 
régió 

Dávid Géza 

A POLITIKA ÚJ SZÍNTERE A RÉGIÓ 

Szerkesztette Pálné Kovács Ilona 

(Századvég, Pécs-Budapest, 2009.) 

(RECENZIÓ) 

A regionalizmus magyarországi bölcsőjeként számon tartott Pécsett készült kötet a politika új dimenziójaként 

veszi vizsgálat alá a régiót. A regionális szintű politika empirikus kutatásának sem a magyar, sem a nyugat-

európai társadalomtudományokban sincs jelentős hagyománya, ezért úttörő feladatra vállalkoztak a szerzők. A 

kötet a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke és doktoriskolai programja által 2005 és 2008 között végzett 

OTKA kutatás eredményeit dolgozza fel, felhasználva a Dél-Dunántúlon - elsősorban az MTA Regionális 

Kutatások Központja által – végzett korábbi regionális kutatások tapasztalatait is. A politika regionális 

dimenzióban történő vizsgálatát az elmúlt évek kormányzati decentralizációs politikája (és annak részleges 

kudarca) is szükségessé teszi. Annak ellenére, hogy 2002 óta minden kormány zászlajára tűzte a regionális 

reformot, az eredmények elmaradnak a várakozásoktól. A 2002-es kormányprogramban határozott célként 

megfogalmazott választott önkormányzati régiók nem jöttek létre, csupán a területi reform egyik elemeként 

megjelenő kistérségi reformot sikerült végrehajtani. A kutatás tárgyaként több szempontból is kimondottan 

szerencsés választás a Dél-Dunántúl, hiszen ebben a régióban vannak a legrégebbi és kifejezetten helyi gyökerei 

a regionális együttműködésnek, valamint egy erősen leszakadó régióról beszélhetünk, ami a források 

felhasználásához szükségessé teszi a sikeres együttműködést, a kihívásokhoz való alkalmazkodást. A kötet 

bevezetőjében Pálné Kovács Ilona átfogó képet ad mind a kutatás elméleti és módszertani hátteréről, mind pedig 

a vizsgált régió társadalmi, gazdasági sajátosságairól, valamint a regionális együttműködés előzményeiről. A 

kutatás interdiszciplináris jellegéből adódóan a kötet szerzői más és más területen, különböző megközelítésben 

vizsgálták a regionalizációban elért eredményeket. 

Schmidt Andrea a közszolgáltatásokat nyújtó intézményrendszer regionális szerveződését elemezte, azon belül 

is a piaci szereplők által végzett köz- és magánszolgáltatói tevékenységet valamint a korábban ágazati állami 

irányítás alatt álló, ma főként kht.-k által végzett közszolgáltatói tevékenységet. Ennek keretében vizsgálta az 

energiaszektor, a pénzügyi szolgáltatások, a közlekedés és logisztika, a kommunális szolgáltatások, az 

egészségügy, a szociális ellátás, az oktatás valamint a K+F szolgáltatások regionális integrációit. Rendkívül 

aktuális a régió közlekedési helyzetének elemzése, különösen a vasúti és az autóbusz-közlekedés jelenleg is 

zajló összehangolási, racionalizálási kísérlete fényében. Regionális szempontból leginkább a nemzetközi árú- és 

személyforgalom terén kiemelkedő fontossággal bír a Duna, mint vízi út, valamint a légi forgalom kérdése. 

Vadál Ildikó a területi államigazgatási rendszer dilemmáiról írt tanulmányában a 2007. január 1-én életbe lépett 

reform tapasztalatait dolgozta fel. A rendszerváltást követően jelentősen megnőtt a dekoncentrált szervek száma, 

ám a területi államigazgatási szervezetrendszer kiépítése nélkülözte az átgondolt kormányzati koncepciót, ami 

egy minden szempontból eklektikus, nehezen átlátható „rendszert” eredményezett. A korszerűsítés szinte már a 

kezdetektől fogva folyamatosan napirenden szerepelt. Azonban ahogy az elmúlt évek oly sok reformkísérlete, a 

területi államigazgatási szervek 2007. évi reformja is felemásra sikeredett, ami nagyrészt az egységes 

kormányzati koncepció hiányával magyarázható (akárcsak az előző, 1996. évi reform esetén). Az átalakítás 

elsősorban az illetékességi területeket érintette (megyei szervezetek összevonásával regionális illetékességi 

területet alakítottak ki), a feladat- és hatáskörök felülvizsgálata azonban ezúttal is elmaradt, központi szintről 

regionális szintre nem telepítettek feladat- és hatásköröket. Vadál Ildikó nemcsak külső szemlélőként írja le az 

átalakítás folyamatát, de a reformban érintett szervek vezetőinek tapasztalatait, véleményét is (kellő kritikával) 

felhasználja az előnyök és a hátrányok számbavételénél. 

A top down és a bottom up regionalizációs folyamatoknak megfelelően az államigazgatási szervezetrendszer 

átalakítása mellett elengedhetetlen a régióban működő civil szervezetek együttműködésének vizsgálata. Ezt 

Glied Viktor teszi meg „A civil partnerség szerepe a regionális döntéshozatali folyamatokban” című 

tanulmányában. A civil együttműködés jogi szabályozásának áttekintése után megyei és regionális szinten 
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vizsgálja a civil szektor hálózatosodását. Az európai unióhoz való csatlakozást követően új lendületet kapott a 

civil hálózatok kialakulása, ugyanakkor a forrásokért zajló verseny is kiélezetté vált. A nagy volumenű uniós 

pályázatokban csak kevés civil szervezet képes részt venni, a partnerség elvének sokszor csak formálisan felelve 

meg. A régió számos civil szervezetének vezetőjével készült interjúk alapján Glied Viktor egy fokozatosan 

fejlődő, egyre aktívabb civil hálózati rendszer képét tárja elénk. 

A régiót akciótérként értelmezve vizsgálta a meghatározó szereplők hálózatosodását Pálné Kovács Ilona 

(Regionális hálózatok a Dél-Dunántúlon). Tanulmánya úttörő vállalkozás abban az értelemben, hogy a hazai 

szakirodalom eddig nem fordított figyelmet a regionális szereplők közötti kapcsolatok értékelésére. A kutatás 

elméleti hátterét elsősorban Elinor Ostrom, R.A.W. Rhodes és Robert D. Putnam munkái képezik, erre az alapra 

építi fel Pálné az empirikus kutatások eredményeit. A tanulmány nem pillanatképet mutat a régióról, hanem a 

2008-ban zárult kutatás tapasztalatait veti össze egy korábbi, szintén részben a szerző által végzett 2003-as 

OTKA-kutatás eredményeivel, így kimutathatóvá válnak a regionális szereplők közötti kapcsolati hálóban 

történt változások is. Mindezt nagyon hatásos, az aktorok egymáshoz való viszonyrendszerét jól érzékeltető, de 

mégis könnyen értelmezhető ábrákon keresztül mutatja be, az eredmények áttekinthető táblázatokban való 

közlése mellett. Különös kép rajzolódik ki a szektorok közötti kapcsolatokról, kiderül például, hogy a 

megkérdezett intézményi szereplők kapcsolat-rendszere a régión kívül sűrűbb, mint azon belül, de ugyanilyen 

érdekes az egyetemek viszonylagos elszigeteltsége. Ez az elemzés is kimutatja a civil szektor – Glied Viktor 

tanulmányában leírt – korlátozott kapcsolatrendszerét, periférikus helyzetét. A 2003-as időszakhoz képest a 

legjelentősebb változás a megyei szintű fejlesztési tanácsok visszaszorulása, de továbbra is meghatározó a 

regionális szintű területfejlesztési intézmények kapcsolatrendszere. 

A regionális szintű területfejlesztési intézményrendszert az Európai Unió nem szabályozza kötelező jelleggel 

tagállamai számára, ezek az egyes országokban különböző alapokon nyugszanak. Mint tudjuk, Magyarországon 

a választott regionális területi önkormányzatok kialakítására tett kísérlet elbukott, így továbbra is a központilag 

létrehozott és irányított regionális fejlesztési tanácsok töltik be a regionalizáció emblematikus intézményének 

szerepét. „Vajon egy központilag létrehozott, jogszabály által elrendelt regionális testület regionális kötődést 

nélkülöző, helyi/megyei és központi érdekeket képviselő tagjaival képes-e a regionális együttműködésre?” – 

teszi fel a kérdést Hahn Hajnalka a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács működési tapasztalatait és 

regionalizációban betöltött szerepét vizsgáló tanulmányában. Az 1996-ban elfogadott területfejlesztési törvény 

1999. évi módosítása tette kötelezővé a regionális fejlesztési ügynökségek felállítását, illetve módosította a 

tagösszetételt, valamint összefoglalta a feladatokat. Ezt követően 2004-ben szabályozták részletesen a fejlesztési 

tanácsok funkcióit, amelyek alapján ma is működnek. Az egyre részletesebb szabályozás mellett erőteljes 

centralizáció is végbement, a tanácsok autonómiája minimálisra zsugorodott. A tanulmány azonban a 

törvényben meghatározott feladatkör és minimális autonómia mellett bemutatja a Dél-dunántúli Fejlesztési 

Tanács magáról kialakított szerepfelfogását, hatáskörét, ami a valósnál sokkal nagyobb önállóságot sugall. Az 

erősen korlátozott hatáskör mellett a tanács személyi összetétele is garancia a központi kormányzati akarat 

érvényesülésére, hiszen a 19 fős testület többségét a kormányzat delegálja. Hahn Hajnalka a tanács 2004. május 

és 2008. december közötti üléseinek jegyzőkönyveit feldolgozva mutat be jellemző konfliktusokat, 

érdekellentéteket. Ezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a régió egységes érdeke háttérbe szorul mind 

a központi, mind a helyi érdekekkel szemben, illetve a tanács tagjainak gondolkodásában sokkal erősebben van 

jelen a lokális vagy akár megyei kötődés, mint a regionális identitás. 

A regionalizáció folyamatában és különösen a regionális identitás kialakulásában nemcsak a politikusok 

játszanak meghatározó szerepet, hanem a különböző szempontok alapján a társadalom meghatározó 

csoportjának számító elit is. A régió elitjének regionális identitását vizsgálta Kákai László a három megyében 

végzett 200 kérdőíves interjú segítségével. A kutatás során felkereste a civil szervezetek vezetőit, a felsőoktatási 

vezetőket, a jelentős gazdasági szervezetek vezetőit, a média irányítóit, az országos szinten tevékenykedő 

politikusokat, a területfejlesztés területén dolgozókat, az államigazgatási szervek vezetőit és az önkormányzati 

politikusokat. Mivel Magyarországon a regionalizmusnak nem voltak hagyományai, a területi kötődést 

elsősorban a települések, illetve a megyék szintjén lehetséges vizsgálni, ezért a szerző az erre irányuló korábbi 

saját kutatási eredményeit hasonlítja össze jelen vizsgálatának eredményeivel. Ennek során arra a nem meglepő 

eredményre jut, hogy még az elit esetében is inkább csak megyei identitásról beszélhetünk, semmint régió-

tudatról. Azonban a megye irányába megmutatkozó pozitív kötődés is inkább érzelmi indíttatású, semmint 

racionális megfontolás eredménye. Az interjúk összesített és számszerűsített eredményeinek rövid leírása, 

valamint diagramokban és táblázatokban történő bemutatása mellett magát a kérdőívet is tartalmazza a kötet. A 

kérdőív átlapozásakor láthatjuk, hogy annak csupán az első része kérdez rá a területi kötődésre, míg a második 

blokk a területi reformmal kapcsolatos véleményéről, a harmadik blokk pedig az intézményi kapcsolathálózatról 

kérdezi a regionális elit tagjait. A kérdőív második részének eredményeit jól áttekinthető táblázatok segítségével 

Pálné Kovács Ilona második tanulmánya mutatja be részletesen (Regionális elit és a területi reform). (A 

harmadik blokk eredményeit a korábban ismertetett Regionális hálózatok a Dél-Dunántúlon című fejezet 
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tárgyalja.) Az eredmények nagyrészt megfelelnek a várakozásoknak, egyáltalán nem meglepőek. A regionális 

reformot általánosságban a többség támogatja, és abban is egyetértés tapasztalható, hogy a sikeres 

végrehajtásához politikai konszenzust, alaposabb előkészítést és hosszabb időt tartanak szükségesnek. Az sem 

túlzottan meglepő (különösen Vadál Ildikó tanulmányának ismeretében), hogy az államigazgatásban dolgozók 

idegenkednek a regionális államigazgatástól. 

Szintén a regionális identitást vizsgálta a Kern Tamás és Koller Inez által végzett empirikus kutatás. 

Sajtóelemzésük során a régió három megyei napilapjában (Dunántúli Napló, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság) 

három évben (1998, 2002, 2006) vizsgálták meg a régiókhoz, regionalizmushoz kapcsolódó cikkeket. 

Eredményeik több szempontból magukat a kutatókat is meglepték, ugyanis a vizsgálat megkezdésekor felállított 

hipotéziseiket nem vagy csak alig tudták igazolni. Annak ellenére, hogy 1998 óta egyre markánsabban van jelen 

a politikai közbeszédben a regionalizmus fogalma, illetve 2002 óta kormányzati szinten is erőteljesen megjelent 

a politikai-önkormányzati régió létrehozásának szándéka, ezekről a folyamatokról a dél-dunántúli írott 

médiumok egyre kevésbé adtak kellő mélységű tájékoztatást. Megdöbbentő, de 1998-ban legalább négyszer-

ötször több cikk, elemzés és tudósítás jelent meg a regionalizmus témájában, mint akár 2002-ben vagy 2006-

ban, holott a kutatók – teljesen jogosan – éppen az ellenkezőjét feltételezték. Hasonlóan meglepő megállapítás, 

hogy a csökkenő cikkmennyiség nem mutat fel specializáltabb arculatot, nem a politikai, közigazgatási jellegű 

regionalizációról, a regionális civil együttműködésről tudósít, hanem leginkább csak a területfejlesztés és a 

regionális gazdasági együttműködés témakörére szorítkozik. Mindezekből egyértelműen következik, hogy a 

megyei napilapok nem képesek (vagy nem hajlandók) regionális kohéziót teremteni, nincs regionális 

identitásteremtő szerepük. 

Persze felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért van egyáltalán szükségünk régióra, különösen ha ennyire 

nehezen tudjuk tartalommal megtölteni? Mint oly sok centralizált államban, Magyarországon sem voltak 

hagyományai a regionalizmusnak. Az Európai Unió elvárásainak megfelelve alakítottuk ki a tervezési-

statisztikai régiókat (a NUTS 2-es szintet), melyeknek most identitást illetve egységes arculatot szeretnénk adni, 

ezáltal is elősegítve az EU-ban történő érvényesülésüket, az európai regionális politikában való hatékony 

részvételüket. Ebben az aspektusban vizsgálta Tuka Ágnes a Dél-Dunántúli Régió uniós kapcsolatrendszerét, 

érdekérvényesítő képességét. A regionális érdekérvényesítés legfőbb fórumaként hozták létre a Régiók 

Bizottságát (CoR), viszont a magyar delegáció vezetőjének tapasztalatai szerint a CoR-ban nem annyira egy-egy 

régió, hanem inkább az ország érdekében lehet lobbizni. Az érdekképviselet egy másik formáját jelentette 2006-

tól a régió közvetlen képviselete Brüsszelben (a regionális fejlesztési ügynökségek egy-egy munkatársának 

kiküldésével), ami azonban csak rövid ideig volt működőképes. A központi finanszírozás megszűnésével 2008-

tól csak havonta egyhetes brüsszeli képviseletet tud biztosítani a Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács. Ez még 

inkább megnehezíti a régió kapcsolatépítését Brüsszelben, az információk első kézből történő megszerzését. 

Végigolvasva a kötetet választ kapunk arra a kérdésre, hogy beszélhetünk-e egyáltalán a régióról, mint a politika 

új színteréről (amennyiben kérdésként fogjuk fel a kötet címét). Hadd válaszoljam ezt meg Pálné Kovács Ilona 

szavaival, ami jól összegzi a kutatás eredményeit bemutató tanulmányok konklúzióit: „…a régió még mindig 

inkább a megyékből összerakott mesterséges egység, semmint a megyéktől elszakadó összetartó, egy vagy 

kevés földrajzi központú hálózat”. A tanulmánykötet a Dél-Dunántúli Régió példáján keresztül tudományos 

igényességgel mutatja be a magyarországi regionalizáció pillanatnyi állapotát, az eddig elért – gyakran felemás 

– eredményeket. Mindazok számára tanulságos lehet a kötet forgatása, akik a regionalizáció kérdéskörével 

foglalkoznak, vagy egyszerűen csak érdeklődnek a Dél-Dunántúli Régió iránt. Különösen ajánlanám a kötetet a 

regionális elit figyelmébe, nemcsak azért, mert a kutatás alanyaiként jelennek meg, de egyben aktív formálói 

(lehetnének) a hazai régióépítésnek. Mindössze egy, ám néha kimondottan zavaró hibát lehet találni a kötetben, 

a korrektor vagy a tördelő figyelmetlenségének tulajdonítható sorközi elválasztásokat, ami sajnos az egész 

könyvet végigkíséri vissza-visszatérő hibaként, ám ez mit sem von le a tartalom tudományos színvonalából. A 

különböző vizsgálati megközelítések alapján készült tanulmányok végül koherens egésszé állnak össze, átfogó 

képet nyújtva a régióról. Külön érdemes kiemelni, hogy több kutató is eddig csak kevéssé vagy egyáltalán nem 

alkalmazott szempontok alapján vizsgálta a régiót. Mint ahogy a kötetben számos helyen összehasonlítási 

alapként megjelennek korábbi kutatások eredményei, ez a munka – mely alapvetően a legfrissebb eredményeket 

összegzi – is kiindulópontként szolgálhat további elemzések számára. A regionalizáció hazai szakirodalma egy 

újabb értékes, folytatásra ítélt művel bővült általa. 


