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Simon János 

 

Az Állam szerepének változása Európában és Magyarországon 

 

„A világ könnyebben elfogad egy kézenfekvő hazugságot, 

mint egy bonyolult és nehezen megismerhető igazságot.”  

A.Tocqueville 

 

 

Bevezetés:  

 

Alábbi tanulmányunkban több témát is elemezni kívánunk, melyekben azonban közös, 

hogy körbejárják az Állam szerepének történelmi változását és annak magyar 

vonatkozásait. A kérdéskörhöz alapvetően nem az Állam, hanem az állampolgár 

nézőpontjából közelítünk, legyen az a probléma történetisége vagy a viszonyrendszer 

változásának normatív értékelése. A fogalmi értelmezések után (haladás, demokrácia) 

nemzetközi példákkal mutatjuk be a liberális jogoktól a szociális jogokig vezető utat, 

majd a diktatórikus és a demokratikus Állam születési körülményeit vizsgáljuk a civil 

társadalom szemszögéből. A demokráciát, mint rendszert a gazdasági növekedés, a 

konfliktusok és a jólét megteremtése szempontjából elemezzük. Végül a kelet-európai 

államszocializmus néhány jellemzőjével foglalkozunk, és kitérünk a magyar 

sajátosságokra is. Külön érdekesnek tartjuk, a magyarok posztpaternalista attitűdjét, 

mely csapda-helyzetet állított a pártkampányoknak, a kormányzati munkának, s így 

károsan hatott a gazdaság bővített újratermelési folyamataira, s ebből az örvényből csak 

a 2010-ben alakult új kormányt tudott kiszállni. 
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I.Miért nehéz a társadalomtudományi fogalmak definiálása? 

 

A társadalomtudományokban mindig célszerű a használt alapfogalmak tartalmát 

meghatározni, hogy mindenki számára érthetővé tegyük mondandónkat és a 

vitapartnerekkel is párbeszédet tudjunk folytatni. A definiálások előtt azonban 

szeretnénk emlékeztetni az olvasót, hogy a társadalomtudományban a fogalmak a 

közösség által konstruáltak, történelmileg változó tartalmúak, és konszenzus-igényesek, 

ezért mindig lesznek olyan szempontok és használók, akik vitatják egyik vagy másik 

kifejezés jelentését. 

Egy adott fogalom igazi jelentésének feltárása egyrészt feltételezi az összes vagy 

legfontosabb vonatkozásának és logikai struktúrájának feltárását, mert csak így 

világítható meg annak a tartalma a maga teljességében, másrészt figyelembe kell 

vennünk, hogy ezek a fogalmak idővel újabb és újabb jelentésréteggel terhelődnek, így 

időben változnak, és részben megújulnak. Ha sikerül is összeállítanunk egy kifejezés 

tartalmi leírását egy jól megszerkesztet mondat keretében, akkor sem biztos, hogy az 

retrospektíve, azaz történelmileg is használható, vagyis a múltba visszamenőleg is 

használható-e, akár normatíve, akár csak a leírás szintjén. Gondoljunk csak például 

olyan kifejezésekre, mint a haladás, a demokrácia, a liberalizmus, a demokratikus 

politikai kultúra, a politikai baloldal és jobboldal.  Megnehezíti a definiálást, hogy az 

egyes fogalmakra idővel többféle értelmezési réteg tevődik, melyeket szinte képtelenség 

egyetlen paradigmába gyömöszölni, az egyes fogalmak közötti határok gyakran nem 

elég élesek, sokféle átmenet van, elmosódnak a kontúrok. Sőt az egyes korszakok is 

jelentésmódosulást hoznak, az eltérő generációk is más és más tartalmat értelmeznek, és 

akkor még nem is beszéltünk a szocializációs különbségekről, vagy az egyes 

kultúrkörökről.  

Tovább nehezítik a definiálást, hogy a fogalmaknak általában rendkívül gazdag a 

jelentéstartománya és az értéktartománya, így aztán az egyes szavak jelentéséért 

folytatott harc szinte végigkíséri az évszázadok tudományos és közgondolkodását a 

társadalomtudományokban is. A fogalmak még ideológiai töltettel is telítődnek, ami 

megkönnyíti, hogy a hétköznapi életben a legkülönfélébb politikai erők használják a 

maguk céljaira, gyakran sajátos jelzőkkel ellátva. Ráadásul az egyes generációk között 

is nagy az eltérés a demokrácia értelmezésében, hiszen eltérő politikai-hatalmi 

viszonyok között szocializálódtak, más eszmeáramlatokat szívták magukba az elemi 

ismeretek szintjén, sőt, voltak, akik tovább képezték magukat, ellentétben másokkal. 

Egy demokratikus társadalomban azonban természetes, hogy az állampolgárok ismerete 

és gondolkodása sokszínű, ami a demokratikus politikai kultúra egyik fontos pillére.  

Alábbi dolgozatunkban a sokszínűségek rendezőelveit keressük, azt, hogy az 

Állam hogyan, milyen kondíciók között teljesíthet leghatékonyabban, milyen 

feltételekkel szolgálhatja legjobban az állampolgárok jólétét és jóllétét. A válaszokhoz 

először meg kell vizsgálnunk a diktatórikus és a demokratikus Állam létrejöttének okait, 

folyamatát és legfőbb tulajdonságait, majd pedig az embereknek az Állami 

szerepvállalásokkal szembeni elvárásait.   
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II.A társadalmi haladás probléma-köre 

 

1.Létezik-e társadalmi haladás? 

 

A társadalmi haladásmind elméleti, mind módszertani szempontból komoly szakmai kihívást 

jelent, amely szükségessé teszi az egyes tudományágak és szakpolitikák közötti párbeszédet 

és együttműködést. A társadalomtudományok, a gazdaság- és környezettudományok, valamint 

a szakpolitika készítők közötti párbeszéd és együttműködés egyaránt szükséges ahhoz, hogy a 

haladás koncepciójáról tartósan érvényes megállapításokat tehessünk. 

 Egyáltalán létezik-e haladás, s ha igen, hogyan értelmezhető, mit takar a haladás 

fogalma? Létezik-e a társadalmi változásoknak egy előre látható iránya, mely a korábbi 

állapotnál magasabb szintű vagy csak egy filozófiai, esetleg politikai fikcióról van-e szó?  

 A kérdésre nem adható mindenki által elfogadott válasz. Kétségtelen, hogy 

világszemlélettől függ, hogy ki hogyan ítéli meg a folyamatokat (process) és a változásokat 

(change), hogy azokat fejlődésnek (progress) tartja-e. Sokan ellentmondást nem tűrő tényként 

kezelik a társadalmi és a politikai „haladás” létezését, sőt kutatóintézeteket alakítanak annak 

vizsgálatára vagy politikai propagálására (Progresszív Intézet, Progressziót Kutató Intézet 

stb.).  A politikai baloldalról származnak azok a propagandisztikus indíttatású értelmezések, 

melyek gyakran összemossák magukat a folyamatokat és a változásokat, és ha annak iránya 

nekik, illetve politikai értékeiknek kedvező, akkor azokat a változásokat is haladásnak 

minősítik. A progresszió kutatására szakosodott intézetek azonban már kifinomult 

módszertannal, szakmai megalapozottsággal állítják össze a rendezőelveket, a kategóriákat és 

elemzik a folyamatokat.  

 Meg tudunk-e különböztetni változást és haladást, illetve létezik-e un. társadalmi 

előrehaladás (progressziót) vagy visszafelé haladás (regressziót)? A kérdés továbbra is 

megválaszolásra vár: létezik-e a történelemben és a társadalomtörténetben haladás? A válasz 

az, hogy magukban a folyamatokban nem létezik, de létezhet, ha az emberi gondolkodásban, 

értékrendszerben, világlátásban.  Magát a „haladást” – olyan értelemben, ahogy azt a 

koncepció hívei használják - a valóság nem hordja eleve magában, az nem egy immanensen 

beleépített része a világ működésének. A nagy univerzális kozmo-elméletek is inkább a 

körforgásra vagy a kiteljesedés-összeroppanás elméletre építenek, semmint az alacsonyabb 

minőségűtől a magasabb minőségű felé történő változásra. Nem bizonyítható, hogy 

immanensen be lenne építve a létben, a mozgáspályákba az eleve haladó és nem-haladó 

képződmény kategóriája, hanem ezt a minősítést a véleményező szubjektíve viszi bele. A 

progresszió alapvetően nem a folyamatok objektív leírására szolgál, hanem azok értékelésére, 

ami pedig éppen az értékelő által konstruált rendszer része. A haladás multidimenzionális 

folyamat, dinamikus, mely szubjektív tényezőkből áll. Szubjektív döntés kérdése már az, 

hogy arra az álláspontra helyezkedünk-e, hogy van haladás, vagy arra, hogy nincsen. De ha 

elfogadjuk a haladás társadalomtudományi létezését, akkor mit takar a haladás fogalma? 

Természetesen nemcsak a mozgásnak az irányára vonatkozik, hanem magára a mozgást 

(át)alakító komponensek szerkezetére is, mert az határozza meg a következményt, tehát maga 

a haladás lényegében egy „folyamat jellegű termék”, illetve annak értékelésére és alapvetően 

magának a folyamatnak kompozíciójára vonatkozik. Ez leginkább a materialista 

gondolkodásúakra és a politikában magukat baloldaliaknak vallók között terjedt el és kevésbé 

jellemző a vallásos értékrendszerűekre vagy a spirituálisan fogékonyabbakra.    

A filozófiai gondolkodás nagyon is megosztott ebben a kérdésben. Számos, egymástól 

eltérő elmélet mentén gondolkodó iskola létezik a maguk saját eltérő logikájában. Vannak 

olyanok is, akik megkülönböztetik a haladás (progress) mellett a fejlődést is (process), és az 

előbbit nem, de az utóbbi folyamatok létezését elismerik. Sokan ugyanis elismerik a fejlődést, 

mint magasabb szintű adaptációt, de nem ismerik el a haladást, mert azt az unilineáris 
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gondolkodással azonosítják. De talán még erősebb és jelentősebb az a vonulat, mely szerint a 

(világ)történelemben nem létezik haladás, az egy mesterséges emberi konstrukció csupán, 

csak változás van, körforgásként vagy a kiteljesedés és összeomlás ciklusainak sorozataként 

fogják föl a változásokat (G.Vicotól, Dantén át Madáchig és a modern neokonzervatív 

iskolákig széles skálán mozognak), amint arra már föntebb utaltam.  

A fejlődés gondolatköre, illetve annak meghatározása természetesen már a görögöket 

és a rómaiakat is foglalkoztatta. Például Platón elfogadta a haladást, egy szakadatlan 

folyamatként fogta fel, mely a természeti állapotból egy magasabb kulturális, gazdasági és 

politikai szint irányába mutat és az emberi létfeltételeket jobbá teszi, ezáltal pedig közelebb 

kerül az „ideális állam”megvalósítása. Nézete szerint a fejlődés folyamatát a társadalom 

növekvő összetettsége és a tudás gyarapítása jellemzi, amit a tudományok és a művészetek is 

segítenek. Arisztotelésznek is meggyőződése volt, hogy az emberi haladást nem csak 

gazdasági és lélektani oldalról kell vizsgálni, ezért megkülönböztette egymástól az erkölcsi és 

az anyagi létet, az előbbi a boldogsághoz az utóbbi az alapvető szükségleteket kielégítő 

materiális léthez kötődik. Így magát a jóllétet olyan multidimenzionális fogalomként kezelte, 

amelynek egyrészt létezik egy materiális, másrészt egy immateriális szegmense. Magát a 

jólléti államot pedig olyannak képzelte, amely összekapcsolja a két dimenzió megvalósítását. 

Sokan még a XVI-XVII. század fordulóján alkotott F. Bacont szokták a haladás előfutárai 

között emlegetni, aki a haladás és a jólét fogalomkörébe beemelte a tudás fontosságát. A 

haladás koncepciójának gyökerei a kontinentális Európában egészen a XVII–XVIII. századi 

európai felvilágosodás időszakára vezethetők vissza. Voltaire például a haladást nem az 

emberi cselekedetekre vonatkoztatta, hanem kiterjesztette az emberi szellemre is, a 

művészetekre és tudományra. A 19. század végének nagy elméleti gondolkodói közül Herbert 

Spencert kell említenünk, aki szerint a haladás lényege összetevőiben rejlik, amiknek 

eredményeképpen született meg a szerves fejlődéstörvénye. Az ő haladás-elmélete azon a 

koncepción alapszik, hogy e folyamat átalakulást jelent a homogénből a heterogén felé. A 20. 

század politikai kommunikációban végig húzódik a haladás eszméjéért folytatott harc, mely 

elsősorban a baloldali gondolkodást dominálja. Az USA 44. elnöke, Barack Obama, aki 2008 

augusztusában a választási kampányban a következőket mondta: „Mi demokraták teljesen 

különböző mércét használunk arra, hogy mit jelent a haladás ebben az országban”(OECD 

Observer, 2008. márc.).  

Bár a jobboldali pártpolitika és ideológia erősen megosztott már a haladás létezésével 

kapcsolatban is, sőt gyakran hanyagolja is, mégis nem lennénk tárgyilagosak, ha a 

progresszivitás fogalmának használatát csak a baloldalakra szűkítenénk, hiszen az évszázad 

második felében a vallásosságban is megjelent. Auguste Comte az altruizmus és a 

pozitivizmus úttörője vallásos ember lévén egyházi mozgalmat indított, amely azt hirdette, 

hogy a szeretet és a rend alapelv, viszont a haladás maga a cél. 

Például a katolikusoknál 1967-ben a VI. Pál pápa által kibocsátott „Populorum 

Progressio” Enciklikának egyik központi kérdése az emberifejlődés. 2009 júliusában pedig 

XVI. Benedek pápa is ezt választotta vezérelvének a „Caritasinveritas” (Szeretet az 

igazságban)című szociális körlevelében. Ebben a Populorum Progressioból átvette a teljes 

emberi fejlődés gondolatát, amely túlmutat az anyagi javakban való növekedésen, és több is, 

mint az egyszerű evolúció(Baritz[2009]). 

A progresszió alapvetően nem a folyamatok objektív leírására szolgál, hanem azok 

értékeléséhez, ami pedig éppen az értékelő által konstruált rendszer része. A haladás 

multidimenzionális folyamat, dinamikus, mely szubjektív tényezőkből áll. A szubjektív 

döntés kérdése már az, hogy arra az álláspontra helyezkedünk-e, hogy van haladás, vagy arra, 

hogy nincsen. De ha elfogadjuk a haladást, akkor mit takar a haladás fogalma? Természetesen 

nemcsak a mozgásnak az irányára vonatkozik, hanem magára a mozgást (át)alakító 

komponensek szerkezetére is, mert az határozza meg a következményt, tehát maga a haladás 
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lényegében egy „folyamat jellegű termék”, illetve annak értékelésére és alapvetően magának 

a folyamatnak kompozíciójára vonatkozik. Ez leginkább a materialista gondolkodásúakra 

jellemző, a politikában magukat baloldaliaknak vallók között terjedt el és kevésbé jellemző a 

vallásos értékrendszerűekre vagy a spirituálisan fogékonyabbakra.    

A filozófiai gondolkodás tehát nagyon is megosztott ebben a kérdésben. Számos, 

egymástól eltérő elmélet mentén gondolkodó iskola létezik a maguk saját eltérő logikájában.  

 

2.A haladás mérése 

 

Ha elfogadjuk a haladás létezését, akkor mindenekelőtt fel kell tennünk a kérdést, hogy 

mérhető-e a társadalmi előrehaladás (progresszió) és visszafelé haladás (regresszió) és 

hogyan?  

A társadalmi fejlődés mérésekor más keretrendszerben is lehet gondolkodni, mint 

ahogy tette ezt 1943-ban megjelent, „A Theory of Human Motivation” (Az emberi motiváció 

egy elmélete) című munkájában a pszichológus Abraham Maslow, aki szerint az embereknek 

először az alapvető fiziológiai szükségleteiket (víz, élelem, alvás stb.) kell kielégíteniük és 

csak utána olyan igényeiket, mint a szeretet, biztonság,tisztelet és önmegvalósítás 

(Maslow[1943]).Fél évszázaddal később az indiai Amartya Sen egy másik keretrendszert 

dolgozott ki a „Developmentas Freedom”(A fejlődés mint szabadság) címmel 1999-ben 

megjelent munkájában. Szerinte ötszabadság különböztethető meg: gazdasági lehetőségek; 

politikai szabadság; társadalmi lehetőségek; átláthatóság; biztonság (Sen[1999]). 

Az OECD keretrendszeréhez némi hasonlóságot mutat a Bhutani Királyságban1972-

ben bevezetett és azóta alkalmazott bruttó nemzeti boldogság (BNB) mutatója. Bhutan 4. 

királya, Jigme Singye Wangchuck kezdeményezte e mutató használatát abból kiindulva, hogy 

az emberek boldogsága a fejlődés fő célja. Az 1970-es években egészen újnak hatott a 

királynak az a megközelítése, hogy a bruttó nemzeti boldogságfontosabb, mint a bruttó hazai 

termék. Az BNB kilenc fő területet ölel fel: pszichológiai jóllét; oktatás; időfelhasználás; 

ökológia; kultúra; közösségek életképessége;egészség; életszínvonal és jó kormányzás. Amíg 

a hagyományos fejlődési modellek a gazdasági növekedést mint végső célt hangsúlyozzák, a 

BNB abból indul ki,hogy valódi haladás akkor megy végbe, amikor az anyagi és a szellemi 

fejlődés párhuzamos. A bhutani kormány azt szeretné elérni, hogy az anyagi gyarapodás az 

egész társadalmat felölelje, és egyensúlyban legyen a kulturális hagyományok, a környezeti 

értékek megőrzésével, valamint a szociálisan érzékeny kormányzással. Bár keretrendszerében 

sok tekintetben hasonló az OECD taxonómiájához, a BNB erőteljesen kötődik a bhutani 

buddhista kultúrához, és kevéssé alkalmazható máskultúrájú országokban (The Centre for 

Bhutan Studies[2009]). 

 A 20. század végére a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válságok 

következményeként a társadalomtudomány számára világossá vált, hogy a neoliberális 

gazdaságpolitika,valamint a hozzá szorosan kötődő mágikus mutató, a bruttó hazai 

termék(Gross Domestic Product – GDP) önmagában nem alkalmas a társadalmi jólét,jóllét, 

illetve haladás mérésére, ezért azt más társadalmi és környezeti mutatókkal kellett 

kiegészíteni. 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 2007-ben az Isztambulban 

megrendezett „Statisztika, tudás és politika” második Világfórumon indította útjára„A 

társadalmi haladás mérése” című projektet. Ennek fő célja, hogy elősegítse olyan gazdasági, 

társadalmi és környezeti kulcsmutatók fejlesztését, amelyekkel átfogó képet lehet kapni egy 

adott társadalom jóllétének alakulásáról. A projekt elindításakor az OECD abból a 

felismerésből indult ki, hogy növekszik a hivatalos statisztika és az emberek érzékelése 

közötti szakadék mind saját életkörülményeiket, mind a gazdaság teljesítményét illetően. Ez 

az űr már a gazdasági növekedés időszakában, a 2000-es évek elején is érzékelhető volt, és 
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fennáll a kockázata annak, hogy tovább mélyül. Ha az emberek nem hisznek a hivatalosan 

közzétett számokban és statisztikákban, akkor elvesztik a kormányokba vetett bizalmat, ami 

negatív hatással lehet a demokratikus folyamatokra. Az Isztambuli Nyilatkozat az ENSZ 

1994-ben elfogadott hivatalos statisztikai alapelveivel összhangban arra ösztönözte a szakmai 

közösségeket, hogy tekintsék át, mit jelent a 21. században a haladás, és folyjék nemzetközi 

vita megbízható statisztikai adatok és mutatók használatával a társadalmi haladás különböző 

országok és időszakok közötti összevethetőségéről (World Forum [2007]). 

Utaltunk rá, hogy a haladás-koncepció kritika nélküli elfogadása minden kétséget 

kizáróan csak a politikai baloldalra és annak tudományos holdudvarára jellemző, a jobboldali 

gondolkodók szótárából általában hiányzik, vagy csak a publicisztika szintjén van jelen. A 

baloldali ideológiák és politikai értékek felé elkötelezett szerzők egyértelműen abból indulnak 

ki, hogy létezik haladás, sőt a történések és folyamatok azzal nemcsak magyarázhatók, de 

értékelhetők is. Nem véletlen, hogy a mérhetőségének kidolgozására is alapvetően a 

baloldaliak részéről indult el kezdeményezés az EU-ban. EU szinten sikerült elfogadtatnia a 

haladás-koncepciót, melyet maga Nicolas Sarkozy francia elnök is támogatott. 25 jeles 

szakértő részvételével munkacsoportokat alakítottak Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász 

vezetésével. A bizottságba meghívták Amartya Sen Nobel-díjas indiai kutatót is és megbízták 

őket a haladás fogalmának újraértelmezésére és az emberi fejlődés mutatójának kidolgozására 

(Human Development Index, HDI). Az ún. Stiglitz Bizottság azt kapta feladatául, hogy 

azonosítsa a GDP-nek mint a gazdasági teljesítményt és a társadalmi haladást mérő, szinte 

kizárólagos eszköznek a korlátait, és javasoljon alternatív mutatókat, hogy teljesebb képet 

lehessen kapni a társadalmi haladás irányairól. 

A Stiglitz Bizottság 2009 júniusára készítette el és bocsátotta széles körű vitára 

jelentéstervezetét,majd 2009 szeptemberében hozta nyilvánosságra közel 300 oldalas teljes 

jelentését és annak összefoglalóját (Stiglitz–Sen–Fitoussi[2009]). (Lásd jelenszám305–320. 

old.) Ebben 12 ajánlásban fogalmazza meg legfontosabb következtetéseit,melyek közül – 

terjedelmi korlátok miatt – csak néhányat nevezünk meg. Érdemes közelebbről megvizsgálni 

az Európai Unió szocialista frakciója által keresztülhajtott fejlődési indexeket, mert jól 

szemlélteti, hogy hogyan lehet konstruálni olyan indexeket, amik mérceként szolgálnak erre, 

amire rámondjuk, hogy fejlődés. Az említett EU munkacsoport közgazdászai, statisztikusai a 

fejlődésben fontosnak tartott mutatók alapján olyan indexek képeztek, melyek révén mérhető 

a „haladás”, illetve annak változása. A statisztikai mutatók három fő faktort emeltek ki:  

1.a növekvő termelést,  

2.a növekvő jólétet és 

3.a javuló környezetet.  

E három tényező egyensúlyi állapotából következtettek a progresszió vagy a regresszió 

erejére (1988: 28.o.). Az indexek persze önmagukban nem, hanem összehasonlításban, 

egymáshoz való viszonyukban és a változások idősorában értelmezhetőek.  

 Kifejtették többek között, hogy az EU országaiban a gazdasági termelés mérésétől el 

kell mozdulni az emberek jóllétének méréséig;a jövedelmek számbavételét ki kell terjeszteni a 

nem-piaci tevékenységekre (például háztartási munka, szabadidő eltöltése). A Bizottság 

megállapítása szerint a jóllét multidimenzionális fogalom, amelynek mérésénél legalább a 

következő fő tényezőket kell figyelembe venni: anyagi javak (jövedelem, fogyasztás, 

vagyon); egészség; oktatás; személyes tevékenységek (beleértve a munkát); politika és 

kormányzás; társadalmi kapcsolatok és viszonyok; a környezet jelenlegi és jövőbeni állapota; 

bizonytalanság(gazdasági és fizikai). Említsünk meg néhány elvárást a Stiglitz-jelentésből! 

-A jóllét megállapításakor tekintetbe kell venni, hogy különbség van az objektív és a 

szubjektív jóllét között. Szükséges, hogy a statisztikai hivatalok kérdőíves felméréseik során 

figyelembe vegyék az emberek véleményét és tapasztalatait saját életükről. 
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-Az életminőségi mutatóknak minden dimenziót tekintve átfogó módon kell 

értékelniük az egyenlőtlenségeket.  

-A fenntarthatóság értékelése jól kiválasztott paraméterek rendszerét követeli meg; 

ebben szerepe van a fenntarthatóság monetáris indexének is, de csak a gazdasági 

vonatkozások esetében.  

-A környezeti mutatóknak elsősorban olyan fizikai indikátoroknak kell lenniük, 

amelyek a fenntarthatóság környezeti vetületeit tárják fel. Itt különösen szükség van olyan 

világos paraméterek kidolgozására,amelyek jelzik a közeledést a környezetkárosodás 

veszélyes szintjei felé(például éghajlatváltozás, halállomány fogyása).  

 

3.A haladás (újra)értelmezése 

 

1 A jólét (welfare) és a jóllét (well-being) a társadalmi haladás kulcsfogalmai közé tartoznak. 

Míg az előbbi inkább az anyagi javak gyarapodásához kötődik, az utóbbi immateriális javakat 

és szubjektív elemeket (például szeretet,boldogság, elégedettség) foglalja magában. E 

fogalmak a tanulmányban is ebben az értelmezésben szerepelnek. 

 Az 2008-ban bekövetkezett globális gazdasági válság ráirányította a figyelmet a 

növekedés helyreállítására és egyben a növekedés versus fejlődés (haladás) viszonyának 

újraértelmezésére. A Stiglitz-jelentés idézte többek között Franklin D. Roosevelt USA 

elnöknek az1929–1933-as gazdasági válsággal kapcsolatos korabeli kijelentését a „Nemzet 

állapotáról” szóló beszédében, amikor arra figyelmeztetett, hogy az emberi jólét nem csupán a 

materiális javaknak és a luxusnak köszönhetően növekedett és növekszik, hanem az 

integritáson, az önzetlenségen,a felelősségen és az igazságon keresztül halad előre. Tehát az 

elnök tisztában volt azzal, hogy mennyire elégtelen a haladást önmagában csak az anyagi 

javak mennyiségére redukálni. (Stiglitz[2009]). Föntebb pedig már idéztük az USA egy másik 

elnökének, Barack Obamának a 2008-as választási kampányban elmondott szavait, amely 

szerint: „Mi demokraták teljesen különböző mércét használunk arra, hogy mit jelent a haladás 

ebben az országban”. (OECD Observer 2009. márc.).Fontos-e a környezet és a boldogság 

fogalma, amikor társadalmi haladásról beszélünk? Ezeket a kérdéseket feszegetik felelős 

tudósok és politikusok az emberiségtörténetének második legnagyobb gazdasági válsága 

idején. Joseph Stiglitzaz OECD Observer 2009. márciusi számában írt cikkében idézi az 

Egyesült Államok elnökét. 

Amartya Sen, az emberi fejlődés mutatójának (Human Development Index, HDI)egyik 

kidolgozója a Le Monde tekintélyes francia napilapnak 2009 júniusában adott interjújában is a 

haladás újragondolása mellett teszi le voksát, és a GDP-t kiegészítő mutatók kidolgozása, 

illetve használata mellett érvel (Le Monde [2009]). 

A neves amerikai ökológiai közgazdász, Robert Costanza szerzőtársával együtt szintén 

azt az álláspontot képviseli, hogy szükség van a haladás mérésének új megközelítéseire, és 

egyetértésre kell jutni ennek fontos társadalmi célként való elismerésében. Olyan 

indikátorokra van szükség szerintük, amelyek valóban elősegítik azemberi élet minőségét 

javító és egyúttal a támogató ökoszisztémák teherbíró (eltartó)képességén belül lévő 

fenntartható fejlődést (Costanza et al. [2009]). 

 

4. Az OECD társadalmi haladás mérése 

 

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a haladás multidimenzionális folyamat,mégis számos 

vélemény létezik e dimenziókról és jellemzésük módjairól. A véleménykülönbségek 

abból adódnak, hogy sokféle társadalom és szerveződés létezik különböző kulturális, 

történelmi, környezeti háttérrel. Emiatt nagy szükség van arra,hogy a kiindulási pont és a 

keretrendszer mindenki számára elfogadható legyen. Az OECD ezért dolgozta ki a társadalmi 
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haladás keretrendszerét, amely modellszerűen mutatja be a humánszféra és az ökológiai 

rendszer közötti interakciókat. (Statisztikai Szemle, 88. évfolyam 3. szám225). 

 A társadalmi haladás eszerint összetett és multidimenzionális koncepció, amely 

egyaránt magában foglalja a jóllét materiális és immateriális szegmenseit. Ugyanakkor 

dinamikus koncepció is, ami mind múltba való visszatekintést, mind pedig jövőbe tekintést is 

igényel. Emellett figyelembe veszi az emberek szubjektív tapasztalatait,azaz, hogy mit 

gondolnak fontosnak egyénileg vagy közösségük szempontjából. Az OECD munkaanyaga 

szerint „a társadalmi haladás akkor megy végbe, amikor egy társadalom fenntartható és 

méltányos jóllétében javulás következik be”. (Giovannini et al. [2009]). 

A társadalmi haladás rendszertana az OECD munkaanyaga alapján a 

következőszerkezetben mutatható be:  

 

1. Végső célok:  

a) Az ökológiai rendszerek állapota: föld(geoszféra), édesvíz, óceánok és tengerek 

(hidroszféra), biológiai sokféleség (bioszféra),levegő (atmoszféra);  

b) Az emberi jóllét állapota: fizikai és mentális egészség,tudás és megértés, munkavégzés, 

anyagi jólét, szabadság és önmeghatározás, (önmegvalósítás), személyek közötti kapcsolatok; 

 

2. Átmeneti (közbülső célok):  

a) Gazdaság: nemzeti jövedelem, nemzeti vagyon; 

b) Kormányzás: emberi jogok, polgári és politikai részvétel, biztonság és erőszak, bizalom, 

hozzájutás a szolgáltatásokhoz;  

c) Kultúra: kulturális örökség, művészetek és kikapcsolódás (pihenés);  

 

3. A két célrendszer közötti kapcsolatok:  

a) Erőforrásgazdálkodás, 

-használat és -fogyasztás: erőforrás-kitermelés és -fogyasztás, környezetszennyezés, 

a gazdasági és környezeti értékek védelme, illetve megőrzése;  

b)Ökoszisztéma-szolgáltatások: a nyújtott erőforrások és folyamatok, a természeti 

események hatása;  

c) Harántoló perspektívák (keresztkapcsolatok): nemzedékeken 

belüli vonatkozások (méltányosság/egyenlőtlenség), nemzedékek közötti vonatkozások 

(fenntarthatóság/sérülékenység/rugalmasság). 

 

A harmadik Világfórumon – melyet 2009. október végén rendeztek meg a dél-koreai 

Busanban az OECD és a Koreai Statisztikai Hivatal közös rendezésében – mutatták be az 

OECD tervét a társadalmi jóllét, illetve haladás mérésére és előmozdítására. A fenntartható 

fejlődés mérésére vonatkozó koncepcionális keretek kidolgozására hozták létre az Európai 

Statisztikusok Konferenciájának kezdeményezésére 2005-ben a fejlődéssel foglalkozó 

Bizottságot. Javaslatot tettek a nemzeti kormányok és a nemzetközi szervezetek által is 

használható fenntartható fejlődési indikátorok szűkített készletére,ami egyúttal nemzetközi 

összehasonlítást is lehetővé tesz. Ebben olyan kategóriák értékelését tartották fontosnak, mint:  

Emberi jóllét; Társadalmi; Egyéni jóllét; Társadalmi rendszer; Gazdaság; Kultúra; 

Kormányzás; Ökoszisztéma állapota; Ökoszisztéma szolgáltatások; Ökológiai rendszer; 

Erőforrás-gazdálkodás. A szakértői csoport2009-ben közzétett jelentésében a tőkealapú 

megközelítést alkalmazta, amelynek megfelelően egy társadalom teljes tőkealapja öt 

különálló szegmensből áll: pénztőke(kötvények és betétek), megtermelt tőke (berendezések, 

épületek stb.), természeti tőke(természeti erőforrások, ökoszisztémák), emberi tőke (képzett és 

egészséges népesség),valamint társadalmi tőke (társadalmi hálózatok és intézmények). A 

beszámoló javaslatot tesz a fenntartható fejlődési indikátorok készletére, amely összhangban 
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van a tőkealapú megközelítéssel, és a legtöbb elemében hasonlóságot mutat amár létező 

politikaalapú mutatókészletekkel. Az elfogadott 28 indikátorból álló készlet nagy 

belsőkoherenciával rendelkezik és a „stock-flow” logikát követi (UNECE [2009]). 

 

5. A GDP-n innen és túl 

 

Az elmúlt 10–15 évben a fenntartható fejlődés értelmezésében az ún. 

„hárompillérű”(gazdaság, környezet, társadalom) megközelítés képezte a keretrendszer 

alapját. Ennek megfelelően alakították ki a különböző nemzetközi szervezetek(ENSZ, EU, 

OECD) és országok a fenntartható fejlődési indikátorok rendszerét. Ezek közös sajátossága 

az, hogy lefedik a fenntartható fejlődés mindhárom dimenzióját,és nem törekednek arra, hogy 

egyetlen kompozit index fejezze ki a fogalom összetettségét. Az Európai Unió fenntartható 

fejlődési indikátorai témák szerint csoportosíthatók,és lényegében a döntéshozókat segíti az 

EU megújított Fenntartható Fejlődési Stratégiája(FFS) megvalósításának nyomon 

követésében. A tíz fő téma a következő: társadalmi-gazdasági fejlődés; szegénység és 

társadalmi kirekesztődés; demográfiai változások;közegészségügy; klímaváltozás és energia; 

fenntartható termelés és fogyasztás;természeti erőforrások; fenntartható közlekedés; jó 

kormányzás; globális partnerség. 

Az EU FFS-ben megfogalmazott átfogó célkitűzések és intézkedések monitorozására 

fejlesztették ki a mutatók piramisát. (Lásd a 2. ábrát.) Az első mutatókészletet az Európai 

Bizottság 2005-ben fogadta el, majd 2007-ben vizsgálta felül. Az Eurostat ezt felhasználva 

készít jelentést kétévente az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiájának megvalósításáról. A 

legutóbbit 2009-ben hozták nyilvánosságra (EC [2009]). Az EU FFS-ének mutatókészlete 

háromszintű piramisra épül. A szintek a megújított FFS szerkezetét tükrözik, és különböző 

felhasználói igényeket elégítenek ki. Az átfogó célok megvalósításának mérését szolgálják az 

ún. vezérmutatók (headline:A társadalmi haladás mérése(Statisztikai Szemle, 88. évfolyam 3. 

szám227indicators). A szinteket az ún. kontextuális (értelmezést segítő) indikátorok egészítik 

ki, amelyek értékes háttér-információt szolgáltatnak az adott témáról, de közvetlenül nem 

követik nyomon a FFS céljainak megvalósítását (EC [2009]). 

 Egy 2008 márciusában végzett Eurobarométer-felmérés szerint az EU 

állampolgárainak több mint kétharmada úgy véli, hogy a haladás mérésére társadalmi, 

környezeti és gazdasági mutatókat egyaránt figyelembe kell venni. Különböző tanulmányok 

azt is feltárták, hogy az átlagpolgárok érzékelése az életükről más, mint amit a száraz 

statisztikai adatok mutatnak. A GDP növekedése ellenére sokszor úgy érzik,hogy jövedelmük 

és a közszolgáltatások színvonala csökken. Mindezek alátámasztják,hogy e mutató alakulása 

önmagában nem képes kielégíteni a társadalom és a döntéshozók sokrétű információigényét, 

ezért kiegészítése indokolt. 

 Az Európai Bizottság öt intézkedés végrehajtását javasolja a következő évekre. Az 

első a GDP környezeti és társadalmi mutatókkal való kiegészítését foglalja magába. A 

Bizottság 2010-re ígérte egy átfogó környezeti index bemutatását, amely képes lehet arra, 

hogy komplexebb módon mérje a környezeti haladást. A második intézkedés a közel valós 

idejű információszolgáltatást célozza meg azzal, hogy erősíti a környezeti és a társadalmi 

információk időszerűségét (lásd erről bővebben Szabó[2009]). A harmadik a javak társadalmi 

elosztásáról és az egyenlőtlenségekről szólójelentések pontosabbá tételét irányozza elő, 

hangsúlyt fektetve a társadalmi egyenlőtlenségekés a környezetminőség kapcsolatának 

feltárására. A negyedik terület, ahol a Bizottság előrelépést javasol, a fenntartható fejlődés 

mérésére irányul. Ez egy eredménytábla kidolgozásával valósítható meg, amely méri az EU 

Fenntartható Fejlődés Stratégiájában szereplő célkitűzések végrehajtása terén elért haladást. 

Ezzel kapcsolatban a Bizottság célul tűzte ki a környezeti fenntarthatóság küszöbértékeinek 

meghatározását,ami korai jelzést adhat a döntéshozóknak a környezet tűrőképességének 
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határairól mielőtt még visszafordíthatatlan folyamatok következnének be. Az utolsó 

intézkedéscsomag az Európai Tanács 2006. júniusi döntése értelmében a nemzeti számlák 

kiterjesztését tartalmazza a környezeti és a társadalmi kérdésekre. Az Európai Bizottság azt 

vállalta, hogy a közleményben javasolt intézkedések megvalósításáról legkésőbb 2012-ben 

jelentést készít (Európai Bizottság [2009]). 

 

6.Következtetések 

 

Az utóbbi években több kezdeményezés született a társadalmi haladás és a jóllét 

keretrendszerének,illetve mérésének kialakítására nemzetközi, nemzeti és közösségi szinten 

egyaránt. Bár az alulról-felfelé építkezés fontos a fogalmi keretek tisztázásához,a 

döntéshozóknak szintén meg kell fogalmazniuk elképzeléseiket a társadalmi 

haladásmérésével kapcsolatban. Ehhez természetesen politikai akaratra is szükség van. A 

haladás, és általában a teljesítmény mérésével kapcsolatos legnagyobb akadálya a változással 

szembeni társadalmi és intézményi ellenállás. Leginkább az az uralkodó felfogás 

megváltoztathatatlan, hogy a gazdasági növekedés az egyedüli „üdvözítő”cél. A döntéshozók 

körében ugyanis még általános az a nézet, hogy a gazdasági tevékenységnövekedése 

mindenható orvosság a szegénység és a munkanélküliség ellen,valamint a társadalmi jólét 

egyetlen mérőeszköze a GDP. Az utóbbi években azonban egyre több nemzetközi és hazai 

kezdeményezés történt a GDP-t kiegészítő társadalmi és környezeti mutatók kidolgozására, 

illetve alkalmazására. Nyilvánvaló az is, hogy a sokféle szubjektív megközelítés miatt nehéz 

az egyetértés a különböző szakterületek képviselői között a társadalmi haladás mérésében. 

Mindezek ellenére az ilyen irányú törekvések elengedhetetlenek a modern demokrácia 

működésének javításához és a kiegyensúlyozott közpolitika-készítéshez. A 

koncepcionáliskeretek megfelelő és szakszerű kialakításához, valamint az indikátorok 

fejlesztéséhez együttműködésre és párbeszédre van szükség a statisztikusok, a gazdaság-és 

társadalomtudomány, valamint a környezettudomány képviselői között. 

 

 

Jólét és jóllét 

 

Az európai polgárságnak kettős értelme van, egyrészt jelenti a szabad „citoyen” (politikai és 

gazdasági jogokkal), másrészt jelenti a szociális polgárságot (széles szociális jogokkal). Egyes 

kutatók úgy vélekednek, hogy mivel „az európai polgárság szociális, gazdasági polgárságot is 

jelent, paradox módon ez képezi az EU versenyképességi hátrányát.” (Kasznár 2013:27). 

Ha a szociális jogokba benne foglaltatnak az oktatásban, a kultúrában és az egészségügyben 

való részvételi jogok is, akkor világossá kell tennünk, hogy azok is a munkakultúra részei, a 

termelés emberi tényezői, tehát ebben a minőségében segítik a gazdasági fejlődést. Az európai 

szociális jogok (oktatás, egészségügyi ellátás, szociális biztonság, munkavállaló jogok) nem 

jótékonykodásnak számítanak, hanem igenis gazdasági tényezők is. Ez akkor is igaz, ha a 

humán tőke is pénzbe kerül. Sokak szerint az EU hátrányát a szociális jogok képezik, mert 

rugalmatlanná teszik a rendszert és pazarlóak. Ezzel szemben mások viszont éppen 

ellenkezőleg gondolják, szerintük ugyanis ezek a gazdaságnak éppen, hogy felhajtóerőt 

jelentenek (oktatás, egészségügy), amit ha okosan használnak (mint egykor Japán, most 

Mexikó és India), akkor óriási fejlődési dinamikát hozhat. Az igazi probléma viszont maga a 

nagyfokú rugalmatlanság, melyet a jogi túlszabályozás és a túlintézményesítésből eredő 

innováció-ellenes tehetetlenségi nyomaték és nehézségi erő okoz (Th. Brauninger: 2000). 

Mások szerint pedig Európában Ázsiához képest a túlterjeszkedő bürokrácia okozza a 

rendszer bekeményedettségét, mert a bürokraták és az általuk hozott rendelkezések túl sok – 



12 
 

és egyre több – kompetenciát húznak maguk alá (F.Bolkenstein, Th. König). Ezeknek az 

alternatív magyarázatoknak meg kellene jelenni a dolgozatban, legalább utalás szintjén.  

Az EU versenyképességének értelmezése tehát több, minthogy „elvek, politikák és 

szabályok szolgálják a tagországok teljesítmények növekedését”, sőt ennél minőségileg is 

többről van szó (Czakó Erzsébettől 2005:28.). De az is érdekes, hogy míg a Bizottság és a 

bürokrácia emberei a koordináció hiányát emelik ki (Barroso 2005.02.02), addig az 

ellenvélemények is megjelennek, melyek e tekintetben a szubszidiaritás, a lokalitás és az 

autonómia hiányáról beszélnek és kifejezetten félnek az esetleg erősödő koordináció 

centralizációs hatásaitól.  Arról nem is beszélve, hogy ha pl. a foglalkoztatás-politikát fölülről, 

vagyis Brüsszelből akarják koordinálni, akkor annak következménye a jelenlegi 

egyenlőtlenségek erősítése lesz, ami a fejlettebb országoknak kedvez (Kasznár 2013:28.o.).   

Sokak szerint „a versenyképesség szemben áll a szociális modellel és ezt az árat nem 

akarták megfizetni” a polgárok. Egy publicisztikában talán elmegy ez az állítás, de egy 

szakmai elemzésben túl nyers, legalább olyan durva leegyszerűsítés, ugyanolyan szintű 

szimplifikáció, mint a 21. századi konfliktusokat a tőke és a munka ellentétére redukálni. 

Például az oktatás a versenyképesség egyik legfontosabb (de legalábbis potenciális) 

emeltyűje, miközben az oktatást is a szociális modell részének tekinti.  Mindenképpen ide 

kívánkozik, hogy van alternatív meggondolás is. Sok olyan koncepció van, mely alapjaiban 

nem ért egyet ezzel a szembeállítással, nem fogadja el, hogy a polgároknak kell megfizetniük 

a gazdaság kárát. Sőt egyesek kifejezetten tévesnek tartják, mert a problémát nem a kettő 

viszonyában látják, hanem azok belső szerkezetében, vagy a megoldást kifejezetten csak 

magában a gazdaságban keresik. Azt is sokan vitatják, hogy a gazdasági tévutak árát, ódiumát 

mindenképpen az embereknek kell-e megfizetniük vagy helyette inkább a gazdasági és 

pénzügyi élet főszereplőinek, a tulajdonosok intézményeinek, a bankoknak, a multiknak 

(Lásd ezügyben a görög válság-kezelés és a magyar válság-kezelés közti különbségeket).    

 

III.Ademokrácia-felfogások alakulása  
 

1.Modern demokrácia-felfogások a történelemben 

 

A demokráciáért folytatott évszázados küzdelem lényege valójában a jogokért folytatott 

küzdelem, mely a liberális individuális jogokért folyó küzdelemmel kezdődött, majd a 

szociális jogokért vívott küzdelemmel folytatódott, végül pedig a kollektív kisebbségi 

jogokért folytatott küzdelembe torkollott. A három nagy csomópont nemcsak egymás utáni 

következett, hanem gyakran egyszerre volt jelen, előfordult, hogy az egyik még be sem 

fejeződött, mikor a másik már elkezdődött, sőt nem egyszer interferencia is volt köztük.  

Az ipari forradalmat követő három évszázadban nemcsak a demokráciák terjedésének 

több „hullámáról” beszélhetünk (Huntington 2000), de magának a demokrácia-

értelmezéseknek is voltak hullámai, egymástól eltérő tartalmakat hozó periódusai (Simon 

2012:53). A modern demokrácia-felfogásokat három nagyobb csoportba sorolhatjuk: a 

felvilágosodásbeli klasszikus demokrácia-felfogásokra, a liberális demokrácia-felfogásokra és 

az ezredforduló utáni mediatizált demokrácia-felfogásokra. (1. sz. tábla).  

 

1. sz. tábla: A demokrácia-felfogások csoportosítása 

 
 Klasszikus 

demokrácia 

Liberális demokrácia 

 

Mediatizált 

demokrácia 

 Többségi 

demokrácia-

értelmezés 

 

Elitista 

(revizionista) 

demokrácia- 

értelmezés 

Képviseleti 

demokrácia- 

értelmezés 

Participatív 
demokrácia-

értelmezés 

Mediatizált 

demokrácia-

értelmezés 
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Szakneve 

 

Instituciona-

lista 

Elitista  Delegatív Participációs, 

részvételi 

Technika általi 

közvetítés 

A 

demokrácia 

tartalma 

A többség 

uralma a 

kisebbség 

felett 

A demokr. a 

többségé, de 

az ellenzéki 

kisebbség 

védelme 

A többség 

kormányoz, 

de az egyéni 

jogok 

védése; 

egyensúly a 

szabadság és 

egyenlőség 

között 

A többség 

kormányoz, de 

a hatalmat a 

civil 

szervezetek 

ellenőrzik.  

Harc a 

kollektív 

kisebbségi 

jogokért is: 

nyelv, vallás 

Fő jellemzője intézmény-

centrikus 

intézmény-

eljárás- és 

verseny-

centrikus 

választás – 

képviselet-, 

ellenőrzés-

centrikus 

személyes 

részvétel-

centrikus 

média, blog 

internet, sms, 

honlapok- 

centrikus 

Szükségesnek 

tartott 

rekvizitumai 

parlament, 

több 

pártrendszer, 

választások 

pártok szabad 

versenye a 

választók 

voksaiért 

konvencio-

nálisparticip

áció 

konvencionáli

s és nem 

konvencionáli

s participáció 

botrány, flesh, 

spot akciók, 

nem 

konvencionáli

s participáció 

Kiváltó 

élmények 

A francia 

forradalom 

bukása 

A német 

nemzeti 

szocializmus 

hatalomra 

kerülése 

A II. vh. 

után, de 

főleg az 50-

es-60-as 

években 

A II. vh. után 

a választói 

jogok kiter-

jesztése,„nép-

képviseletek”.  

A mobil és az 

internet 

elterjedése  

Elméleti 

forrása 

A francia 

felvilágosodás 

(Rousseau) 

Schumpeter 

1943 

Tocqueville 

Rokkan és 

Lipset 1961 

Linz 1969 

Apter 1963 

Almond-

Verba 1963, 

Barnes-

Kaase1979 

Sartori 2000, 

Morlino 2004, 

 

Elterjedéséne

k időszaka 

18-20. század 20. század 

közepétől 

20.század 

közepe 

20. század 

végemásodik 

felétől 

21. század 

elejétől 

Elterjedési 

területe 

Európa, USA USA, Kanada USA, India, 

Kanada, 

Ausztrália  

Nyugat-

Európa 

Európa, 

Amerika 

A 

részvételhez 

való viszony 

Teljesen 

közömbös. 

Részvételi 

arány mindegy 

lényeg a 

verseny, az 

úgyis az 

érintettek 

szavaznak. 

 Fontos a 

magas 

részvétel, mert 

legitimál, 

érvényességi 

küszöbök. 

Lehet fontos  

és lehet 

egyáltalán  

nem fontos. 

 

Források: Saját kompozíció az alábbi szakirodalom alapján: Almond, G. and Verba S. (1963) The 

CivicCulture. Princeton University Press; AnduizaPerea (1999) ?Individuos o sistemas? CIS, 166. 

Madrid. SigloVeitiuno SA.;Barnes, Samuel and Kaase, Max (1979) Political Action: 

MassParticipationin Western Democracies. Beverly Hills/London. Sage; Cansino, Cesar 2008. La 

muerte de la CienciaPolítica. La Nacion, Ed. Sudamericana, Buenos Aires 183-203.; Held, David 

(1987) Models of Democracy. Stanford, Stanford University Press; Lafferty, William (1981) 

Participation and DemocracyinNorway: The DistantDemocracyRevisited. Oslo-Bergen, 

Universitetsforlaget; Moreno, Luis García y Gabriel Tortella (eds.) (2008) La democraciaayer y 

hoy. Ed. Gadir, Madrid pp. 261.149-224.; Rokkan, Stein (1961) „MassSuffrage, SecretVoting and 

PoliticalParticipation” European Journal of Sociology, 2, 132-152.; Schumpeter, Joseph (1943, 

1979) Capitalism, Socialism and Democracy” London, Allen and Unwin; Simon János 2012. 

Értékválság a politikában. L’Harmattan 37.o.; Simon János 2013. A politika értékválság. 

L’Harmattan;The Postcommunist Citizen (Barnes and Simon eds.) 1998. IPS of HAS, Erasmus, 

Budapest; Verba, S. and Nie, N. H. (1972). ParticipationinAmerica. New York. Harper.  
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Ha a konfliktusok oldaláról nézzük a demokrácia szerepét, akkor könnyebb dolgunk 

van, hiszen az elmúlt 200 évben a kapitalizmus és a demokrácia összeegyeztethetetlenségéről, 

konfliktusairól és ellentéteiről számtalan színvonalas elméleti tanulmány született 

(J.S.MillConsideration of RepresentatíveGovernment, Toqueville 1835, Marx 1848, Polanyi 

1944, Offe 1982). Lényegük, hogy a politikai demokrácia és a kapitalista gazdaság 

érvényesülési és terjeszkedési logikája nem fér meg egymás mellett.  A demokrácia 

tömegszintű terjedése (tömegdemokrácia, népi demokrácia) - függetlenül attól, hogy a 

kormányzás prezidenciális vagy parlamentáris – konfliktusba kerül a magántulajdonra és a 

bérmunkára épülő kapitalista társadalommal, mert egyik a másik ellen fordul, és azt 

fundamentálisan módosítja vagy fölszámolja.  

Hozzájuk képest a bolsevikok (Lenin és követői) számára nem volt kétséges, hogy a 

kapitalizmus és a demokrácia képes a harmonikus együttélésre, mert úgy fogták föl a 

demokráciát, mint amely a burzsoázia gazdasági hatalmának alátámasztását szolgálja. Többek 

között ezért sem becsülték a demokráciát, és vették tervbe annak felszámolását, s a proletár 

diktatúrával való helyettesítését. 

Mindezek ellenére a 20. század története azt mutatja, hogy mindegyik fontos, fejlett 

kapitalista ország (vagyis amelyik piacgazdaságra épül) demokratikus berendezkedésű 

(Huntington 2000). Tehát miközben a múlt nagy gondolkodói közül sokan az 

összeegyeztethetetlenséget prognosztizálták (incompatibility), a kortárs társadalomtudós 

feladata most az, hogy az összeegyezhetőséget (compatibility) magyarázza. Arra kell választ 

adnunk, hogy milyen tényezők és intézményi feltételek hatására alakult így az az elmúlt két 

évszázadban a fejlett országokban a gazdaság és a politika viszonya. Milyen tényezők és 

folyamatok idéztek elő döntő hatásokat, melynek során moderálódtak, megszűntek vagy 

átalakultak a korábbi erővonalak, hatásmechanizmusok, határok, minőségek és 

képződmények, s tették lehetővé az országok többségében a demokrácia és a piacgazdaság 

egyidejű kiteljesedését. Természetesen az is tanulságos, hogy hol nem ment ez a folyamat 

végbe, illetve az antidemokratikus és antikapitalista rendszerek szétmorzsolódtak. A 

végbement folyamat meghatározta a modern állam kereteit, funkcióját, szociális 

szerepvállalását és a civil társadalomhoz való viszonyát is.  Jelen tanulmányunkban ezekre a 

fő kérdésekre keresünk választ.  

 

2.A többségi demokrácia-felfogás 

 

Az első általánosan elterjedt demokrácia-értelmezés a felvilágosodás eszméjében 

gyökerezett. A Rousseau és kortársai által képviselt demokrácia-értelmezést nevezzük a 

„klasszikus” koncepciónak. Ennek lényegéhez tartozik, hogy alapvetően elismeri a többség, a 

többséget alkotó közösség jogait, hiszen éppen egy szűk elit réteg kiváltságai ellen harcolt, de 

ugyanakkor vagy elnyomja az egyének és a kisebbségek jogait, vagy egyszerűen nem 

létezőnek tekinti azokat. Ezért is nevezik néha ezt a típusú demokrácia-felfogást „totalitárius” 

demokráciának.   

 

3.Elitista demokrácia-felfogás (Schumpeter) 

 

Míg az elitista (képviseleti) demokrácia hívei az intézmények mellett elsősorban 

aversenyre helyezik a hangsúlyt, addig a participatív demokrácia koncepcióban gondolkodók 

mindenek előtt a polgárok részvételének fontosságát emelik ki. A továbbiakban nézzük meg e 

két demokrácia-teória főbb jellemzőit.  

Az elitista demokrácia-elméletet gyakran nevezik a szakirodalomban „revizionista 

elméletnek” is. A kifejezés azt jelzi, hogy az elmélet úgy született, hogy ellentmondott az 

addig általánosan elfogadott 18-19. századi hagyományos demokrácia-elméleteknek. A 
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klasszikus doktrína szerint ugyanis a demokrácia egy intézményi rendszer, melyben olyan 

döntések születnek, amelyek a közjót hivatottak szolgálni, a különböző kérdéseket 

választáson döntik el az egyének, hogy ez által kifejeződjön a népakarat. Schumpeter 

kritizálta ezt az elméletet, mondván, hogy hiányzik belőle a realizmus, a heurisztikus 

képesség, és az elégséges magyarázó erő, mellyel értelmezhetők lennének a kortárs 

versenydemokráciák. Helyette ő egy másik „eljárás-centrikus” demokrácia-definíciót adott, 

melyet talán napjainkban a leggyakrabban használnak a kortárs demokrácia-definíciók között.  

Schumpeter szerint „a demokrácia a politikai döntések meghozatalának olyan 

intézményes rendje, amelyben egyének a nép szavazatáért folytatott versengés révén jutnak 

döntéshozói hatalomhoz” (Schumpeter 1943:269). A Schumpeter-i definíció lényege, hogy 

kiemeli a versenyt, miközben a politika szféráját megtartja a politikusoknak és a privát szférát 

az egyéneknek, s ez utóbbiaknak egyetlen szerepet kínál, azt hogy szavazatukkal válasszanak 

a versengő politikusok között.  

A politikai részvétel más formái kiesnek a látóköréből, mert nem tulajdonít nekik fontos 

szerepet. Abból indul ki, hogy az egyének alapvetően kevésbé informáltak a politika 

mechanizmusairól, maguk is kevésbé érdeklődnek iránta, ezért az állampolgároknak egyetlen 

politikai részvételi formát hagy meg, a vezetők választását, amellyel legitimálják magát a 

demokratikus rendszert. Az állampolgároknak el kell fogadni azt a munkamegosztást, ami 

köztük és az ő általuk megválasztott politikusok között van.  A választópolgároknak 

tudomásul kell venniük, hogy maga a választás aktusa a bizalom kifejeződése, amit nem lehet 

csak úgy, egyik napról a másikra visszavonni, mert az egyben tartós megbízatást jelent egy 

politikus számára, s a megbízatás éppen a választó érdekében tartós. (Schumpeter 1979:295).  

Ennek az un. „elitista” ideológiának a követői nem aggódnak az alacsony politikai 

(választási) részvétel miatt, hiszen abból indulnak ki, hogy az csak egy lehetőség és nem 

pedig kötelezettség, s úgy is csak az megy el, aki magáról úgy érzi, hogy kellő ismeretekkel 

rendelkezik ahhoz, hogy dönteni tudjon (Di Palma 1970, Barnes and Kaase 1979, Barnes and 

Simon 1998). A választásoktól való távolmaradás nem feltétlenül a demokratikus legitimáció 

hiánya, nem nevezhető demokrácia-deficitnek, mert az következhet a demokrácia 

működésével való elégedettségből is, amikor is a polgárok elhiszik, hogy nélkülük is jól 

működik a rendszer. Ezzel a politikai apátiát is már megközelítésbe helyezték (Berelson, 

Lazarsfeld and McPhee (1954), Robert Dahl (1956), Eckstein (1966), Ranney (1983), Sartori 

(1962). Azt is mondhatjuk, hogy az eljárás-centrikus „elitista” modell inkább a konzervatív és 

neo-konzervatív gondolkodáshoz áll közelebb, mivel a szociáldemokrata vonulattól eltérően 

nem az un. „tömegdemokráciát”, hanem inkább a kiválasztottak „szakértői-demokráciáját” 

preferálja.  

Az elitista koncepció a demokrácia legfőbb princípiumának tehát nem a részvételt, 

hanem az elitek közötti versenyt jelölte meg, amely lehetővé teszi az alternatívák állítását. Ez 

azt is jelenti, hogy a politikai részvételek közül egyedül a választási részvételt tartják 

fontosnak, mivel csak ez járul hozzá a versenyző elitek kiválasztásához. Ehhez pedig nem 

szükséges mobilizálni az egész társadalmat, az összes választót, csak aki akar, „aki motivációt 

érez, az jöjjön” választani.  

 

4.Részvételi demokrácia fölfogás (participációs) 

 

A 20. század másik nagy demokrácia-fölfogása az az irányzat, melyet leginkább a 

részvétel fontossága az un. participáció jellemez. Ezt egyesek anti-elitista vagy anti-

revizionista irányzatnak is nevezik, azzal, hogy ellentmond a Schumpeter nevével fémjelzett 

koncepciónak. Megítélésünk szerint azonban nincsen kifejezett ellentmondás, sokkal inkább a 

preferenciák áthelyezéséről, az értelmezési keretek másságáról van szó.  
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A participációs demokrácia-elmélet középpontjában maga a részvétel áll. A kétféle 

demokrácia-értelmezés között - sok egyéb jellemző mellett - az a különbség, hogy az elit-

demokrácia hívei szerint a részvétel csak egy eszköz ahhoz, hogy a megfelelő vezetőket 

kiválasszák, míg a participációs demokrácia hívei szerint a részvétel önmagában is a 

demokráciának a lényegi eleme. A részvételi demokrácia abból indul ki, hogy a tömeges 

állampolgári részvétel erősíti magát a demokratikus rendszert, a távolmaradás viszont 

közömbösséget, apátiát vagy bizonytalanságot szül, ezzel pedig gyengíti, sőt veszélyezteti a 

demokratikus rendszert. A legfontosabb érve az, hogy a részvétel jó állampolgárokat képez, és 

jobb életet eredményez, mert a közösség ügyei felé fordulás egyben könnyebbé teszi az egyén 

önmegvalósítását is. Nem fogadja el azt az érvet, hogy nem kell részt vennie azoknak, akik 

amúgy sem értenek a politikához, nem ismerik a tényeket és szereplőket, nem követik az 

eseményeket. Éppen ellenkezően, azt állítja, hogy nekik is be kell kapcsolódniuk a közügyek 

intézésébe, mert csak ez által szereznek ismereteket, tapasztalatokat, megismerik a 

lehetőségeket, megtanulják a demokrácia szabályait is, így csökkenhet bennük a közügyek 

iránti közöny és a politika iránti bizalmatlanság. A politikai tudatlanok így válnak politikailag 

tapasztaltakká és jártasokká (Lively 1975:134-136).   

A részvétel nemcsak az egyén számára hasznos, de a közösség és maga az egész 

rendszer számára is, mert erősíti a politikai rendszer elismertségét, támogatottságát, vagyis a 

demokrácia legitimációját. 

A participációs-elmélet jelentős magyarázó erővel bír, de követői két problémát nem 

tudtak megoldani. Az egyik a világos definíció hiányából adódik. Miközben a participáció 

hívei határozott kritikai álláspontot foglalnak el a konzervatívabb elitista elméletekkel 

szemben, használat közben nem definiálják kellően, hogy mit is értenek részvételen és az sem 

világos, hogy milyen részvételi formákat preferálnak. Továbbá azt sem teszik egyértelművé, 

hogy hogyan valósítanák meg a különböző participációs elveket. Az elvárásokból nem látszik 

az átmenet a valóság irányába, így a tudományos elemzés gyakran megakad a „magasztos 

akarás”, a „kellene, hogy legyen” szintjén.  

A participációs irányzattal szembeni másik felvetés az, hogy túlságosan is kapcsolódik a 

klasszikus demokrácia-ideákhoz, így például a közvetlen demokrácia és az önkormányzatiság, 

önrendelkezés elvéhez, miközben a képviseleti demokrácia és a részvétel összefüggése 

nincsen egyértelműen végiggondolva és kimunkálva. Kevés energiát szentelnek a különböző 

részvételi formák közötti kapcsolatoknak, illetve annak, hogy lehetséges-e permanens 

részvétel, politikai akció és magából a részvételből hogyan lesz reprezentáció, vagyis 

képviselet.    

Bachrach hívta fel a figyelmet (Bachrach 1967:99), hogy a demokrácia-elméletekben 

végighúzódik egy nagy paradox dilemma, hogy melyiket válasszuk: egyrészt van egy 

normatív szempontból figyelemre méltó, de kevésbé realista elméletünk, másrészt van egy 

valóság-közelibb megközelítésünk, de mélyen át van itatva elitista elemekkel.           

 

5.A liberális és a nem-liberális demokráciák 

 

A demokrácia „liberális” koncepciója az első világháborút követő időszakban - jelentős 

mértékben amerikai hatásra – Európában is elterjedt az egyéni jogokon alapuló demokrácia-

szemlélet, mely a második világháború után a nemzetközileg is teret nyert és általánosan 

elfogadottá vált.  

Amit ma a köznapi életben demokráciának hívunk, az lényegében a „liberális” 

demokrácia. A társadalomtudományban a demokráciának leggyakrabban a P. Schumpeter 

által adott eljárás-centrikus definícióját szokták idézni, mely így hangzik: „a demokrácia a 

politikai döntések meghozatalának olyan intézményes rendje, amelyben meghatározott 

személyek a nép szavazataiért folytatott versengés révén jutnak döntéshozói hatalomhoz” 
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(Schumpeter 1943:269). Ezt a koncepciót erősítette A.Downs 1957-es demokrácia modellje, 

aki a szavazatokért versengő pártok mellett fontos ismérvnek tartja, hogy a szavazatok 

többségét elnyerő politikai erők alakítsanak kormányt, akik részére a veszteseknek át kell 

adniuk a hatalmat, de maguk a nyertesek sem használhatját a hatalmat arra, hogy gyengítsék a 

vesztesek pozícióját a következő választásokon történő versengésre (Downs 1957:267). A 

későbbi demokrácia-értelmezések csak tovább védték az ellenzék, a vesztesek, a kisebbség 

jogait (Buchanan-Tullock, John Rawls, Robert Dahl, Juan Linz).     

A liberális demokrácia értelmezés a nép önrendelkezéssel kapcsolatos nézeteinek az a 

változata, melynek lényege, hogy a többségi akarat mellett elismerte a kisebbség, de 

különösen az egyén jogait is. Azt értjük e fogalom alatt, hogy a kormányzó réteget ugyan a 

többségi elv alapján és versenyben választják meg, de drasztikus korlátozásoknak van 

alávetve, vagyis nem áll jogukban megsérteni egy sor személyes jogot. A sérthetetlennek 

tartott személyes jogokat „alapvető emberi jogoknak” nevezzük, melyeket a hatalomnak és a 

többségnek mindig respektálnia kell.  

Létezik a „nem-liberális” demokráciaként emlegetett rendszer is („non-

liberaldemocracy”). Erre az elemzők általában Izrael példáját szokták felhozni, ahol a 

kisebbségek jogai rendszeresen sérülnek. Gyakran hivatkoznak az európai új demokráciákra 

(Bulgária, Románia, Szerbia, Magyarország), de a hatalmon lévő erők egyetlen országban 

sem ismerik el, hogy ők sértik az emberi jogokat, az ellenzékkel vagy a kisebbségekkel 

szemben intoleránsak.   

 

IV.Aliberalizmusjogoktól a szociális jogokig 

 

A liberalizmus és a demokrácia kombinációja, a „liberális demokrácia” szigorúan 

véve az a kormányforma, mely az ipari kapitalizmussal párhuzamos történelmi 

csúcspontot feltételez.  

Igazi vetélytársai a diktatúrák (különösen a két világháború közötti időszakban), 

melyek Európában a fasizmusban és a bolsevizmusban érték el kiteljesedett totalitárius 

formáikat. Míg azonban az előbbi eltűnt a második világháború befejeztével, az utóbbi 

túlélte Sztálin halálát, sőt bizonyos desztalinizáció ellenére megőrizte annak néhány 

tekintélyuralmi jellemzőjét: a pártállami rendszert, a civil társadalom működésének 

korlátozását, az államhatalommal szembeni mindenfajta egyéni és társadalmi autonómia 

tagadását és sok bolsevik típusú módszert. Ezekben az országokban a kommunizmus, 

vagy az államszocializmus kifejezés fokozatosan normatív jelentésvesztésen ment 

keresztül, devalválódott és leértéktelenedése az 1989-90-es általános összeomlásáig 

tartott. Ezen a folyamaton még a Gorbacsov nevével fémjelzett peresztrojka és 

glásznoszty sem tudott változtatni. Sőt Magyarországon a politika hivatalos nyelvezete 

odáig jutott, hogy beemelte a rendszer legitim diskurzusába a demokrácia szót. A 1980-

as évek elejétől ismét bekerült a rendszer szótárába a demokrácia, de mindig valamilyen 

jelzős szerkezetben, például szocialista demokrácia, népi demokrácia vagy munkahelyi 

demokrácia, hogy aztán a rendszerváltozás folyamata végleg megfossza a szót a 

mesterségesen ráragasztott jelzőktől.  

Könnyen vonható választói párhuzam a liberalizmus és a fejlődő kapitalizmus 

között, mivel történelmi követeléseik az állampolgár gazdasági és személyes 

sérthetetlenségét képviselik az uralkodó osztállyal szemben. Más szóval, hogy a 

földbirtokost, a kereskedőt és a bankárt ne lehessen tulajdonától önkényesen 

megfosztani, kivégezni vagy megkínozni olyan uralkodónak, aki anyagi eszközökben 

hiányt szenved. Azonban a dolog ennél sokkal összetettebb: a feudális parlamentek már 

kísérletet tettek az uralkodó adó és járulékok szedésére vonatkozó önkényének 

korlátozására: semmilyen társadalmi uralkodó osztály, legyen az kapitalista vagy nem 
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kapitalista, sem egyezik bele önszántából, hogy kiemelkedő képviselőjének (ebben az 

esetben az uralkodó) hatalma a tagok felett korlátozott legyen. 

Valóban, a liberalizmus felemelkedése, az „iusnaturalismo” formában (Bobbio, 

1973), azoknak az egyénre vonatkozó alapvető jogoknak a megszilárdításával, melyeket 

az uralkodónak nem áll jogában megsérteni, előbb vált párhuzamossá az abszolutista 

állam kialakulásával, mint a kapitalizmus fejlődésével, bár mindkét folyamat időben 

egybeesik a társadalmi modernitás kialakulásával.  

Az abszolutista állam azon törekvése, hogy összpontosítsa és individualizálja az 

uralkodó személyében a feudális osztály korábban kollektív hatalmát, felkorbácsolja a 

nemesek azon követelését, miszerint az uralkodó hatalma olyan szabályok és 

szervezetek által legyen korlátozva, melyek az ő kollektív jogaikat képviselik: az 

alkotmányos monarchiák elődje. A nemzetek történelmei ebből a szempontból eltérőek: 

az angol abszolutizmus bukása utat nyit az első agrárkapitalizmus előtt; a francia 

abszolutizmus győzelme megfékezi a kapitalista fejlődést addig, amíg forradalmi úton 

meg nem döntik a monarchiát; Poroszországban és Japánban a Meiji restauráció idején, 

a kapitalista fejlődés és a parancsuralom kombinációja eredményeképp jön létre a 

katonai terjeszkedés azon dinamikája, mely a második világháborúhoz vezet (Perry 

Anderson 1985). 

Európában az abszolutizmus előretörése még a feudális osztályok életét és birtokait 

is fenyegeti, mivel az anglikán egyházban bekövetkezett szakadás és a reformáció 

kezdetével a vallási homogenitás keresése vallási háborúk keretében valósul meg. Itt 

meg kell említenünk, hogy a vallásszabadság, és nem csupán a tulajdon, alapvető 

szerepet játszik az egyén természetes jogainak kinyilvánításakor. Azonban éppen ezen 

két igény, a gondolkodás szabadsága és a tulajdonhoz való jog az, ami a fejlődő 

liberalizmus történelmi erejét adja, és amit a XVIII. században a Felvilágosodás 

(Enciklopédisták mozgalma) gerincvelőjének tekinthetünk: ugyanazon racionalizmus 

igazolja az Állammal szembeni gazdasági és gondolati szabadságot. 

T. H. Marshall egy klasszikus cikkében javaslatot tett az állampolgári jogok 

kiterjesztésének világi szekvenciájára: (Marshall, 1949:17-19) 

-a18. század a liberálispolgári jogok megszilárdításának kora,  

-a19.század a politikai jogok kiterjesztésének kora,  

-a20. század a szociális jogok százada lett volna. 

 

Egy egyszerűsítő vázlatról van szó, melyet Marshall az általa elemzett angol 

történelemre is alkalmaz, mivel, ahogyan ő maga jelzi, a polgári jogok elismerésének 

folyamata Nagy Britanniában hosszadalmasabb folyamat, ami a Forradalomtól az 1832-

es Reformációs Törvényig tart, és az egyetemes politikai jogokat jó néhány országban 

csupán a Második Világ Háború érik el. Mindazonáltal ez egy kedvező vázlat, mivel egy 

a liberális demokrácia kibontakozásának megértéséhez nyújt irányvonalat. Marshall a 

polgári jogok alatt azokat a jogokat érti, amelyek nélkülözhetetlenek az egyéni 

szabadság biztosításához: a személy szabadsága (a szolgaság eltörlése), a szólás, a 

gondolkodás és a vallás szabadsága, a tulajdonhoz való jog, és az érvényes szerződések 

kötéséhez való jog, az igazságszolgáltatáshoz való jog. Könnyen belátható, hogy a jogok 

ezen halmaza nélkülözhetetlen egy kapitalista gazdaság fejlődéséhez: néhány szerző 

kitart az intézményes változások mellett, ami segíti ezen jogok megszilárdítását mint a 

kapitalista fejlődés kiindulópontját Európa Atlanti-óceán menti térségében és az 

Egyesült Államokban (North, 1981). Valójában a szerződések betartása bírósági 

garanciájának hiányában és a tulajdon önkényes elkobzásának ellenében nem juthatunk 

el a piacgazdaság kialakulásáig: " a polgári jogok egy versenyképes piacgazdaság 

számára nélkülözhetetlenek" (Marshall, 1949: 19). 
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A polgári jogok kinyilvánítása, kétségkívül, nem foglalja magába az állampolgárok 

részvételét a kormányzóréteg megválasztásában. Elméletileg lehetséges egy olyan 

parancsuralmi rendszer, mely a Jogállam jellegzetességeit foglalja magába: ez volt 

azoknak az álma, akik a XVIII. században az állampolgárok jogait védték a Felvilágosult 

Abszolutizmus keretei között. És még gyakrabban, a polgári jogok megszilárdulását 

követően, azok elismerése a politikai jogokat egy, a tulajdoni szempontok alapján 

kvalifikált kisebbség kezébe helyezi. Ebben a kettős értelmezésben a demokrácia, mint 

polgári demokrácia jön létre: a polgári jogok létfontosságúak a feltörekvő kapitalizmus 

számára, és kizárólag a polgárság rendelkezik, a földbirtokos osztállyal egyetemben, 

szavazati joggal. 

A francia forradalom 1793-ban kiáltja ki az általános választójogot a férfiak 

számára, azonban ezen jog soha nem vált ténylegessé és Napóleon megjelenésével el is 

tűnik. Más országokban a választáshoz való jog általánossá válása egymást követő 

fázisokon megy keresztül, amelynek során fokozatosan felszámolják a magántulajdon, 

az adófizetés, a kulturális, etnikai és a nemek közötti különbségből fakadó akadályokat. 

Ennek a folyamatnak, mely a politikai életben való részvétel növekedését eredményezi, 

két alapvető mozgatórugója van, a belső konfliktus és az államok közötti versengés, 

azonban mindkettő egyazon dimenzióban jut kifejeződésre: a kormányok legitimitása.     

Könnyen belátható, hogy a lakosság többségét (vagy jelentős részét) nem érintő 

politikai jog egy kormány törvényességét kell, hogy kétségbe vonja. Mindazonáltal 

ennek nem kell törvényszerűen bekövetkeznie: a legnyilvánvalóbb példa erre a nők 

esete, akiket hagyományosan a politikai élet és a kormányzás szférájából kívülálló 

személyként kezeltek, azonban hasonló esetek (pl. a hagyományos világ) példázzák, 

hogy hogyan vált elfogadottá vallási, etnikai csoportok vagy éppen magántulajdon 

nélküli munkások kizárása a választásra jogosultak csoportjából. 

A fennemlített jogok alól történő kirekesztés csupán abban az esetben gyengíti egy 

kormány legitimitását, ha azok a személyek, akik kirekesztődtek ezen jogok gyakorlása 

alól mozgolódnak és nyomást gyakorolnak annak érdekében, hogy elismertessék saját 

politikai jogaikat. Az 1832-es Reformációs Törvény, Nagy Britanniában, elismeri a 

polgárság és a tehetős középosztály gazdasági és politikai súlyát. Azonban a választásra 

jogosultak körének kiterjesztése a munkásosztály képviselőire csupán akkor következik 

be, amikor ezen osztály oly mértékű súlyt képvisel, mind létszám, mind pedig jogos 

követeléseik tekintetében, hogy az őket illető politikai jogok megtagadása feltehetőleg 

egy állandó konfliktusforrást jelentene, illetve szimbolikusan fenyegeti a kormány 

tekintélyét. 

A politikai jogok kiterjesztésének folyamata akkor válik különösképpen sürgőssé, 

amikor a parancsuralmi és polgári erőszakon alapuló rendszer helyére egy új demokrácia 

megszilárdítását tervezik: ezekben a szituációkban egy olyan demokrácia felállítására 

tett kísérlet, mely nem biztosít egyenlő jogokat a társadalom minden tagjának, az új 

rendszert törékennyé tenné. Mindez megköveteli a jogok mielőbbi kiterjesztését és teljes 

körűvé tételét. Azonban a gyakorlatban egy lassúbb folyamatnak lehetünk tanúi, melyet 

a látens ill. nyílt politikai krízisekkel jellemzett rendszer társadalmi bázisának 

kiszélesítése ösztönöz, s amit belső és külső konfliktusok motiválnak. 

A külső konfliktus, és legfőképpen a háború, illetve a nemzeti összefogás 

szükségessége háború idején, a történelem folyamán a politikai jogok kiszélesítésének 

egyik alapvető mozgatórugóját képezték. Egyik példa erre a vereség által létrejött 

demokráciák (Therborn) azokban az országokban, ahol a parancsuralmi kormány katonai 

erővel történő megdöntése után válnak demokratikussá. Ennek egy extrém példája Japán 

vagy a Német Demokratikus Köztársaság, amely országokban a nyertes vagy elfoglaló 

fél Alkotmányos demokrácia bevezetésére kötelez. Mindazonáltal általánosságban 
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kijelenthetjük, hogy a vereség által létrejött demokratikus országok néhány jellegzetes 

vonásukban megegyeznek a nyertes országok jellemzőivel: a nemzeti mozgósítás és a 

kollektív háborús erőfeszítés a háború végeztével a legitimitás egy mély gödrét hagyja 

maga után. 

A vesztes Németországban, 1918-ban, vezető osztály és azok rendszere elveszíti 

törvényességét, mely addig jelentős abszolutista jellemzőket hordozott: egy hatalmi 

vákuum képződött, mely a szerencsétlen Weimar-i köztársaság kikiáltásához vezetett. 

Ezalatt a győztes Angliában általánossá válik a férfiak választáshoz való joga. A 

győzelem azonban egy törvényességi vákuumot is hagyott maga után: azok, akik 

alkalmasak arra, hogy vérüket adják a hazáért, aligha tekinthetők alkalmatlannak arra, 

hogy megválasszák vezetőiket. A mozgósítás és a tömeges áldozatok az Államot erősen 

elkötelezetté tették a társadalom iránt. Az első világháború után ez az adósság a politikai 

jogok kiterjesztésében nyilvánult meg: ezt nevezzük a demokrácia első hullámának, 

mely csaknem megháromszorozta a demokráciák számát, ötről tizennégyre növelte. 

A második világháborút követően egy ehhez hasonló folyamat zajlott le 

Európában, mely végül a társadalmi jogok kiszélesítéséhez vezetett, s ez lényegében az 

állampolgári jogok újabb elemének számít. Köztudott, hogy a jóléti állam (és a 

gazdaságban az állam általi legmagasabb fokú intervencionalista politika) 

megteremtésének egyik döntő eleme az a törekvés volt, hogy elkerüljék az olyan újabb 

társadalmi pusztítással járó helyzeteket, mint amit a '29-es válság is eredményezett. Így 

tehát a háborús erőfeszítés pozitív hatásának tekinthető abban az értelemben, hogy egy 

államilag erősen kézben tartott ipar pozitív hatást gyakorolt mind a termelésre, mind 

pedig a foglalkoztatottságra. Azonban ezek a felülről irányított politikák kizárólag egy 

alulról, a társadalom részéről fennálló nagyfokú kereslet esetén értelmezhető: a győztes 

Nagy-Britanniában Churchill és a konzervatív párt nem húznak hasznot a megszerzett 

katonai győzelemből, mivel a választók eltávolítják őket, a munkáspárt javára, azzal a 

céllal, hogy ez utóbbi kifejezze a társadalompolitikában a szolidaritásnak, a szolidáris 

erőfeszítésnek azt a morális légkörét, mely lehetővé tette a britek kitartását a háború évei 

alatt. 

Összefoglalva tehát azt mondhattuk, hogy a polgári jogok (szabadságok) az 

állampolgárok azon reakcióiból fakadnak, melyek az uralkodó hatalma kiszélesítésére 

tett törekvéseivel szemben fogalmazódtak meg és nyertek teret. Ettől eltérően a politikai 

és szociális jogok kibővülése a kormányok azon szükségletének következménye, hogy 

erősítsék legitimitásukat és társadalmi támogatottságukat. Valójában eltűnik az 

uralkodók hagyományos legitimációja (weberi értelemben), ami nemcsak új társadalmi 

csoportok bevonását hozza magával (a politikai jogok elismerése), de együtt jár az 

állampolgárok szociális (és gazdasági) jogainak elfogadásával, törvénybe való 

rögzítésével is.  

 

 

V.A diktatórikus és a demokratikus Állam születése és bukása 

 

1.Hogyan jön létre a diktatórikus Állam?  

 

Elöljáróban szögezzük le, hogy a demokratikus Állam egy behatolási folyamat révén, annak 

következtében válik diktatórikussá. Ennek lényege, hogy az Államot tartósan megszállják 

külső vagy belső diktatórikus erők, majd folyamatosan leépítik a demokratikus 

intézményeket, szabályokat és eljárásokat, s helyette tekintélyuralmi és erőszakon alapuló 

rendszert vezetnek be.  
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Ha összevetjük a diktatúra és a demokrácia közti különbséget és azt le akarjuk írni egy 

összehasonlításban, akkor a két rendszer közti különbséget legszemléletesebben az Állam (Á) 

és a Civil Társadalom (CT) viszonyában tudjuk bemutatni, hiszen az Állam milyensége, ereje, 

hatékonysága szoros kapcsolatban áll a CT erejével, működésével és hatékonyságával. Minél 

gyengébb a CT, annál nagyobb az esélye, hogy az Á elszakad, önálló, „magáért való” életet 

kezd, és ellenőrzés nélkül marad.   

A diktatúrában az állam maga alá gyűri a civil társadalmat és feltétel nélkül dominálja 

azt. A diktatórikus rendszer mindig annyira kemény-diktatúra, amennyire erős az Á 

dominanciája a civilek felett, illetve amennyire nagy a CT alávetettsége, kiszolgáltatottsága az 

állam erőszakszerveinek. Ha a CT-nek van egy bizonyos autonómiája (pl. a privát szféra, 

vallás, oktatás), akkor puhább a diktatúra (mint Jugoszlávia és Magyarország az 1980-as évek 

második felében). Ha viszont egyáltalán nincsen, nagy az elnyomás, akkor mondjuk, hogy 

totális a diktatúra (Szovjetunió Sztálin idején 1945 után, vagy Észak-Korea a Kim-klán 

mindhárom generációja idején).  

 A demokratikus rendszerekben ezzel szemben az Á és a CT között mellérendeltségi, 

intézményesített partnerségi viszony van. Az Á gyakorolja hatalmát, de a CT küldi az általa 

megválasztott képviselőit Á szervezeteibe, javaslatokat tesz Á-nak és ellenőrzi, számon kéri Á 

tevékenységét. Demokráciákban tehát a kapcsolat, az emberek és az információk áramlása 

kétirányú, „konzultatív”, míg diktatúrákban egyirányú, „parancsoló”. 

 Kérdés, hogy a demokrácia és a diktatúra kettőssége egy „tyúk-tojás” körforgásos 

viszonyához hasonlítható-e, vagy nem, hanem sokkal inkább egy „természetes” és egy 

„természet-ellenes” állapot létrejöttéhez, egy „utcás” és egy „zsákutcás” helyzethez? Úgy is 

feltehetjük a kérdést, hogy miért szeretjük inkább a demokráciát, mint a diktatúrát? A választ 

a két rendszer működése és hosszútávú hatása révén adhatjuk meg: a demokrácia ugyanis 

humánus, ember-barát, mert alkotó energiákat szabadít fel; míg a diktatúra antihumánus, 

elembertelenít és rombol. Adódik a kérdés, hogy akkor miért és hogyan jön létre a diktatúra? 

Köztudottan egy reverzibilis folyamattal állunk szemben, így a kompozíció (a diktatúra-

építés) létrejöttének megértését segíti a „dekompozíciós folyamat” megértése, vagyis a 

demokrácia szétverése, leépítése. A felépítésében benne van a lebontásnak a lehetősége is.  

 A latin-amerikai diktatúrák úgy kezdődnek, hogy a katonákat parancsnokaik 

kivezénylik a laktanyákból, hogy elfoglalják az állam legfontosabb hatalmi pozícióit, így a 

hatalmi ágak vezérlő központjait (parlament, bíróságok, rendőrségek), az igazgatási 

szervezetek kulcspozícióit, a médiaközpontokat, az erőszakszervezetek irányító központjait, 

és a szimbolikus szervezetek vezérlő erőit. A demokrácia intézményeit föloszlatják, illetve 

azokat saját szervezeteikkel helyettesítik, és saját embereikkel töltik fel, szabályait 

felfüggesztik és saját szabályaikat vezetik be. Egyenruhában „kormányoznak”. A törvények 

egy részét vagy többségét felfüggesztve katonai kormányzást vezetnek be, a kontroll-

mechanizmusokat és a civil szabadságjogokat jelentősen szűkítik vagy teljesen megszüntetik. 

A képlet leegyszerűsítve a következő: a Hadsereg (H) megszállja az Államot (Á) és a 

továbbiakban annak intézményein keresztül dominálja a maga alá vetett, jogaitól megfosztott 

Civil Társadalmat (CT). Mindez annak megfelelően történik, ahogy az előzőekben a diktatúra 

működését leírtuk. Latin-Amerikában tehát a diktatúra úgy szűnik meg, hogy a H (ha 

vezetőiket így vagy úgy ráveszik) visszavonul a laktanyákba, a CT visszakapja (vagy 

visszaszerzi) hatalmát és választások révén ismét képviselőket küld az országos és a helyi 

parlamentbe, akik kormányt alakítanak, visszaállítják a demokratikus jogokat és 

intézményeket, helyreáll az Á és a CT korábbi „partneri” kapcsolata. Ha a politikusok évekkel 

később ismét túlságosan korruptak lesznek, vagy a gazdaság válságok és csődök halmazát 

produkálják, akkor megint jön egy szignál, melynek hatására a katonák elhagyják a 

laktanyákat és ismét megszállják az Á-t, minden kezdődik elölről. Ez a diktatórikus rendszer 

létrejöttének latin-amerikai képlete, de milyen Közép- és Kelet-Európa kommunista képlete?  
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(*Itt és most tegyük zárójelbe a gerilla-harcosokat, mert ők nem egy ország reguláris 

hadseregéből nőnek ki, hanem olyan civilekből állnak, akiket világmegváltó hitük bújtatott 

katonaruhába. Ők eleve célul tűzik ki a tulajdonviszonyok megváltoztatását, győzelmük után 

pedig félig civillé változnak vissza és forradalmi pártot alapítanak. Gondoljunk csak 

Castroékra, Che Gevarára, vagy a nicaraguai sandinistákra).  

 Másként alakult a bolsevik típusú diktatúrákban az Állam és a CT viszonya. A 

kommunista diktatúrákat először bolsevik típusú pártok hozták létre, melyek kizárólagosságra 

törekedtek, kifejezetten militarista módon szerveződtek, illegálisan és konspiratívan építették 

ki hálózatukat. Noha magukat mindig pártnak nevezték, de a valóságban félkatonai erőt 

alkottak. Következő lépésük az volt, hogy sajátos puccsok segítségével megszállták az 

Államot. 1917-ben Oroszországban is puccsal szerezték meg a hatalmat, 1945 után pedig a 

közép-európai többpártrendszeres demokráciákban a régiót megszálló szovjet-orosz fegyverek 

árnyékában törtek hatalomra konspirációval, illegális módszerekkel, tiltással, emberrablással, 

terrorista akciókkal, antidemokratikus kirekesztésekkel. A militarista párt elfoglalta az 

államhatalmi pozíciókat, betiltotta a többi pártot, monopolizálta a közéletet és az állam 

hatalmi gépezetét, s hamar kiépítette az egypártrendszerű Párt-Államot (PÁ), intézményesítve 

a diktatúrát. Ennek alapján a PÁ megfosztotta a CT-t minden demokratikus jogától, 

föloszlatta szervezeteit és megtiltotta újak létrehozását. De ezen túlmenően az 

államosításokkal teljesen összetörte a civil társadalmat, és ez az a lépés, melyet a latin-

amerikai katonák soha nem tettek meg. A „csonka civil társadalom” pedig így megfosztottá 

vált mindenféle ellenállási lehetőségtől. A PÁ maga alá vetette a CT-t és parancsuralomi 

módszerekkel irányította azt, a neki ellenálló vezetőit pedig likvidálta a közéletből.  

Amikor tehát Közép-Európa meg akart szabadulni a diktatórikus rendszertől, akkor 

először is a CT-nek kellett magáról leráznia a rátelepedett PÁ-t, ahhoz pedig az államnak meg 

kellett szabadulnia az őt megszálló bolsevik típusú (militarista és monopolisztikus) párttól. De 

míg Latin-Amerikában az Á-ot megszálló hadsereget vissza lehetett küldeni a laktanyákba, 

addig a gyökereiben antidemokratikus bolsevik pártot nem volt hová visszaküldeni. Egyetlen 

megoldás kínálkozott: föl kellett oszlatni. Ezt három úton lehetett elérni: vagy maga a párt 

kitermelt magában olyan demokratákat, reformereket, akik ezt vállalták, vagy az új pártok 

erősödtek meg annyira, hogy rákényszerítették a régi PÁ pártmaradványait a megszűnésre, 

vagy a CT erői, társadalmi mozgalmai tették meg ugyanezt. Az első útra a magyar átmenet a 

példa, a másodikra a lengyel, a harmadikra pedig román átmenet szolgáltat példát.     

 Ahhoz, hogy a posztkommunista országokban a CT ismét talpra álljon, nem volt elég a 

demokratizálás, vagyis a szabadságjogok visszaadása, hanem a „csonka társadalomból” 

„teljes társadalmat” kellett alkotni. Meg kellett teremteni a CT önálló gazdasági alapját, erre 

pedig a piacgazdaság intézményeinek kiépítése, a magántulajdon helyreállítása szolgált, 

aminek eszköze a privatizáció és a reprivatizáció volt. Emellett pedig a demokratikus fejlődés 

számára nagyon hasznosak azok a nemzetközi programok, melyek az átmenetben lévő 

országokban a civil társadalom szervezeteit és öntudatát hivatottak erősíteni (alapítványok, 

egyletek, körök, egyesületek létesítésével és pénzügyi támogatásával).   

 Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a diktatórikus államok a 20. század második 

felétől kezdve egyre inkább elszigetelődnek, önellátásra szorulnak, autarchokká válnak 

(Kuba, Észak-Korea) és így elzáródnak a világgazdaságtól és a modernizáció nemzetközi 

vívmányaitól. Mindezek következtében „önamortizálóvá” válnak, többet fogyasztanak, mint 

amit megtermelnek. A GDP jelentős részét ugyanis vagy fegyverkezésre, a rendszer 

önvédelemére fordítják (pl.Causescu Romániája, Honecker NDK-ja, Gorbacsov 

Szovjetuniója) vagy az emberek életszínvonalának növelésére (Kádár Magyarországa), hogy 

az erőszak helyett fogyasztással legitimálják a rendszert. Ez ugyan két különböző irányt 

jelentett, de a valóságban mindkettő folyamatosan óriási költségvetési deficitet 

eredményezett, az Állam drámai pénzügyi eladósodásába torkollott és válságba került.    
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2. Hogyan bukott meg a diktatórikus Állam? (1948-1990) 

 

A második világháborúban először a németek foglalták el Magyarországot, majd az oroszok, s 

a megszállók felfüggesztették az ezeréves jogfolytonossággal bíró magyar alkotmányosságot, 

az alkotmányos királyság és a magyar parlamentarizmus fontosabb hagyományos 

intézményeit. 1946-ban - orosz nyomásra - kikiáltották a köztársaságot, 1949-ben pedig a 

megszállók ráerőltették az országra egy Sztálin-i típusú kommunista diktatórikus alkotmányt, 

mely kisebb módosításokkal 1989-ig őszéig érvényben volt. (Lomnici 2011). Megjegyezzük, 

hogy a megszálló szovjet hadsereg 1991-ben hagyta el Magyarországot.  

 Az 1948-tól kiteljesedő Rákosi-diktatúra széttörte a civil társadalom struktúráját, 

azzal, hogy betiltotta a civil szervezeteket - az alapítványokat, az egyesületeket, a 

társaságokat, a köröket. Felfüggesztette a demokratikus jogokat - köztük a gyülekezési, a 

szólás és a sajtószabadságot -, a hatalmi ágakat pedig egyetlen centrum, a kommunista 

állampárt ellenőrzése alá vonta (1956-ig MDP, majd 1989-ig MSZMP). 1949 óta kötelező 

volt a választásokon való részvétel, ahol csak a pártállam embereire lehetett szavazni. Nem 

csoda, hogy a félelem hatására a hivatalos eredmények szerint mindig a választók 99%-a ment 

el szavazni, akik pedig szavaztak, azoknak 99,9%-a a pártállam jelöltjét támogatta, 0,1%-a 

pedig érvénytelenül szavazott. Hasonló eredmény született az országgyűlési választásokkal 

egy napon megrendezett önkormányzati választásokon is. A Parlament évente kétszer 

ülésezett egy-egy hétre (tavaszi és őszi ülésszak), közben pedig az állampárt által kijelölt 

miniszterek által meghozott törvényerejű rendeletekkel kormányoztak. Választásokat 

általában ötévente rendeztek, ahol csak a pártállam jelöltje indulhatott el (Bihari-Pokol 1993).  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését soha nem látott terror követte, mely 

főleg a társadalom aktív, kritikai és demokratikus erői ellen irányult. 56-nak kettős üzenete 

volt: egyrészt megmutatta a hatalomnak, hogy Magyarországon oly erősek a demokratikus 

hagyományok, hogy represszióval nem lehet tartósan és hatékonyan kormányozni; másrészt a 

represszió megfélemlítette a civil társadalmat, s a konfrontációs életstratégiák helyett a 

túlélésre törekvő életstratégiák kerültek előtérbe. Ez utóbbi a közszférától való eltávolodást és 

a privát szférába való visszavonulást okozta, vagyis atomizálta a társadalmat. A közéletben 

való részvétel helyett a távolmaradást erősítette. Találónak tűnik az egypártrendszer idején a 

magyar civil társadalom attitűdjére a Polányi által használt “védekező civil társadalom” 

kifejezés (Ágh 1989). 

Le kell szögeznünk, hogy a Kádár-rendszer intézményeiben, jogrendszerében 

mindvégig megmaradt diktatúrának, még ha a hatalomgyakorlás módszereit tekintve az 1980-

as években demokratizálódott is. A hatalom az 1968-as újgazdasági mechanizmust követően 

kezdett felpuhulni, s így először a gazdasági szférában növelte a civil társadalom 

autonómiáját. A piacgazdaság felé nyitás és a nemzetközi hitelfölvételek segítségével a 

kádárizmus egy sajátos “korai jóléti társadalmat” működtetett, melynek azonban hiányoztak a 

gazdasági, termelési alapjai. A rendszer többet fogyasztott, mint amit termelt, s így annak 

fedezetét a nemzetközi (japán, német, amerikai) hitelezők adták. Ezért is mondhatjuk, hogy az 

önálló gazdaság alap nélküli “korai jóléti” rendszer a külföldi adósságok növelésével csak 

saját magát amortizálta, s a bukása így előre kalkulálható volt. Az ezzel járó mérsékelt 

demokratizálódás - főleg a 80-as években - elsősorban a hatalom gyakorlásának 

mechanizmusait és módszereit jelenti, de nem érinti magát a tekintélyuralmi intézményi- és 

jogrendszert, mely továbbra is az államszocialista diktatúrákra jellemző monolitikus 

pártállami rendszer maradt. A politikai változásokat egyrészt a gazdasági nehézségek 

kényszeríttették ki, másrészt a Szovjetunióban akkor megjelenő “peresztrojka”-reformok és a 

“glasztnoszt” filozófiája. A demokratizálódás Magyarországon kétségtelenül a rendszeren 

belülről indult el, de a folyamatnak nagy lökést adott, hogy a Szovjetunióban a nyitottabb 
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politikát képviselő Gorbacsovot pártfőtitkárrá választották. A lassan induló magyar 

demokratizálódás első látható jele az volt, amikor 1985-ben bevezették, hogy minden 

választókörzetben kötelezően legalább két jelöltnek kell indulnia. Így az emberek már 

nemcsak szavaztak, de választhattak is, noha még nem pártok között. A pártállami 

rendszerből való kitörési folyamat az 1986-os “Társasági törvény” újrafogalmazásával 

folytatódott, mely lazított a civil társadalom béklyóin. Az 1989-es Nemzeti Kerekasztal 

Tárgyalásokon a pártállam és a demokratikus ellenzék erői megegyeztek az “Ideiglenes” 

Alkotmány alapelveiről és a szabad választások kiírásáról. Az elfogadott “Ideiglenes” 

Alkotmányt az 1990-ben megválasztott többpárti parlament további, demokráciát garantáló 

részekkel egészítette ki. Az 1989-90-es rendszerváltozást a magyar politikai osztály 

tárgyalásokkal, az elitcsoportok alkuinak sorozatával és megegyezésével vitte végig, s a 

demokratizálási folyamatból kimaradt a civil társadalom (Bihari, Mihály 1991).  

Már 1988-ban és 89-ben is egyértelmű volt, hogy a magyar társadalom döntő többsége 

nem vesz részt a politikai folyamatok alakításában, passzív, kivár vagy, mert maga is félt, 

vagy, mert a történelem, családja, baráti köre erre a magatartásra szocializálta őt. Az 

államszocializmus négy évtizede „lecsendesítette” a többséget. Okként elég említenünk az 50-

es évek kommunista terrorját, a kitelepítéseket, vagy az 1956 utáni megtorlásokat, a 60-as 

évek erőszakos, kínzásokkal teli téeszesítéseit és a különböző pressziókat, megvonásokat, 

félelemkeltő intézkedéseket. A négy évtizedes diktatúra megtorlásainak félelmetes emléke 

szinte zsigeri szinten beégett a családok emlékezetébe és viselkedésébe, a szocializáció 

egészen a rendszerváltozásig megőrizte. Az emberek atomizálódtak, döntő többségük távol 

maradt a közélet minden területtől, így a helyi és országos politikától is.  

 Igaz, hogy már 1988 őszétől egymás után alakultak a pártcsírák, a pártképződmények, 

a későbbi politikai pártok. 1989 nyarán a legnagyobb ellenzéki pártok kiválasztott képviselői 

a nyilvánosságot kizárva, a Parlament egyik termében leültek a négy évtizede uralkodó 

pártállam képviselőivel (MSZMP), hogy tárgyaljanak a hatalommegosztás módjáról és 

menetéről. A zárt ajtók mögötti tárgyalásokon a régi és az új elit megegyezett, és kitűzték az 

új választások időpontját is. Szűk elitcsoportok egyezkedése révén - civil kontroll nélkül – 

választódtak ki a partnerek, a „kiváltságos pártok”, akik egymás között maguk alakították a 

demokrácia alapszabályait, választási rendszerét, intézményi kereteit, köztük az Ideiglenes 

Alkotmányt. A politikai egyezkedési folyamat azonban féloldalasra sikeredett, mert kimaradt 

belőle maga a nép. A „csonka társadalomban”, ahol hiányoztak a szervezett civil erők, az 

erőviszonyok következtében egy „csonka rendszerváltozás” zajlott le, így a politika világában 

a folyamatosság következtében a régi erők erősebb pozíciókat tartottak meg, mint amit a 

változás, a megújulás erői. 

 A demokratikus átmenet tehát egy sajátos elitváltás keretében ment végbe. A hatalmon 

lévő pártállami elit nagy része már szinte menekült a hatalomból, mert cserébe megadatott 

számára, hogy - a spontán privatizáció révén - politikai hatalmát gazdasági hatalommá 

válthassa. Nem volt tehát érdeke, hogy a még befolyása alatt álló többszázezer párttagot, vagy 

a felfegyverzett Munkásőrséget mozgósítsa mind inkább erodálódó politikai hatalma 

védelmében. Ugyanakkor az éppen csak formálódó ellenzék mögött szűk értelmiségi 

csoportok álltak, a születő új pártoknak ismertség hiányában gyakorlatilag nem volt 

társadalmi elismertsége, hiányzott mögülük a tömegek támogatása. A tömegek pedig mélyen 

hallgattak, és nagyon is bizonytalan volt, hogy egy konfliktus esetén milyen irányba 

mozdulnának, kihez csatlakoznának. A pártállami elitnek is és az ellenzéki elitnek is egyaránt 

az volt az érdeke, hogy - a kiszámíthatatlan civil társadalmat kikapcsolva - mielőbb 

egyezzenek meg egymással, s így nemcsak meggyorsítják a hatalmi váltást, de megőrzik 

annak békés jellegét is, ami egyben társadalmi energiatakarékosságot is jelent. Hátránya 

viszont, hogy az elitcsoportok hajlamosakká váltak összezárni és zárt politikai osztályt 

képezni, ami a civil erők számára korlátozza vagy megakadályozza a nyomás-gyakorlást, a 
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transzparenciát, a döntéshozó politikusok ellenőrzését. Mindez pedig végső soron a 

demokratizálódás ellen hat, tág teret nyújt a korrupció, a protekciózás és az oligarchizálódási 

folyamat számára (Muraközy 2012). 

 Az 1989-es magyar kiegyezés valójában a magyar elitcsoportok közötti sajátos 

tranzakció volt, pozíciócserével együtt járó kölcsönös elismerés, megerősítés. Ennek során 

egyik oldalról az 1956 óta jogszerűtlenül (legalitás nélkül), azaz szabad választások nélkül 

uralkodó régi elit hatalmát az új pártpolitikai elit utólag legalizálta, vagyis jogszerűvé tette. 

Cserébe pedig a régi elit a maga részéről specifikus legitimációt, elismertséget adott az új 

elitnek, azzal, hogy ővele ült le tárgyalni, elfogadta hatalmi partnerének. A kölcsönös 

haszonra épülő tranzakció lényege tehát így foglalható össze: „demokratikus legalitást 

demokratikus legitimációért.” (Bruszt-Simon 1990; Bihari 1991).  

 Azokban a latin-amerikai országokban - ahol szintén gyenge a közép-osztály és a civil 

társadalom - ilyenkor a katonák kivonulnak a laktanyákból, elfoglalják a parlamentet, 

szétzavarják a politikusokat és bejelentik a katonai kormányzást, a diktatúrát (Morlino 2005). 

A hozzánk sokkal közelebb álló nyugati demokráciákban ilyenkor a civil társadalom 

demokratikus erői nyomásgyakorlással (média, tüntetések, sztrájkok), gyakori választások 

kikényszerítésével kezükbe veszik a dolgok intézését, rákényszerítik a politikusokat, hogy 

velük és érdekükben tegyenek. De föl kell tennünk a kérdést, hogy a történelem e sorsfordító 

időszakában - a rendszerváltáskor - hol volt nálunk a civil társadalom? Erre a történelmi 

események adnak választ.  

 Már utaltunk rá, hogy a Rákosi-korszakban mindent megtettek a civil szervezetek 

szétveréséért, mindenféle alulról jövő kezdeményezést törvényekkel tiltottak, erőszakkal 

üldöztek. Kádár lényegében ugyanezt folytatta 1956 után, először durvább erőszakkal, majd 

kifinomodottabb módszerekkel. Még a 70-es és 80-as évek gulyás-kommunizmusában is 

(„fogyasztói társadalmában”) suhogtak a gumibotok, erős volt a megfélemlítés, ha ez nem is 

kapott olyan nyilvánosságot, mint korábban. A civileket tehát egyrészt erőszakkal, másrészt 

különböző ígéretekkel lecsendesítették, a közösségeket szétverték, az embereket atomizálták, 

a civil szervezeteket betiltották. Mindennek az lett a következménye, hogy a civil társadalom 

szervezetileg is, szerepében is „csonkává” vált, alig volt értékközvetítő szerepe, és lényegében 

érdekképviselet nélkül maradt. a civil társadalom szinte csak a bélyeggyűjtőkre és a 

galambtenyésztőkre koncentrálva a rendszerváltozás teljes folyamatából is kimaradt.  

Közép-Európa legtöbb országában az 1989-es demokratizálódási folyamatokat 

általában tömegmegmozdulások, sztrájkok, tüntetések, sőt olykor fegyverropogások is 

kísérték. Magyarországon a rendszerváltozás az 1980-as évek végétől a pártállami elit és az 

alakuló új politikai elit szűk csoportjai között paktumjátékok sorozatával ment végbe. A 

folyamat nem a pártok és a tömegek kapcsolatát erősítette, hanem egyre zártabbá tette a 

pártok által összefogott politikusi osztályt. Az új politikai elitcsoportok is viszonylag hamar - 

a mozgalom erősítése helyett - az elit-technikák alkalmazásaival próbálták a hatalom 

működését koordinálni, s így annak hasznát megosztani.  Itt zajlott le a térség legcsendesebb 

rendszerváltozása, ahogy akkoriban mondtuk: „még egy ablaküveg sem tört ki”. A magyar 

demokratizálódást a politikai elitcsoportok vezényelték le, ezért többféleképen is nevezhetjük: 

“tárgyalásos forradalom”, “csendes forradalom”, “melankolikus forradalom”.   

De miért maradt ki belőle a civil társadalom? A civilek szervezetlensége miatti sajátos 

érdektelenség következtében elmaradt a civil társadalom és a politikai osztály közötti nagy 

társadalmi kiegyezés is. A demokratikus átmenet során senki nem kérdezte meg a népet, hogy 

milyen demokráciát akar, mi a véleménye az új demokratikus rendszerről, a privatizációról, az 

ideiglenes Alkotmányról, arról, hogy milyet akar, elfogadja-e, megszavazza-e? A diktatúra 

alatt a magyar civil társadalom - Tocquevelle szavaival - “paternalista” civil társadalommá 

vált. A diktatúra erőszakkal és szocializációval kényszerítette a civil társadalmat egy olyan 

paternalista viselkedésre, melynek lényege az volt, hogy az embereknek le kellett mondaniuk 
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az állampárt javára a közügyekbe való beleszólásról, részvételről, cserébe pedig az állam (a 

kormány) gondoskodott az ő szociális jólétükről (Simon 1993). Az érdekeket nem 

képviselték, hanem azt a hatalom „beszámította”. Az embereknek nem volt más választásuk, 

vagy beálltak a sorba, vagy szellemileg és fizikailag marginalizálódtak. Ez az állami 

paternalizmus a 80-as évek végéig tartott, bár az állam igyekezett a terheket folyamatosan 

áttenni az emberek válára. 

1989 márciusában készítettünk Bruszt Lászlóval közösen Magyarországon a 

kommunista régió első többpártrendszeres közvéleménykutatását. Akkor a válaszadók 51%-

aegyetértett azzal az állítással, hogy „Jobb, ha az ember nem politizál, mert előbb-utóbb 

megüti a bokáját!” (Simon 2005: 16). 62%-uk úgy vélte, hogy „Amíg a dolgok jól mennek az 

országban, addig mindegy, hogy ki van hatalmon!”; 64%-uk pedig egyetért azzal, hogy „a 

politikusok csak örülnek, ha az emberek nem szólnak bele a dolgaikba.” (Simon 2005: 15). 

 1990-ben a kétharmados törvényeket azért sem kísérte a közvélemény részéről 

általános ováció, vagy nem is tudtak róla, vagy  véleményükre senki nem volt kíváncsi, így 

azok elfogadása lényegében az elit-csoportok zártkörű megegyezésének terméke volt. 

Lényegében a korábbi elitista politikának volt ez a folytatása, amit a „csonka társadalom” 

gyenge civil erői képtelenek voltak számon kérni a politikusoktól, nemhogy ellensúlyozni 

vagy vele szemben ellenállni (Smolar 1996). 

 A mai problémák gyökerei egészen a politikusok rendszerváltó kiegyezéséig nyúlnak 

vissza, a rossz kompromisszumokhoz, a kis és nagy kapitulációk sorozatához (1.Tábla). A 

régi és az új politikai erők közötti tárgyalásos kiegyezés akkoriban célszerűnek tűnt, mert 

kisebb ellenállással kellett szembenézni, így kisebb energiába került, gyorsabbnak tűnt és 

nagyobb sikerrel kecsegtetett. 1956 élménye is sokak számára azt üzente, hogy ki kell egyezni 

a szemben álló csoportoknak, mert egy ilyen kiegyezéssel elkerülhető a véres konfliktus, 

kevéssé fájdalmas, békéssé teszi az átmenetet, és növeli az új rendszer stabilitását. Az akkori 

kompromisszumok árát azonban ma már kamatos kamatjával, hatványozott áron fizetjük 

vissza, és szenvedjük meg. 

 Az elitcsoportok közti sajátos tranzakcióknak ugyanis több olyan velejáró káros 

hozadéka volt, mely csak később vált nyilvánvalóvá. Ezek egyike az, hogy a megállapodás a 

régi politikai elit számára arra is garanciát jelentett, hogy az egypártrendszerben elkövetett 

bűnökért felelős politikusok elkerülhették a felelősségre vonást. Ezt leginkább úgy 

magyarázták Antall József miniszter-elnök után, hogy „mivel nem tetszettek forradalmat 

csinálni, így boszorkány-üldözés sem lesz!” Csakhogy ez az állítás kétélű fegyver volt, mert a 

folytonosság szellemében nemcsak a régi elitet vette védelmébe, de megágyazott az új elit 

védelmének is. Ha úgy tetszik, jogilag előkészítette a terepet és a légkört az új politikai elit 

kelleténél sokkal nagyobb védettségének is. A pártok megválasztott politikusai mindent 

megtettek, hogy maguk is védetté váljanak, hogy minél többet átmentsenek az egykori 

pártállami nomenklatúra védettségéből és kiváltságaiból. Ez azt jelentette, hogy tagjait 

politikusi, kormányzati tettei után nem vonhatók jogilag felelősségre. Tették a politikusok 

mindezt magukat törvényekkel körbebástyázva az új demokráciában, az „egyenlőtlen 

egyenlőség” nevében. Példaként elég itt utalni a képviselők túl széleskörű mentelmi jogaira, a 

politikusok hosszú távra titkosított ügyeire, de leginkább az ország vagyonának, a Magyar 

Nemzeti Bank aranykészletének és hitelének elpazarlására - felelősök nélkül (Bogár 2011; 

Csath 2011; Fricz 2011).  

 2010-re, a rendszerváltás második évtizedének végére éppen a társadalmi kontroll, a 

számon kérhetőség és az elszámoltatási lehetőségek teljes hiánya vezetett az ország 

csődhelyzetének kialakulásához. Két évtized alatt a civil kontroll nélkül működő hatalmat 

mozgató szociálliberális politikai elit gazdasági csődbe vitte az országot. E dolgozatnak nem 

célja a gazdasági helyzet elemzése, de annyi megjegyzés ide kívánkozik, hogy a 90-es 

években nemzeti vagyonunk nagy részét a politikusok privatizálták, így 2010-re az állami 
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vagyon a korábbi 10%-a alá esett, miközben az ország adóssága többszörösére nőtt. Az 

értékek eltűntek, a politikusi korrupció óriásira nőtt, az ország eladósodása veszélyes 

mértékűvé vált, miközben a politikai elit civil kontroll nélkül azt csinált, amit akart.   

 

 

VI.A civil társadalom (CT) és az Állama demokráciában (1990-2010) 

 

1.Az elitek kiegyezése és az átmenet kormányai (1989-1998) 

 

A tömegek pedig mélyen hallgattak, és nagyon is bizonytalan volt, hogy egy konfliktus esetén 

milyen irányba mozdulnának, kihez csatlakoznának. De miért maradt ki belőle a civil 

társadalom? A civilek szervezetlensége miatti sajátos érdektelenség következtében elmaradt a 

civil társadalom és a politikai osztály közötti nagy társadalmi kiegyezés is.  

Magyar viszonylatban azt mondhatjuk, hogy az átmenetben valóban szerepet játszott a 

magyarok politikai kultúrája, de olyan értelemben, hogy a gyenge civil társadalom sokkal 

nagyobb teret engedett a politikai osztálynak (ha úgy tetszik, az új politikai elitté), mint ami 

egy demokratikus rendszer építése során kívánatos lett volna. A magyar demokratizálódást a 

politikai elitcsoportok vezényelték le, ezért nevezhetjük: “tárgyalásos forradalomnak”, 

“csendes forradalomnak”, “melankolikus forradalomnak” (Bruszt-Simon 1990; Simon 

2004:89-108; Lentner et al. 2012).  

  Az Antall-kormány munkájának egyik nagy történelmi léptékű hozadéka volt a 

szabadság intézményesítése, jogi keretekkel való körbebástyázása. A civil társadalom 

szerveződése előtt megszűntek a jogi akadályok, ami nagy lendületet adott az alapításokhoz és 

szerveződésekhez. A gomba módra szaporodó szervezeteknek azonban szembe kellett 

nézniük az addig nem tapasztalt drágulással és munkanélküliséggel. Nőtt a szegényedés, 

hiányoztak a nagy állami pénzelosztó központok, ahová a civilek is pályázhattak volna, s a 

kormány vagy csak lassan szervezte őket, vagy erre nem is volt megoldása. Az 1990-es évek 

elején az emberek képét még a régi tapasztalatok emléke dominálta és az autoriter 

rendszerbeli élményeikhez képest érezték úgy, hogy nagyobb a demokratikus rendszerben az 

esélyük. 1992-93-tól azonban megtorpan a kiszolgáltatottság csökkenésének aránya, 1993-

1998 között ugyanis a privatizációs folyamatok nagyon meglendültek, aminek következtében 

emberek tömegeinek ingott meg az egzisztenciális biztonsága (Csath 2011). 

  A Horn-kormány tudatosan és szervezett formában kereste a megoldást a civil 

szervezetek pénzzel való föltöltésére. Az egyik legjelentősebb jogi intézkedésük az volt, hogy 

lehetővé tették, hogy a személyi jövedelemadóból részesülhessenek a civil szervezetek. A 

kezdeményezés olyan sikeres volt, hogy később nemzetközileg is követőkre talált (Bernas 

2012:15-17). Ám a Horn-kormány egyfelől sokk-terápiával válságot kezelt (Bokros csomag) 

és ezzel egy időben történelmi jelentőségű privatizációt hajtott végre. A gazdasági és politikai 

átalakulás figyelemre méltónak tekinthető, mégis úgy véljük, hogy a radikális piacbarát 

gazdasági reformok hatására az emberek elbizonytalanodtak, és egyre kiszolgáltatottabbnak 

érezték magukat. A megszorító intézkedések a civil társadalmat legyengítették, az aktív 

részvételen alapuló polgári kultúra fejlődését pedig rövid vagy középtávon visszavetették. 

Üzemek tömegeit zárták be, építették le, hirtelen megnőtt a munkanélküliség, a piaci 

kiszolgáltatottság érzése, miközben az érdekképviseleti szervek gyengének tehetetlennek 

minősültek. A folyamat kemény konfliktusokat generált. Két különböző logika ütközött: a 

demokratizálódás a társadalmi igazságosságot erősítette, az állami vagyon kevesek kezébe 

privatizálása viszont gyorsuló társadalmi polarizálódást, kevesek igazságtalannak tűnő 

gazdagodását eredményezte. A kormány ellenséges viselkedése a munkavállalói 

szervezetekkel szemben megakadályozta, hogy akár a munkavállalói és akár munkaadói 

szervezeteket korlátozzák őt a gazdasági döntéshozatalában, a munkaügyi szervezetek pedig 



28 
 

nem tudták megakadályozni a kormányt későbbi jogi korlátozások bevezetésében, aminek 

következtében a szakszervezetek tagsága drasztikusan csökkent.  

 

2.Stabil elitdemokrácia társadalmi kontroll nélkül (1998-2010) 

 

 Az első Orbán kormány nem akadályozta a civileket tevékenységükben, de nem is volt 

olyan programja, mellyel kifejezetten a civil társadalmat támogatta volna. Országos és helyi 

szintű politikusai inkább tartottak a civilektől, mintsem az együttműködést keresték volna 

velük. A kormányzó párt azonban a választási kampányban már nagy erővel fordult a civilek 

felé. Az 1998 és 2002 közötti Orbán-kormányról sem mondhatjuk el, hogy tudatos, célirányos 

politikát folytatott volna a civil társadalmat erősítésére, mert a magyar politikai osztályra 

kollektívan igaz volt, hogy tartott a civil-kontroll mindennemű megjelenésétől, ami 

korlátozta, vagy ellenőrizte volna a kormányzati hatalmát. Ezt az állításunkat a demokrácia 

első húsz évére mindvégig általánosan érvényesnek tartjuk (1. és 2.tábla).     

 

2.Tábla: Az egyes kormányok (K) viszonya a civil társadalom (Ct) szerveződéséhez 

Magyarországon (1948-2010) 

Rendszerek Kormányok K intézkedései K viszonya a  Ct-

hoz 

K döntéseivel a 

Ct-t 

 

Diktatórikus 

rendszerek 

1948-1989 

Rákosi- korszak 

1948-1956 

Civil szervezetek 

betiltása, vezetők 

üldözése 

Maga alá vetette, 

dominálta 

Szétzúzta 

Kádár-korszak 

1956-1989 

Szervezet-

alapítás tiltása, 

akadályozása 

Maga alá vetette, 

dominálta 

Rombolta 

Átmenetek 

1990-1998 

Antall-kormány 

dem. átmenet 

1990-1994 

Gyülekezési és 

szervezkedési jog 

kiterjesztése 

Fölszabadította, de 

a pártok 

átpolitizálták 

Engedte az 

építkezést 

Horn-kormány 

posztkommunist

a 1994-1998 

1%-os 

adótámogatás, és 

magánosítás 

Fölszabadította, de 

átpolitizálta 

Egyszerre segítette 

és nehezítette 

Demokratikus 

rendszerek 

1998-2010 

Orbán-kormány 

polgári 

1998-2002 

Támogatási és a 

szervezkedési jog 

kiterjesztése  

Támogatott, tűrt 

és távolságot 

tartott 

Építette 

Medgyessy-

kormány 

2002-2004 

Szelektív 

támogatás 

Támogatott, tűrt 

és tiltott is 

Szelektíven 

segítette és 

nehezítette  

Gyurcsány-

Bajnai kormány 

2004-2010 

Támogatása 

szelektív, tiltott 

és büntetett. 

Átpolitizálási 

kísérletek, tiltott 

támogatott és tűrt  

Harcolt ellene, ami 

részben aktivizálta  

és radikalizálta. 

Forrás: Simon János 2013„Alávetett társadalomtól vagy polgári társadalom?”in Polgári 

Szemle Vol.9.No.1-2. 51. 
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A 2002 és 2010 közötti szociálliberális kormányok a kezdeti tolerancia után egyre inkább 

szelektíven, politikai alapon támogatták a civileket, majd pedig a tűrés mellett megjelent a 

tiltás is a kritikai és proteszt szervezetekkel szemben.  

A Medgyessy-kormány – melyet akkoriban bankár-kormánynak neveztek – 

osztogatott és fosztogatott, ennek és un. off-short cégeknek a szponzorálása következtében 

kiürült az ország kasszája. A Medgyessy-kormány bizonyos értelemben segítette a civileket, 

de inkább szelektíven, politikai alapon.  

Az első Gyurcsány-kormány ahogy megkezdte működését, máris a kampányra 

készült, erősen politikai alapon szelektálva támogatta a hozzá közel álló egyesületeket, 

köröket, alapítványokat, a központi támogatásból pedig kiszorította a politikailag tőle távol 

állókat. A második Gyurcsány kormány viszont a tőle távolabb állókat, már nemcsak tűrte 

vagy tiltotta, hanem gyakran adminisztratív módon büntette is, aminek következtében gyakran 

aktivizálta őket, sőt ellenállásra kényszerítette. Az öszödi beszéd nyilvánosságra kerülése 

jelentette a kezdetét a civilek politikai aktivizálódásának. Megítélésem szerint ezzel a politikai 

jelzéssel indult el – politikai értelemben - a civil társadalom reneszánsza. (Simon 2010). Nem 

véletlen, hogy ekkor alakultak a fórum jellegű ellenzéki szerveződések, szövetségek. A 

különböző szervezetek közös platformra kerültek, összefogtak Gyurcsány ellen, politikailag 

aktívizálódtak, petícióztak, és egyre hangosabban tüntettek. A Bajnai kormány ideje már 

inkább a választási kampányra való felkészüléssel telt el.  

A Bajnai-kormány is lényegében azt a vonulatot vitte tovább, amit a Gyurcsány-

kormány, csak sokkal több gazdasági megszorítással. 

A kialakult régi-új politikai osztály létrehozta a sajátos „posztkommunista 

nomenklatúrát”, a „felelősök felelőtlenségének” rendszerét, egy olyan zárt rendszert, melyben 

a politikusokat senki sem ellenőrizte, s lényegben azt csináltak, amit csak akartak. A 

társadalomtól elszakadt politikusi osztály kiváltságai sokban hasonlítottak a régi 

nomenklatúra kiváltságaihoz. Ennek országrontó hatása akkor egyértelművé vált. A politikai 

osztály saját magának önvédelmi jogszabályokat alkotott, így gyakorlatilag elkerülhette a 

felelősségre vonást. A kormányzó politikusok hatalma nemcsak kontroll nélkülivé vált, de 

„privatizációs tevékenységük” - az erőszakosságok és a titkosítások révén - sokszor már a 

gazdaság és a jog szürkezónájába süllyedt (Miszlivetz 2010). Két évtized folyamán az 

emberek egyre növekvő arányban érezték úgy, hogy a rendszer zártabbá vált. 
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3.Tábla: A civil társadalom (Ct) változása az egyes kormányok idején (1948-2010) 

 

Rendszerek 

 

Kormányok Ct  viselkedése Ct állapota Ct hálózata Ct jellege 

Diktatúrák Rákosi- 

korszak 

Túlélésre törekvés Rettegő ct. 

 

Darabjaira esett  Csonka ct 

Kádár-korszak 

 

Elviselésre törekvés Védekező ct Atomizálódott, 

szervezetlen 

„körök kora”  

Csonka ct 

Átmenetek 

1990-1998 

Antall-korm. 

Demokr. 

átmenet 

1990-1994 

Óvatos lépések, a 

ct. erősödése 

Erősödés, 

szervezeti  

növekedés 

 

Erősödő 

horizontális 

Regenerálód

ó ct. és  

pártfüggő 

Horn-korm. 

Posztkommunis

ta kormány 

1994-1998 

Kivárás és 

szervezkedés  

Egyszerre 

bizalom és 

bizalmatlanság 

Horizontális és 

vertikális 

szervezetek 

erősödése 

Regenerálód

ó és  

pártfüggő ct. 

Demokráciák 

1998-2010 

 

Orbán-korm. 

Polgári 

stabilizálódás 

1998-2002 

Szervezkedés Erősödő ct., 

bizalom és 

bizalmatlanság 

Horizontális 

szervezetek 

erősödése  

Pártfüggő és 

függetlened

ő ct. 

Medgyessy -

kormány 

Posztkomm. 

visszatérés 

2002-2004 

GyurcsányBajn

ai-kormány 

Öszöd 

2004-2010 

Szervezkedés 

aktivizálódás 

Bizalmatlanság 

félelem, harag 

 

Horizontális 

integrálódások 

Pártfüggő és 

függetlened

ő ct. 

Aktivizálódás, 

ellenállás: 

a ct kezdődő 

reneszánsza 

Félelem, harag, 

agresszió 

Integrálódások, 

horizontális 

összefogások  

 

Pártfüggő és 

függetlened

ő ct. 

Forrás: Simon János 2013„Alávetett társadalomtól vagy polgári társadalom?”inPolgári Szemle Vol.9. 

No.1-2. 53. 

 

Figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat, úgy tűnik, hogy nem a hatalom, a kormányok 

fogják belátni a civil társadalom szerepének fontosságát, hanem a civilek fogják bizonyítani a 

hatalomnak, hogy egy jól működő demokráciában a civilek mindig partneri viszonyban 

kellene, hogy legyenek a mindenkori kormánnyal. 

2009-ben már mindenki számára egyértelművé vált, hogy eljött az idő a civil 

szervezetek összefogására, az érdekérvényesítő tevékenységek összehangolására és a közös 

akciókra! Együtt erősebbek vagyunk! Így fogalmazódott meg a civil szervezetek vezetőiben, 

hogy „Fogjunk össze és szervezzük magunkat!” Ebből született meg, már 2008 végén a civil 

összefogás fontosságának gondolata és kezdődtek el tárgyalások magánlakásokon, 

sörözőkben, kávéházi találkozókon, vitaestek, melyek végül 2009 tavaszára elvezettek a 

nagyobb szervezetek többszintű párbeszédéhez, majd a Gyurcsány-kormány elleni széles 

front, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) megalakulásához. Az ország legnagyobb civil 

koordinációja, a CÖF 2010 tavaszára már 1200 civil tagszervezetet fogott össze, s a választási 

kampányban is jelentős politikai aktivitást fejtett ki a szocialista kormány leváltásáért (Simon 

2010). 2011-ben és 2012-ben megalakultak a baloldali orientációjú civil szervezetek is, 

melyek maguk is integratív erővel bírtak (Milla, Négy K, Hahá stb.).      
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Összességében azt mondhatjuk, hogy a kelet-európai diktatúrákban, vagyis a pártállami 

rendszerekben az államot megszálló diktatórikus erők (kommunista párt) számára két 

alternatíva kínálkozott, hogy hatalmukat fenntartsák: a fegyverkezés, vagy az erős 

szociálpolitika. Ha azt választották, hogy fegyverkeznek (rendőrség, hadsereg, nukleáris 

fegyverek), akkor ezzel azt is vállalták, hogy teljesen elhanyagolják a szociális kérdéseket 

(áruk, vásárlóerő, szolgáltatások, juttatások). Így ezekben az országokban a társadalom jóléte 

egyáltalán nem volt fontos (Szovjetunió, Románia, Lengyelország, Albánia stb.). Ha viszont a 

szociális szféra erősítésében látták hatalmuk fenntartásának zálogát, akkor egy sajátos, 

vízfejűvé dagadt szociális ellátó és szolgáltató-rendszerbe nyomták a pénzüket, ami lyukas 

zsáknak bizonyult. Ez utóbbi utat választotta Magyarország, illetve a kádárizmus (Bácskai et. 

al. 2013;). A kádárista rendszerben a juttatások szövevényes hálózatát alakították ki, egy 

túlméretezett, költséges, de kevésbé hatékony rendszerben. A feltűnően nagy költségek 

ellenére is maga a képződmény erősen pazarló volt, a szociálpolitika, a családpolitika, az 

egészségügyi- és oktatási rendszer, a lakástámogatási rendszer, a munkaügyi rendszer vagy a 

nyugdíjrendszer vonatkozásában, és ez a túlköltekező politika teljesen elszakadt a valóságos 

gazdasági folyamatoktól, a gazdaság tényleges teljesítményétől. Mivel a pártállam vezetői a 

javuló életkörülményeket kötelezőnek tekintették, un. rendszer-legitimáló tényezőnek, ezért 

egészen az 1980-as évek közepéig nem mertek az állampolgárok vállára közterheket tenni és 

az életszínvonalat nemzetközi hitelfelvétellel finanszírozták (Borza és Lux 2013.). Ez pedig 

elindított egy adósság-spirált, melyből az Állam a mai napig nem tudott kikerülni.  
 

 

VII.Konfliktusok kezelése és a demokrácia konszolidálása 

 

1.Aktorok, konfliktusok és kríziskezelés 

 

Célszerű különbséget tenni a demokratikus folyamat első két hulláma, valamint annak 

harmadik hulláma között. Az első kettő esetében elfogadható a Dahl által alkotott kritérium 

(mely összefügg a Rustow-i modellel), melynek értelmében a demokrácia felé vezető 

legbiztosabb út az, amely az eliteken belüli verseny intézményesítésével kezdődik 

(liberalizáció), majd pedig annak a társadalmi többségre történő kiterjesztésével folytatódik. 

Dahl, aki ezen kritériumot az angol tapasztalatokra alapozza, úgy véli, hogy fordított 

helyzetben, amikor a társadalom többségére történő kiterjesztés megelőzi az elitek közötti 

versenyt, vagy mindkettő egy időben megy végbe, a demokrácia sikeres megvalósulásának 

esélye kisebb.  

Ez az elmélet történelmi értelemben ösztönösen érvényesnek tűnhet, azonban 

bebizonyosodott, hogy a harmadik hullám esetében ez az elmélet nem helytálló. Dix (1994) 

bebizonyította, hogy míg az első hullám demokratizálódási folyamatának 60 százaléka a Dahl 

által meghatározott legkedvezőbb utat folytatta, addig a harmadik hullám esetében egy ilyen 

esettel sem találkozhatunk. Ennek oka kézenfekvő lehetne: az egyetemes választójoggal 

rendelkező demokráciák feltételének megnyilvánulási hatása, mely a kommunikációs 

eszközök által széles körben terjesztett, és mely magában foglalja minden országban a 

politikai elitek kultúráját, az előre megfosztja a törvényességtől és ezzel együtt az 

életképességtől a„kizárólagos, kirekesztő”(exkluzív) demokráciákat. Lipset szerint a 20. 

század második felétől az okoz konfliktust, hogy minden jelentős társadalmi csoport követeli 

a politikai életben való részvételét, ezért az ilyen demokráciák kereteit szétfeszíti (Lipset1959: 

131). 

Dahl elméletéhez visszatérve kijelenthetjük, hogy Európában a demokrácia kezdetben a 

gazdasági elitek körében az ipari fejlődés következtében kialakuló konfliktusból ered, ezt 

követően pedig kiterjed (részvétel tekintetében kibővül) az újonnan létrejött társadalmi 
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csoportokra, mely csoportok az iparosodási, valamint az urbanizációs folyamatok 

következtében alakultak, illetve mobilizálódtak (Deutsch-i értelemben). A kezdeti szakasz 

annak felelne meg, amit Dahl liberalizációnak nevez, és ebben a szakaszban a demokrácia 

egy, az elitek között kialakult konfliktus szabályozására létrejött megállapodás, mely verseny 

szabályai a kormány által meghatározottak. Így korlátozott vagy kizárólagos demokráciák 

jönnek létre, amelyek újabb konfliktussal kerülnek szembe azoknak az új csoportoknak a 

feltűnésekor, melyek számszerinti és társadalmi jelentősége elkerülhetetlenné teszi a politikai 

rendszerbe történő bevonásukat, abban a folyamatban, melynek csúcspontja a második 

világháború környékére tehető: A választójog általánossá tétele, valamint a 

tömegdemokráciák kialakulása. 

A demokratizálódási folyamat mindkét szakaszának paradigmatikus konfliktusai azok, 

melyek az első szakaszban a földbirtokos osztály és a születendő ipari polgárság között, míg a 

második szakaszban az ipari munkásosztály valamint a liberális rendszerek (vagy a mérsékelt 

demokráciák) között keletkeznek. Míg Marx számára mindkét konfliktus pusztán forradalmak 

kitörésében oldódhat fel (polgári forradalom valamint proletárforradalom), gyakoribb 

kimenetelnek tekintendő a konfliktus forradalom nélküli elrendezése, jóllehet nem minden 

erőszaktól mentesen, azonban a politikai hatalom megszerzésére irányuló verseny 

demokratikus játékszabályainak keretei között.  

 A demokratizálódás dimenzióinak vázlatszerű ismertetése Dahl szerint (versengés és 

részvétel) az, hogy két egymást követő fázis mennyire képes a demokratizálódás 

folyamatának a részvétel kibővítésére történő irányítására a kibővítés második fázisában, a 

fenn maradó elitek (kebelbarát választás), az újonnan létrejött csoportok közötti 

együttműködés függvénye. Természetesen ez nem így történik: a részvétel kibővítése 

megköveteli a hagyományos pártok tömegpártokba történő áttérését, valamint a vidéki 

pártolók városi választók körébe történő csatlakoztatását, azonban új pártok létrejöttével is 

számolhatunk. A kibővítés folyamatának a pártrendszerre gyakorolt hatása a csatlakozandó 

csoport meghatározó jegyeinek, valamint érdekeinek függvénye: a választójog nőkre történő 

kiterjesztése nem járt új pártok keletkezésével, azonban annak ellenére, hogy sokan a már 

meglévő pártok mögé sorakoztak fel, az ipari dolgozók tömeges részvétele Európa szerte 

munkáspártok, szocialista és szociáldemokrata pártok létrejöttéhez vezetett (ezek az 

úgynevezett osztálypártok). 

 Tehát ha elfogadjuk azt az álláspontot, miszerint a társadalmi, valamint a gazdasági 

változások nem határozzák meg automatikusan a demokrácia kialakulását, illetve 

életképtelenségét, a demokratizálódás folyamatának genetikai vizsgálatát két fázisban kell 

végrehajtani. Az első fázisban azt kell megvizsgálni, hogyan módosítják a társadalmi és 

gazdasági változások a már létező társadalmi csoportok erőforrásait, avagy más, új csoportok 

kialakulását segítik elő, megteremtve ez által a feltételeket ahhoz az elhúzódó konfliktushoz, 

amely Rustow szerint a hatalomért vívott harcban a demokratikus szabályok 

szükségességéhez vezet. A második szakaszban arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy hogyan 

keletkeznek azok a politikai szereplők, akik a demokratikus megállapodás során tárgyalnak, 

valamint, hogy milyen változáson mennek át a már meglévő politikai szereplők azon újak 

megjelenésének hatására, akik a feltörekvő társadalmi csoportok képviselői. 

Az első szakaszban okozati elemzésről van szó. Az iparban bekövetkezett hirtelen 

fejlődés egy saját gazdasági érdekekkel, valamint jelentős társadalmi súllyal rendelkező 

társadalmi csoport kialakulását eredményezi. Egy elhúzódó ipari fejlődés nagyszámú 

munkásosztály kialakulásához vezet, melyek közös érdekeket képviselnek (egyesülési 

szabadság, társadalmi törvényhozás). Megfigyelhető egy ok-okozati összefüggés a gazdasági 

változás folyamatai, valamint a jelentős társadalmi csoportok kialakulása (vagy 

megerősödése) között. A második szakaszban, melyben elsősorban politikai, stratégiai 

elemzésre van szükség: a politikai szereplők viselkedését racionális ügynökök 
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viselkedéseként kell értelmezni, akik képesek az általuk hozott döntések nyereségének, 

valamint veszteségének meghatározására, figyelembe véve a többi szereplő válaszlépését. 

Vagyis, míg az első szakaszban elegendő egy okozati, determinista logika, addig a másodig 

szakaszban egy, a játékelmélethez hasonló megoldás szükséges.  

 Ebből a szemszögből tekintve lehetségesnek tűnik a dicotómia áthidalása a 

demokrácia strukturális, valamint stratégiai magyarázatai között. Ezen utóbbiak, melyek 

valószínűleg napjainkban a legbefolyásosabbak a demokratizálódás harmadik hullámának 

első szisztematikus elemzéseitől kezdve (O’Donnell és Schmitter, 1986), a szereplők 

döntéseit, stratégiáit tartják meghatározónak, és úgy vélik, nincs okozati viszony (struktúra), 

mely előzetesen meghatározná a demokrácia kialakulását. Következésképpen, a demokrácia 

hagyományos nézőpontjával szemben egy elméleti reakcióról van szó (a modernizáció 

elméletéből kiindulva), mely reakció a gazdasági fejlődés félig-meddig automatikus 

következménye.  

 A demokrácia kialakulásának stratégiai elemzései szintén feltételezik az elemzés egy 

másik, hagyományos módjának felülmúlását: ezen elemzés Barrington Moore-tól származik 

(1969), és a társadalomban létező társadalmi csoportok konstellációjából kiindulva, 

kormányformáik evolúciós fejlődésére keresi a magyarázatot. Ebben az esetben a lehetséges 

osztálykoalíciók elemzéséről van szó, abból a célból, hogy számot adjanak azokról a politikai 

intézményekről, amelyek az ipari modernizáció következtében tűnnek fel. Moore véleménye 

szerint, ha a társadalomban jelen van egy szolgai illetve fél-szolgai sorban lévő munkaerővel 

rendelkező befolyásos földbirtokos osztály, akkor az iparosodás egy alárendelt sorban lévő 

polgárság kialakulásához vezet, mely a fasizmusba torkollik (Moore Japán esetét, mint a 

fasizmus ázsiai példáját tanulmányozza). 

Egy ehhez hasonló, bár néhány lényeges pontbéli eltéréssel rendelkező vonalon két 

nemrég készült tanulmánnyal is találkozhatunk. Luebbert (1991), Moore-ral ellentétben, 

központi szerepet tulajdonít a munkásmozgalmaknak: abban az esetben, ha ezen 

munkásmozgalmak erőtlenek, avagy nem rendelkeznek kifejezetten konfliktus jelleggel, az 

ipari polgárság (a szerző szavai szerint liberális mozgalom) szövetségre léphet velük a 

földbirtokosok konzervatív érdekeivel szemben, ezáltal létrehozva egy liberális demokráciát. 

Abban az esetben viszont, amikor egy erős és független munkásmozgalommal állunk 

szemben, valamint a polgárság a megosztottságának köszönhetően politikailag gyenge 

szerepet játszik, a lehetséges kimenetelek között a fasizmus, valamint a szociáldemokrata 

rendszer jöhet szóba, attól függően, hogy a parasztság a földbirtokosokkal, avagy a 

munkásmozgalmakkal lép koalícióra. 

 Rueschemeyer, Stephens és Stephens (1992), úgy vélik, hogy a demokratikus 

folyamatot ösztönző erő a munkásmozgalmakban rejlik. A munkásosztály középosztályok 

által támogatott mozgalma vezethet a demokrácia kialakulásához, szemben a földbirtokos 

osztály, valamint a maga a kapitalista osztály részéről tanúsított ellenállással, melyet a 

szerzők nem tekintenek a demokratizálódást elősegítő tényezőnek, szemben mindazokkal az 

elméletekkel (mint amit maga Moore is képvisel), melyek a polgárság kialakulásának, 

valamint a polgári forradalmaknak tulajdonítják a demokrácia megszületésének 

kulcsfontosságú szerepét. 

 

2.Stabil demokrácia, gazdasági növekedés és válság 

 

Ha a modernizáció elméletének szemszögéből tekintve a demokrácia kialakulását, mint a 

gazdasági növekedés természetes következményét tekintjük, ezzel párhuzamosan kialakul egy 

új elmélet, mely a demokráciát a gazdasági növekedéssel összeegyeztethetetlennek tartja. Ez a 

szemlélet nem mond ellent az előzőnek, mivel mindkettő összeállhat ugyanazzá a formulává: 

az első a gazdasági növekedés, amit a demokrácia, mint a gazdasági növekedés 
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következménye követ. A központi kérdés az, hogy nem várható, hogy megismétlődjön néhány 

európai ország (elsősorban Anglia) gazdasági növekedéssel kapcsolatos tapasztalata a 

hatalomért folytatott demokratikus versengés és szabadság keretei között.  

Ezen elmélet kiindulási pontja az, hogy a gazdasági növekedés, valamint elsősorban az 

iparosodás, magas szintű befektetéseket feltételeznek, mely az alacsony fejlettségű 

országokban csupán a társadalmi fogyasztás csökkentésével, a bérek alacsony szinten 

tartásával, valamint az újraelosztási politika elkerülésével érhető el. Azonban egy 

demokráciában elkerülhetetlen, hogy az azonnali fogyasztással, a bérek iránti kereslettel, 

valamint a közszolgáltatásokkal szemben, melyek gátolják a megtakarításokat és meghiúsítják 

a befektetéseket, jelentős társadalmi nyomás keletkezzen (De Schweinitz, 1964, Nelson, 

1987). 

A gazdasági modernizáció, mindemellett, társadalmi mobilizációt, az Állammal 

szemben támasztott új igényeket, valamint a társadalom különböző csoportjai által a 

közforrásokra vonatkozó kompetitív elvárásokat és követeléseket eredményez. Azokban az 

országokban, ahol a politikai intézményesítés nem megfelelő, elkerülhetetlen 

következményként jelentkezik az instabilitás. Azok az etnikai, vallási, valamint kulturális 

konfliktusok, melyek a hagyományos társadalomban a felszín alatt növekedtek (vagy 

legalábbis léteztek), felerősödnek és az egész társadalomra kiterjednek, a belső migráció, az 

urbanizáció, valamint a családi és közösségi kötelékek fellazulása következtében. Egy 

demokratikus rendszer felerősítené ezeket a konfliktusokat, és csak nagy nehézségek árán 

volna képes szembeszállni azokkal a társadalmi elvárásokkal, valamint nyomásokkal, melyek 

a modernizációból fakadnak (Huntington 1986, Huntington és Dominguez, 1975).  

A politikai instabilitás és az azonnali fogyasztásra való hajlam, ebből a szemszögből 

vizsgálva, megakadályozzák a későn iparosodott országok gazdasági növekedésének 

demokratikus körülmények közötti fenntartását. A fejlődő országok gazdasági növekedésének 

ára a politikai parancsuralmi rendszer volna. Csupán az elsőként iparosodott országok voltak 

képesek a demokratizálódással párhuzamosan végrehajtani a gazdasági növekedést, annak 

köszönhetően, hogy fejlődésük lassan, decentralizáltan, valamint egy olyan környezetben 

ment végbe, amelyben azok a kisvállalatok voltak életképesek, amelyek nem szükségeltettek 

nagyobb kezdeti befektetéseket.  

Azon országok számára, amelyek később érték el az iparosodást, nem áll nyitva ez a 

lehetőség: az új gazdasági környezetben jelentős kezdeti befektetésekre van szükség, amelyek 

meghaladják a magán-megtakarítások lehetőségeinek keretét, valamint az Állam a fogyasztás 

szabályozására és a befektetés irányítására irányuló központi beavatkozását teszik 

szükségessé. A demokrácia, valamint az iparosodás párhuzamosan megvalósuló útja, melyet a 

XIX században Európa és az Egyesült Államok is követett, ma már nem járható, és ma már 

csupán egy parancsuralmi rendszer képes arra, hogy sikeresen véghezvigye a gazdasági 

fejlődést. 

Ennek az elméletnek egy változata a bürokratikus tekintélyuralom elmélete (O’Donnell, 

1972). Az importtermékek által helyettesített iparosításból kiindulva, Raúl Prebisch és az 

Egyesült Nemzetek Latin-Amerikájának Gazdasági Bizottsága (Comisión Económicapara 

América Latina de Naciones Unidas =CEPAL) javaslata és vizsgálata szerint, szintén 

levonhatunk egy pesszimista következtetést a demokrácia megőrzésének lehetőségeivel 

kapcsolatban az iparosodás első fázisából a másodikba történő átmenet folyamán. Az első, un. 

könnyű szakaszban a kézműipari fogyasztási cikkek importjának helyettesítéséről van szó, 

valamint a szükséges befektetéseknek a hagyományos exportokból származó feleslegek általi 

finanszírozásáról. Azonban a második, un. nehéz szakaszban az importtermékek beruházási 

javakkal történő helyettesítéséről van szó. 

       Abban az esetben, ha nem következik be a fenn említett második szakasz, akkor a 

növekedés folyamatossága az importált beruházási javak folyamatosságának függvényévé 
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válik, és a hagyományos exporttermékek árának relatív csökkenése eladósodáshoz vezet, 

melynek következménye a gazdaság működésének elfojtása. Azonban ahhoz, hogy a 

tőkejavak termelését helyileg megvalósítsák, jelentős befektetésekre van szükség, amely 

kizárólag a belső fogyasztás korlátozásával, valamint a befektetések számára kedvező fizetési 

feltételek megteremtésével érhető el. Egy demokráciában a dolgozók, valamint a 

középosztályok szembeszállnának a fogyasztás és a fizetések korlátozásával: ahhoz tehát, 

hogy végbemenjen az iparosodási folyamat, egy parancsuralmi és megtorló állami hatalom 

szükséges, melynek gazdaságpolitikáját egy racionális iparosodott bürokrácia tartja kézben. 

      A parancsuralmi rendszerek hulláma, mely Latin-Amerika jelentős részén végigsodort a 

hetvenes évek folyamán, úgy tűnt, teljes mértékben megerősíti a bürokratikus parancsuralom 

elméletét. Kétség kívül, az 1982-es évtől, az adósság okozta krízissel egyidejűleg, egy 

újrademokratizálódási folyamatnak lehetünk tanúi szinte az egész területre kiterjedően. Maga 

O’Donnel is egy stratégiai megközelítést alkalmaz az átmenetek elemzésével kapcsolatban 

(ahogy arra már az előzőekben utaltunk: lsd. O’DonnellésSchmitter, 1986), ami a 

bürokratikus parancsuralmi elmélet strukturális magyarázata keretein történő túllépést 

feltételez.   

      Minden bizonnyal, a parancsuralomnak a gazdasági növekedéssel történő szembetűnő 

kapcsolata a nyolcvanas évek folyamán egy új lendületet eredményezett, az ázsiai országok 

növekedésének látványos tapasztalatai alapján (Haggard, 1990). A gondolatmenet az Állam 

autonómiájából indul ki, amely szükséges mind az azonnali fogyasztás iránti nyomással 

szemben, mind pedig a növekedést elősegítő politika folytatásához közép, valamint hosszú 

távon. A csendes-óceáni térség magas takarékossági és befektetési illetéke válhatna gyors 

fejlődésük kulcsfontosságú tényezőjévé, ugyanakkor magyarázatul szolgálnának a jelentős 

autonómiával rendelkező parancsuralmi-bürokratikus hivatalok létezésére, szemben az egyéni 

érdekekkel, valamint a társadalom által gyakorolt nyomással. Ezen elmélet vetülete 

megfigyelhető a széles körben terjesztett gazdasági sajtóban (Business Week, 1993), azonban 

ezek a médiák is hangsúlyozzák annak gyenge pontjait (Economist, 1994). Ajánlatos kritikus 

szemmel vizsgálni a megközelítésnek az elméleti okait, valamint tapasztalati úton 

szembeállítani azokat érvényességük megvitatása céljából. Míg a parancsuralom és a 

növekedés közötti kapcsolat hívei a csendes-óceáni térség, valamint Latin-Amerika 

tapasztalatait vetik össze, jóval célravezetőbbnek bizonyulhat egy Latin-Amerikán belüli 

összehasonlítás a parancsuralmi és a demokratikus rendszerek között. 

      Valójában, noha a csendes-óceáni térség újonnan iparosodott országai parancsuralmi 

rendszerek uralma alatt növekedtek (kezdetekben), a nyolcvanas évek Latin-Amerikán 

végigsöprő gazdasági krízise mind a demokratikus, mind pedig a parancsuralmi rendszereket 

érintette. Remmer (1990) rámutatott, hogy ebben az értelemben, több olyan tény is létezik, 

melyek komolyan megkérdőjelezik a parancsuralom, valamint a növekedés közötti 

összefüggést. Elsősorban, a nagy múltra visszatekintő latin-amerikai demokráciák 

alacsonyabb szintű adósságokat halmoztak fel, mint ahogy azt a parancsuralmi rendszerek 

tették. Másodsorban pedig, az újonnan létrejött demokráciák (a nyolcvanas évek folyamán) 

kielégítőbb eredményeket értek el, mint a parancsuralmi rendszerek, mind a növekedés, mind 

pedig a deficit szabályozása és az adósság súlyának csökkentése terén. Hasonló következtetés 

vonható le, ha az összehasonlítást a világ összes országára kiterjesztve végezzük (Lindenberg 

és Devarajan, 1993). 

       Összességében tehát ezek az eredmények azt az elgondolást támogatják, mely szerint az 

országok eltérő gazdasági magatartásának magyarázata nem is annyira az adott országban 

uralkodó kormányformában, hanem sokkal inkább az általuk gyakorolt politikákban 

keresendő, amely függ a rendelkezésre állólehetőségek struktúrájától (melyek köre szélesebb 

azokban a nagyobb országokban, melyek dinamikus export-szektorokkal rendelkeznek), a 

kormányzatot támogató társadalmi koalícióktól, valamint ezek ideológiájától. A gazdasági 
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eredmények, valamint a növekedési típusok közötti mechanikus kapcsolat keresése 

megtévesztőnek bizonyulhat és téves okozati következmények levonásához vezethet. 

 

 

VIII.Demokrácia és jólét 

 

Egy általunk szervezett nemzetközi kérdőíves vizsgálat segítségével azt elemezzük, hogy mit 

jelent a posztkommunista közép-európai országok polgárai számára a demokrácia fogalma az 

államszocializmusból a piacgazdaságba tartó átmenet idején. Elsősorban kontextanalízis 

módszerével dolgozunk, kiegészítve a rendelkezésünkre álló empirikus adatok elemzésével és 

a különböző elméleti megközelítések tanulságaival. Kérdőívünkben módszertanilag 

kétféleképpen közelítettünk az állampolgárok demokráciaértelmezéséhez: egyrészt a zárt 

kérdésekre, másrészt a nyitott kérdésekre adott válaszokat vizsgáltuk, kódoltuk és elemeztük, 

hogy komplexebb képet kapjunk a polgárok demokráciafölfogásáról tömegpolitikai szinten. 

Először röviden áttekintjük a zárt kérdésekre adott válaszokat abból a szempontból, 

hogy megtudjuk, a négy évtizedes kommunista ideológia hatására tömegszinten mennyire volt 

hatékony a régi rendszer homogenizációs törekvése, tényleg egységesek-e a régió társadalmai. 

Munkánk nagyobb részében a nyitott kérdések elemzésével foglalkozunk. Sajátos 

kategóriarendszert dolgoztunk ki a nyitott kérdésekre kapott válaszok kódolására és 

csoportosítására - segítségükkel mindenekelőtt arra keresünk választ, hogy a polgárok 

demokráciafölfogásában kimutathatók-e a posztkommunista régió egyes országai között 

eltérések, s ha igen, akkor ezek milyen történelmi, kulturális vagy gazdasági tényezőkre 

vezethetők vissza. Végül pedig megfogalmazunk néhány következtetést és további elemzésre 

késztető kérdést. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy alábbi tanulmányunk nem arról szól, hogy 

mi a demokrácia, hanem arról, hogy a régió polgárai számára mit jelent a szó, hogy 

"demokrácia ". Úgy ítéljük meg, hogy a kérdés megválaszolása egyrészt közelebb visz 

bennünket a posztkommunista országok polgárai gondolkodásának és politikai 

magatartásának megértéséhez, másrészt adalékkal szolgálhatunk a modern 

demokráciaelméleteknek. 

 

1. Demokrácia-értelmezések a survey zárt kérdései alapján 

 

A kommunizmus négy évtizedes uralma idején a közvéleménynek kevés szerepe volt a 

politika és a gazdaság alakításában. A rendszerváltozást követően jelentős mértékben a 

többpártrendszeri választásoknak köszönhetően - hirtelen fölértékelődtek az állampolgárok 

véleményei, politikai és gazdasági preferenciái. A legtöbb országban a politikai vélemények 

vizsgálata előzmények nélküli, a rendszerváltozás után lényegében a nulla pontról indult. Még 

az olyan viszonylag szabad országokban is, mint amilyen Lengyelország volt a hetvenes 

években, vagy Magyarország és Jugoszlávia a hetvenes és nyolcvanas években, politikai 

korlátok és tabuk sora határozta meg a véleménynyilvánítás és -mérés szabadságának 

területeit és mélységeit. Mindennek következménye, hogy a rendszerváltozás előttiidőszakból 

nem állnak rendelkezésünkre megbízható idősorok, használható monitoring jellegű 

vizsgálatok, amelyek lehetővé tennék a viszonyítást, a változások mérését, a folyamatok 

érzékelését és értékelését. 

Kérdőíves vizsgálatunk első részében az egyes országok polgárainak 

demokráciaértelmezését zárt-kérdésekkel teszteltük. Többek között arra voltunk kíváncsiak, 

mennyire tartják erősnek a polgárok a fogalom érvényességét a demokrácia három 

dimenziójában:  

1.a politikai-intézményi dimenzióban (politikai szabadságok, többpártrendszer, 

kormányzati ellenőrzési jogok, a döntések decentralizálása, jogegyenlőség); 
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2.a szociális-gazdasági dimenzióban (szociális egyenlőség, több munkahely, jobb 

gazdasági körülmények, kevesebb korrupció); 

3.a liberális-individuális dimenzióban (morális szabadság, nők jogai) (lásd 1. táblázat). 

 

 

4. táblázat: A demokrácia értelmezése a posztkommunista régióban 

(12 ország összevont átlagolt adatai alapján, Q.11.) 

 

  mean stdev válaszolók száma 

erős: 

politikai szabadság 1.3695 .6635 11203 

jogegyenlőség 1.4051 .7524 11128 

többpártrendszer 1.5119 .8566 10610 

közepes: 

jobb gazdasági körülmények 1.6280 .9135 10994 

női egyenjogúság 1.6465 .8947 11079 

decentralizált döntések 1.8004 .8590 10305 

szociális egyenlőség 1.8151 .9109 10973 

több munkahely 1.8523 1.0188 10911 

gyenge: 

kevesebb korrupció 1.9454 1.0849 10396 

kormányzati ellenőrzési jogok 2.1056 1.0517 9932 

erkölcsi szabadság 2.4330 1.0850 10314 

 

A felmérésünk adatainak elemzéséből az derül ki, hogy a posztkommunista országok polgárai 

számára a demokrácia fogalma legerősebben a politikai-institucionális dimenzióban jelenik 

meg, vagyis leginkább a politikai szabadságot, a törvény előtti jogegyenlőséget és a 

többpártrendszert értik rajta, legkevésbé pedig a liberális-individuális kategóriába tartozó 

morális szabadságot. Jobbára a középmezőnyben foglalnak helyet a gazdasági és szociális 

helyzetre vonatkozó lehetőségek, a javuló gazdasági föltételek, a növekvő társadalmi 

egyenlőség és a több munkahely. Az előzőeknél sokkal kisebb mértékben tartják a 

demokrácia fogalmába tartozónak a kormány működésével kapcsolatos kategóriákat és az 

erkölcsi kategóriákat: kevesebb korrupció, a kormány ellenőrzési joga a bankok és 

nagyvállalatok fölött, erkölcsi és szexuális szabadság. Az átmenet nemzetközi 

tapasztalatainak ismeretében az eredmény nem meglepő, megfelel várakozásainknak, hiszen a 

világ más régióiban is az autoriter rendszerből a demokráciába való átmenet idején az 

emberek hasonlóképpen elsősorban a politikai szabadságjogokat, a jogegyenlőséget és a 

többpártrendszert tartják leginkább a demokrácia fogalmába tartozónak és hozzá képest 

kevésbé ítélik fontosnak a bankok állami ellenőrzését vagy a morális és szexuális 

szabadságjogok kiterjesztését.
  

A demokráciaértelmezések általunk vizsgált három dimenzióját illetően a legnagyobb 

értelmezésbeli eltérések az egyes országok között a gazdasági-szociális dimenzióban (több 

munkahely, kevesebb korrupció) és az erkölcsi szabadság megítélésében vannak (2. tábla). 
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5. tábla: A demokrácia három dimenziója a posztkommunista országokban  
 

1. Intézményi dimenzió 

 

  

politikai 

szabadság 

decentralizált 

döntések 
többpártrendszer 

bankok 

ellenőrzése 

törvény 

előttiegyenlőség 

mean stdev mean stdev mean stdev mean stdev mean stdev 

Bulgária 1.2903 .5755 1.6574 .7929 1.2313 1.6160 1.9395 .9829 1.1580 .5056 

Csehország 1.1967 .4705 1.6948 .7303 1.3912 .6519 2.1543 1.0125 1.4304 .7350 

ex-NDK 1.2021 .4926 1.5548 .7803 1.2915 .6608 2.0169 1.0863 1.4083 .7580 

Észtország 1.2807 .5538 1.6421 .7422 1.4469 .7899 2.0126 .9904 1.2341 .5741 

Krasznojarszk 1.3699 .6961 1.7916 .8965 1.6902 1.0021 2.1728 1.0874 1.3602 .7619 

Lengyelország 1.3542 .5970 1.6805 .8686 1.6107 .9064 2.2913 1.0874 1.5048 .7573 

Litvánia 1.4828 .7354 2.1011 .8763 1.5940 .9145 1.9799 .9794 1.3440 .7267 

Magyarország 1.3313 .6428 1.7810 .8720 1.4433 .7826 2.2140 1.0804 1.3134 .6577 

Románia 1.6478 .8473 2.0065 .8989 1.6395 .9498 1.9625 1.0376 1.7961 .9199 

Szlovákia 1.3238 .5671 1.9353 .7945 1.5559 .7533 2.1836 .9338 1.7344 .8651 

Szlovénia 1.6182 .7522 2.0672 .8353 1.5916 .8004 2.3390 .9742 1.8422 .9152 

Ukrajna 1.3541 .6679 1.8576 .8860 1.6175 .9710 2.1478 1.0967 1.2236 .6058 

összesen 1.3695 .6635 1.8004 .8590 1.5119 .8566 2.1056 1.0517 1.4051 .7524 

 

 

2. Gazdasági-szociális dimenzió 

 

  

szociális 

egyenlőség 

több 

munkahely 

jobb gazdasági 

körülmények 

kevesebb 

korrupció 

mean stdev mean stdev mean stdev mean stdev 

Bulgária 1.5626 .7877 1.4764 .7581 1.2609 .6194 1.4775 .8915 

Csehország 2.3302 1.0098 2.5256 1.0199 1.9731 .9350 2.2440 1.0631 

ex-NDK 1.6679 .9109 1.6067 1.0036 1.7045 .9964 2.0944 1.1599 

Észtország 1.8500 .9509 2.0689 1.0293 1.4883 .793 1.8775 1.0056 

Krasznojarszk 1.7788 .9333 1.9712 1.0790 1.6955 .9852 1.9460 1.1277 

Lengyelország 1.7146 .8793 2.1965 1.1309 1.8478 .9762 1.9595 .9746 

Litvánia 1.9594 .9389 1.8217 .9322 1.6588 .9378 2.0227 1.1317 

Magyarország 1.7650 .9082 1.9052 1.0374 1.6699 .9079 1.8524 1.0810 

Románia 1.9439 1.0185 1.4359 .7151 1.2623 .5711 2.2151 1.1427 

Szlovákia 2.0728 .8974 2.4649 1.0271 2.0396 .9892 2.3289 1.0165 
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Szlovénia 2.2039 .9423 1.9864 1.0092 1.9456 .9874 2.1727 .9955 

Ukrajna 1.6011 .8645 1.6991 .9573 1.5949 9364 1.6962 1.0237 

összesen 1.8151 .9109 1.8523 1.0188 1.6280 .9135 1.9554 1.0849 

 

 

3. Liberális-individuális dimenzió 

 

  
erkölcsi szabadság női egyenjogúság megkérdezettek 

száma mean stdev mean stdev 

Bulgária 2.0861 .9674 1.3833 .7242 1074 

Csehország 2.2256 1.0057 1.8305 .9377 679 

ex-NDK 2.5440 1.1349 1.3125 .7013 1087 

Észtország 2.3169 1.0059 1.7878 .9124 943 

Krasznojarszk 2.5070 1.1196 1.8791 1.0256 1485 

Lengyelország 2.4797 1.1320 1.5664 .8763 919 

Litvánia 2.5630 1.0669 1.8064 .9188 918 

Magyarország 2.3843 1.1155 1.7366 .9266 1277 

Románia 2.7962 1.0521 1.5909 .8557 1234 

Szlovákia 2.3579 .9877 2.0165 .9151 324 

Szlovénia 2.2914 .9446 1.7419 .8359 686 

Ukrajna 2.4104 1.1152 1.5255 .8428 1739 

összesen 2.4330 1.0850 1.6466 .8947 10.566 

 

Az egykori kommunista rendszerek homogenizációs törekvései és internacionalizmust 

harsogó propagandája után azt vártuk volna, hogy a régió országaiban a "közös" múlt hatására 

a polgárok értékrendje, politikai és gazdasági orientációi egymással nagy hasonlóságot 

mutatnak, és a különbségek kevésbé szignifikánsak. Ezzel szemben éppen azt tapasztaljuk, 

hogy az egyes országok polgárai egymástól nagyon is eltérő attitűdöket és elvárásokat 

mutatnak a demokrácia vonatkozásában is. Figyelemre méltó, hogy az intenzitást mérő skála 

egyik szélén általában Románia vagy Bulgária található, a másik szélén pedig nagyon gyakran 

Csehország (lásd 2. táblázat). Például a korrupciót, az erkölcsi szabadságot és a társadalmi 

egyenlőséget az egész régióban a bolgárok tartják leginkább a demokrácia részének, a több 

munkahelyet pedig a románok. A legnagyobb eltérés az átlagtól az erkölcsi szabadság 

megítélésében van, mégpedig a románok vonatkozásában. Míg a posztkommunista régió 

átlagában csak minden ötödik polgár (21%) mondja, hogy ez a kategória "teljes mértékben" 

beletartozik a demokrácia fogalmába, ezzel szemben Romániában majdnem minden harmadik 

válaszadónak (32%) ez a véleménye. (A morál sajátos román értelmezésére még visszatérünk 

a nyitott kérdések elemzésekor.) Sok helyen tovább élnek a családok és közösségek 

segítségével átmentett történelmi hagyományok és kulturális karakterek, amelyek 

megnyilvánulnak az eltérő politikai kultúrákban, értékekben, attitűdökben és orientációkban 

egyaránt. A román és bolgár attitűdökkel szemben az ellenkező pólust általában a csehek 

képviselik, például a több munkahelyet és a szociális egyenlőséget ők tartják a legkevésbé a 

demokrácia részének. A politikai szabadság Csehország polgárainak értékhierarchiájában a 

legfontosabb az egész térségben, de az is kitűnik, hogy a csehek egész értékhierarchiája - a 
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félévszázados közös államkeret és történelmi együttélés ellenére is - eltér a szlovákokétól, ami 

a politikai kultúrának az aktuális politikai hatásokkal szembeni történelmi erejét bizonyítja. A 

magyarok és a lengyelek mutatói sokban hasonlítanak egymásra, és általában a régió átlagát 

képviselik. 

Adataink azokat a nézeteket támasztják alá, melyek szerint a négy évtizeden keresztül 

a hatalom által fölülről oktrojált értékek eltérő mélységben hatották át az egyes társadalmakat, 

s így a rendszerváltozást követően az országok. közötti különbségek több vonatkozásban 

erősebbnek mutatkoztak, mint a hasonlóságok. Idősoros adatfölvételek hiányában ma még 

csak a különbségekre tudjuk fölhívni a figyelmet, s nem tudunk választ adni arra, hogy 

alapvetően milyen tényezők tagolják a skálát. Csak hipotézisünket fogalmazhatjuk meg 

kérdés formájában: lehet, hogy a két szélső pólus hátterében az "ortodox etika" és a 

"protestáns-katolikus etika" közti különbségek húzódnak meg, vagy inkább az ideologizált 

tradicionális és a szekularizált pragmatikus társadalmak közötti különbségek dominálnak, 

esetleg a kettő kombinációja?
 

 

2. A részvételi demokrácia és érdekvédelem Kelet-Európában  

 

A nemzetközi tranzitológiai irodalomból kitűnik, hogy a világ más régióiban zajló 

demokratizálási folyamat vizsgálatában a polgárok demokratikus attitűdjének egyik 

mércéjeként azt tekintik, hogy a megkérdezettek mennyire támogatják a politikai döntések 

decentralizálását, hogy a lokális erők hozzák-e meg a helyi vonatkozású döntéseket.
 

Más a helyzet a posztkommunista régióban. A demokrácia általunk vizsgált kategóriái 

között éppen a döntések decentralizációjának megítélése az, amelyről leginkább 

elmondhatjuk, hogy a közép- és kelet-európai régióban nem köthető egyértelműen a 

megkérdezettek általános demokratikus vagy autoriter karakteréhez, hanem sokkal inkább 

tükrözi a válaszadó sajátos viszonyát a térségben aktuálisan zajló dezintegrációs és integrációs 

változásokhoz. A demokratizálódás a legtöbb esetben együtt járt egy nagyobb állam 

megszűnésével (Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia) és új nemzetállamok 

kialakulásával. A demokratizáció és a nemzeti függetlenedés gyakran nem egymást erősítő, 

hanem egymással konfrontálódó vagy egymás ellen ható folyamatok (Stepan 1993). Úgy 

véljük, azok is lehetnek demokraták, akik valamilyen gazdasági, történelmi vagy érzelmi 

indíttatásból az ország integritásának megőrzésében voltak érdekeltek, a status quot szerették 

volna fönntartani (pl. az egykori Csehszlovákiában a csehek, a Szovjetunióban az 

oroszországi, ukrajnai területeken vagy a balti államokban élőélő oroszok, vagy Jugoszlávia 

szlovéniai részén a nem szlovén nemzetiségiek). Számukra a döntések decentralizálása nem a 

demokratikus versus antidemokratikus alternatívát jelentette, hanem azt, hogy veszélybe kerül 

annak a "nagy országnak" a létezése, amelyhez ők ezer szállal kötődnek, s ez esetleg 

számukra egzisztenciális hátrányokkal is járhat. 

A demokrácia hatékonyságának egyik megnyilvánulása, hogy a polgárok mennyire 

érzik, hogy befolyásuk van a döntések meghozatalára, illetve hogy a hatalom által hozott, 

érdekeiket sértő döntések ellen tehetnek-e valamit vagy sem. (A 3. táblázatban azok arányát 

közöljük, akik úgy nyilatkoztak, hogy tehetnek valamit az érdekeiket sértő intézkedések 

ellen.). 

 

6. táblázat: Az érdekvédelem nemzetközi összehasonlításban (Q.46., Q.47.) 

 

  tehet valamit 

  az önkormányzat döntése ellen a kormány döntése ellen 

USA 77 75 
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Nagy-Britannia 78 62 

Hollandia - 38 

Olaszország 51 28 

Ausztria 46 - 

Törökország (csak falusiak) 67 26 

Mexikó (csak városiak) 52 38 

Venezuela (csak falusiak) 29 20 

Románia 48 35 

Magyarország 1989 22 10 

  1990 31 18 

  1991 34 18 

Csehszlovákia - 18 

Litvánia 23 16 

Bulgária 21 13 

Észtország 21 9 

Krasznojarszk 18 8 

Szlovénia 17 10 

Ukrajna 15 9 

Lengyelország 14 5 

Forrás: Almond-Powell 1978: 36, illetve a közép- és kelet-európai adatokra Bruszt-Simon-

Wessels 1993. 

 

A posztkommunista polgár nagyfokú kiszolgáltatottság érzését mutatja, hogy a régió 

országainak polgárai körében nemcsak a stabil demokráciákhoz, de az úgynevezett "harmadik 

világ" országaihoz képest is drámaian alacsony azoknak az aránya, akik úgy érzik, hogy 

tehetnek valamit - helyi vagy országos szinten az érdekeiket sértő intézkedések ellen. Az 

egykori államszocialista országok polgárai a nagypolitika történéseit csak kívülállóként 

nézték, a lakóhelyi igazgatási szervek döntéseinek pedig legfeljebb csak a következményeit 

érzékelték. 

A régióban legnagyobb arányban a lengyelek érezték magukat kiszolgáltatottnak: 

lakóhelyi szinten 86 százalékuk válaszolta azt, hogy nem tehet semmit az érdekeit sértő 

intézkedések ellen, országos szinten pedig 95 százalékuk mondta magát teljesen 

tehetetlennek. Figyelembe kell vennünk, hogy a lengyelországi adatfölvétel 1991 tavaszán 

volt, tehát akkor, amikor még nem zajlottak le sem a szabad többpártrendszerű parlamenti 

választások, sem a helyhatósági választások, a "már nem kommunista, de még nem 

demokratikus" időszakban. Meglepetésünkre az adatok tanúsága szerint Románia polgárai 

érezték legnagyobb arányban, hogy tehetnek valamit az érdekeiket sértő intézkedések ellen. 

Erre a kérdőív következő kérdése adta a magyarázatot: "Ha tehetne ellene valamit, akkor mit 

tenne?" Az egyes országokban a legtipikusabb válaszok így hangzottak: "megkeresném a 

parlamenti képviselőmet", "bemennék a polgármesteri hivatalba", "betelefonálnék a rádióba 

meg a tévébe", "levelet írnék az egyik újságnak" stb. Ezzel szemben a román válaszok 

általában így hangzottak: "mindig magamnál hordom a bicskámat", "van két erős öklöm", 

"rájuk borítom az asztalt" stb. A román válaszok az érdekérvényesítés sajátos, erőszakos 

eljárásmódját sugallják, egy "nem-demokratikus" vagy, ha úgy tetszik, "predemokratikus" 



42 
 

érdekérvényesítési attitűd dominanciáját mutatják, ahol kevés szerep jut a demokratikus 

intézményeknek és eljárásmódoknak, annál több az erőszakon alapuló önbíráskodásnak.
 

Az államszocialista rendszerű országok némelyikében a hatalom hivatalosan hirdetett 

ideológiájának része volt a munkahelyi demokrácia propagálása (Csehszlovákia, 

Magyarország, NDK). Ez lényegében a szakszervezeteken és az üzemi tanácsokon keresztüli 

érdekképviseletet és véleménynyilvánítási jogot jelentette - egy választott hierarchia 

közvetítésével egészen a vállalati tanács vezetőségéig -, a gyakorlatban azonban vagy 

működött, vagy nem. A posztkommunista régióban átlagosan minden harmadik polgár (36%) 

nyilatkozott úgy, hogy semmilyen befolyása nincsen a munkahelyi döntésekre (lásd 4. 

táblázat). 

 

7. táblázat: Akiknek befolyásolási lehetősége van a döntésekre a munkahelyen (Q.25.) 

 

  semennyi döntő és nagymértékű 

  (százalék) fő (százalék) fő 

Litvánia 50 364 19 140 

Ukrajna 45 631 16 224 

Magyarország 43 483 20 222 

Bulgária 38 360 26 245 

Észtország 37 275 24 176 

Krasznojarszk 35 360 22 228 

Szlovénia 34 183 17 91 

Lengyelország 28 192 26 176 

Románia 25 215 33 284 

Csehszlovákia 18 163 23 206 

összesen 36 3226 22 1993 

 

Azt várnánk, hogy a demokrácia intézményeinek (parlamentarizmus, többpártrendszer, 

választások, sajtószabadság, szabad szakszervezetek stb.) térnyerésével növekszik az emberek 

döntésbefolyásolási lehetősége. A Magyarországról rendelkezésünkre álló idősoros adatok 

azonban nem támasztják alá egyértelműen az ilyen jellegű változásokat. 1985 és 1993 között 

többször mértük a munkahelyi döntésekbe való beleszólások lehetőségét kérdőíves survey-

ekkel. 1985-ben még csak a megkérdezettek 14 százaléka nyilatkozott úgy, hogy semmilyen 

hatása nincs a döntések befolyásolására, 1989-ben 23 százalék, 1990-ben, a rendszerváltozást 

követően már 43, 1991-ben 47, 1993-ban pedig már 48 százalék. A rendszerváltozást 

követően nagy lendületet vett az állami üzemek privatizációja, a magántulajdonba került 

cégek vezetői pedig a piaci racionalitás és hatékonyság logikáját mindenek fölé helyezték. Az 

államszocializmusban még szinte ismeretlen munkanélküliség rátája 1993-ban már elérte a 16 

százalékot, s az emberek a magánüzemekben teljesen kiszolgáltatottakká váltak az 

elbocsátásokkal szemben. 

Nem tudjuk megítélni, hogy Magyarország esete tipikus-e, legfeljebb 

valószínűsíthetjük, a magyar példa azonban mindenképpen jól szemlélteti azt a helyzetet, 

amikor a demokrácia és a piacgazdaság elvei és racionalitásai keresztezik egymást, és végül is 

a demokrácia hagyományos, államszocialista fölfogásának elvei csorbulnak. Ennek egyik 

nagy tanulsága, hogy a posztkommunista államok polgárainak meg kell találniuk a választ 

arra, mennyiben más a kapitalista demokrácia, mint az az állam-szocialista demokrácia, és 
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újra kell értékelniük és tanulniuk a modernkori demokrácia elveit és gyakorlatát. 

 

 

IX.A demokrácia jelentése a nyitott kérdések alapján 

 

1.Az elemzések módszertani háttere 

 

A demokrácia értelmezéséről szóló adatok statisztikai összegzésével és elemzésével nem azt 

akarjuk eldönteni, hogy definíciószerűen mi is valójában a demokrácia, hanem azt, hogy mit 

gondolnak az emberek a fogalomról, mire asszociálnak, hogyan értelmezik. Úgy ítéljük meg 

azonban, hogy a demokrácia "textológiai jelentése" Közép- és Kelet-Európában közelebb visz 

minket a polgárok gondolkodásának (és esetleg politikai magatartásának) megértéséhez, képet 

alkothatunk arról, mit is jelent valójában a posztkommunista polgárok számára a "már nem 

diktatúra" és "még nem stabil demokrácia" időszakában az a szó, hogy demokrácia. 

A demokrácia fogalmát elemző empirikus kutatók általában a zárt kérdésekre adott 

válaszokkal dolgoznak, mindössze néhány tanulmány foglalkozik a nyitott kérdések 

válaszainak elemzésével. Olyan esettel pedig nem is találkoztunk a szakirodalomban, amikor 

egy survey-kutatás keretében egyszerre alkalmaznák mindkét módszert. Ezért úgy véljük, 

érdemes néhány szót ejtenünk kutatásunk módszertani hátteréről is. A nyitott kérdésekre adott 

válaszok - a zártakhoz képest - teljesen más dimenziót nyitnak ki előttünk. A zárt kérdésekkel 

az emberek véleményének intenzitását, erősségét mérjük, amikor az általunk kínált állításokat 

osztályoztatjuk velük. A nyitott kérdések viszont a megkérdezetteket nagyobb kreativitásra 

késztetik és asszociatívabb gondolkodást tesznek lehetővé számukra. Egyrészt a földolgozás 

során a válaszadók politikai orientációinak más szintjét kapjuk, mint a zárt kérdésekben, 

másrészt pedig a gondolkodásuk másfajta érvényességi logikáját mérjük. 

Kérdőívünkben egymás után három nyitott kérdést tettünk föl a demokrácia, a baloldal 

és a jobboldal fogalmának értelmezésére. A kérdezőbiztosoknak - a kódolás megkönnyítése 

érdekében - azt az utasítást adtuk, hogy legfeljebb egy mondatos választ kérjenek az 

interjúalanytól. A válaszokat a kérdőív sorszámával kigyűjtve kódoltuk. Előfordult, hogy egy 

válaszban két állítás is szerepelt, legtöbbször azonban a második nem módosította lényegesen 

az első állítás tartalmát, s ha mégis, akkor azt külön kódoltuk, úgynevezett kapcsolt 

válaszként. (Erre a későbbiekben részletesebben is visszatérünk). A megkérdezettek általában 

értelmezhető választ adtak, melyeket kiírtunk és kódoltunk. Néhány esetben (kevesebb, mint 

1 %) olyan szöveges válaszokat kaptunk, amelyek tartalmilag érthetetlenek voltak, ezeket 

missingbe tettük, s úgy kezeltük, mintha az illető "nem válaszolt" volna. (Pl.: "Ebben a 

bonyolult világban nem tudok eligazodni." "Még maguk a politikusok is mindig mást 

mondanak." "Azt csak az isten tudja, mit jelent."). Az 5.sz.táblázatban azok százalékos 

arányát közöljük országonként, akik értelmezhető választ adtak a nyitott kérdésekre. 

 

8. tábla: A nyitott kérdésekre válaszolók aránya (országonként %-ban (Q.6., Q.8., Q.9.) 

 

  baloldal jobboldal demokrácia 
megkérdezettek 

száma 

százalékban 

Ausztria - - 87 1000 

Csehszlovákia 74 72 87 1003 

Lengyelország 60 58 81 919 

Magyarország 
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1989 57 51 72 976 

1990 49 47 72 1299 

1993 53 58 84 1505 

Spanyolország 48 48 70 3346 

Litvánia 48 43 67 918 

Románia 45 41 66 1225 

 

A 5. táblázatból azt látjuk, hogy a demokráciát, a baloldalt és a jobboldalt értelmezni tudók 

aránya Csehszlovákiában és Lengyelországban volt a legnagyobb, Romániában és 

Litvániában pedig a legkisebb. A változó trendek mögött - a tartalomelemzések és a politikai 

események tanúsága szerint többirányú és fölöttébb összetett hatású folyamatok állnak, 

ezúttal csak néhány rövid megjegyzést teszünk. 

Azt tapasztaltuk, hogy az emberek általában nagyobb valószínűséggel tudták 

meghatározni a baloldal és a jobboldal fogalmát azokban az országokban, ahol maguk a 

politikai pártok között is markáns különbségek vannak a bal jobb dimenzióban. Az egykori 

"államszocialista" országokban figyelemre méltó, hogy az emberek általában nagyobb 

arányban tudták megfogalmazni a baloldal tartalmát, mint a jobboldalét. Ezt valószínűleg 

egyrészt azzal magyarázhatjuk, hogy azáltal, hogy a régi rendszer mindegyik országban 

baloldalinak deklarálta önmagát, a rendszerváltozás és a demokratizálás - egy bizonyos 

fejlődési szakaszban - mindenhol a baloldallal szemben álló alternatívaként jelent meg. 

Másrészt a jobboldalról évtizedeken keresztül propagált negatív tartalmak és minősítések a 

rendszerváltozás folyamában jelentós társadalmi csoportok számára hitelüket vesztették és 

átértékelődtek, így a fogalom tartalma sokak számára bizonytalanná vált. Ahhoz, hogy az 

egyes országok polgárainak válaszait értékeljük, idősorra, de legalábbis még egy 

adatfölvételre lenne szükségünk. Ilyen idősor csak Magyarországról áll rendelkezésünkre. 

A magyarországi idősor adatai azt mutatják, hogy a demokrácia fogalmát többen 

tudták meghatározni 1993-ban, amikor már lezárult a politikai rendszerváltozás, mint 1989-

ben, amikor még javában tartott a folyamat. Ezzel szemben sokkal ellentmondásosabb a bal 

jobb sorsa, hiszen a fogalmat értelmezni tudók aránya először csökkent (1990 végéig), majd 

valamelyest ismét növekedett (1993 végéig). Ez alatt a négy év alatt az értelmezések is eltérő 

arányú változásokat idéztek elő a két pólus között. 1989 márciusához, vagyis az 

engedélyezett, versengő többpártrendszer kezdetéhez képest 1990 novemberében, a 

parlamenti választások után megalakult kormány első félévekor már valamelyest csökkent 

azok aránya, akik meg tudták fogalmazni, hogy mit jelent a baloldal és a jobboldal: 57-ről 51 

százalékra és 49 százalékról 47 százalékra. Három évvel később azonban ismét kisebb 

növekedést regisztrálhattunk, 53-ról 58 százalékra. A rendszerváltozás időszakában (1988-

1990), a Grósz- és a Németh-kormány idején a politikai és gazdasági erőtér változása 

következtében a bal jobb fogalom nagy metamorfózison ment keresztül, tartalmában is 

átalakult, pozitív-negatív töltését tekintve pedig nagyobb társadalmi csoportok számára 

lényegesen átértékelődött. A baloldal értékelése általában bizonytalanabbá és zavarosabbá 

vált, a jobboldalé pedig bizonyos erők - például a vallásosak - számára a korábbinál sokkal 

kedvezőbb tartalmat kapott. Ráadásul az ellentmondásos folyamatok eltérő mélységben, 

eltérő intenzitással és időben érték az emberek különböző csoportjait. Az értelmezési 

nehézségekhez maguk a különböző pártok vezető politikusai is hozzájárultak a pártok 

profiljáról, illetve a politikai skála töltéséről szóló ellentmondásos nyilatkozataikkal. Három 

évvel később, 1993-ban a baloldalt 4 százalékkal, a jobboldalt viszont 11 százalékkal többen 

tudták értelmezni, ami a tartalomelemzésekkel összhangban azt is mutatja, hogy 

Magyarországon az új demokrácia első kormányzati periódusának végén nem a baloldal 
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jelentése tisztázódott, hanem a jobboldal által hordozott tartalom értéktöltése vált 

egyértelműbbé, vagyis elsősorban negatívabbá mind szélesebb társadalmi rétegek számára. A 

szövegelemzések szerint a polgárok számára két dolog vált világossá: egyrészt az, hogy "mi 

nem a baloldal", másrészt pedig az, hogy "a jobboldal rosszabb, mint a baloldal". Ez utóbbi 

elsősorban a jobbközép-kormány teljesítményével szembeni általános elégedetlenségnek 

tudható be. 

Giovanni Sartori a különböző értelmezési dimenziók együttes jelenlétét és fontosságát 

hangsúlyozza, amikor azt írja, hogy "a demokrácia szónak nemcsak denotatív és deskriptív 

funkciója van, hanem meggyőző és normatív is" (Sartori 1988: 27). A közép- és kelet-európai 

régióban mi is azt tapasztaltuk, hogy a demokrácia szót a válaszolók különböző dimenzióban 

használják, például a helyzet leírásaként, elvárásként, viszonyításként, értékelésként, 

ítéletként, homályos vágyak vagy konkrét uralmi mozzanatok kifejezésére, társadalmi 

szerkezetek, viselkedésmódok, mozgalmak, politikai rendszerek, pártok, irányítási módok, 

valódi, vélt vagy álcázott törekvések jelölésére. 

Hogyan lehet mégis csoportosítani az állampolgárok sokszínű 

demokráciaértelmezéseit? A válaszok kódolására többféle kategóriarendszert is kipróbáltunk, 

a nemzetközi szakirodalomban kerestük a számunkra leginkább használható rendszert. 

Felettébb érdekes alternatívát nyitott volna előttünk, ha a bal jobb megoszlás mások által oly 

sikeresen használt rendszerét adaptálni tudjuk a demokráciaértelmezésekre is, de ahhoz, hogy 

a kategóriák lefedjék a demokráciafogalmakat, oly sok vonatkozásban kellett volna 

módosítanunk az eredeti rendszereket, hogy az már a komparativitás lehetőségét 

veszélyeztette, így végül is más utakat kerestünk.
 

A közép- és kelet-európai lokális önkormányzatok politikai vezetőivel készült 

"Democracy and Local Government" (Jacob-Ostrowski-Teune 1993) nemzetközi 

összehasonlító vizsgálatban ugyan szerepelt az "Ön szerint mit jelent a demokrácia?" kérdés 

is, melyet néhány országban földolgoztak, ám egységes kategóriák hiányában és a viszonylag 

alacsony esetszám miatt kevésbé tudtuk munkánkban hasznosítani. Nagyobb segítségünkre 

voltak a kutatók által használt demokrácia kategóriák. A brit és olasz politikai elit demokrácia 

fölfogásának értelmezésére Robert Putnam (1973) 12 kategóriát és 22 alkategóriát használt. 

Egy hasonló jellegű portugáliai vizsgálót Franz Heimer vezetésével 18 kategóriával dolgozott 

(Heimer-Viegas-Andrade 1990). Egy 1989-es magyar adatföldolgozás során a demokrácia 14 

kategóriáját különítettük el. A brit, olasz és portugál kutatások közös jellemzője, hogy 

alacsony mintaszámmal dolgoztak - kevesebb, mint kétszáz fővel -, és viszonylag sok 

kategóriát használtak. Tőlük eltérően Spanyolországban José Ramón Montero (1992) 

országos reprezentatív mintával dolgozott, 3300 főt kérdezett meg, és a válaszok kódolásához 

8 kategóriát használt. Számunkra Montero kategóriái voltak a leghasználhatóbbak, 

lényegében azokat vettük át, de a magyar és a kelet-európai demokratizálási folyamat 

sajátosságai, illetve a fogalom eltérő töltései miatt kisebb tartalmi módosításokkal. 

 

2. A demokrácia kategóriái a kelet-európai régióban 

 

A demokrácia értelmezésére 7+1 kategóriát különítettünk el, ezek a következők: szabadság, 

részvétel, szociális biztonság, pártok és választások, jogok, értékek, érzelmek és ítéletek. Az 

egyéb kategóriába azokat a válaszokat tettük, amelyeket nem tudtunk értelmezni, illetve 

máshová csoportosítani. (Pl. "Nehezen tudnám szavakban megfogalmazni", "Nehéz 

megmagyarázni olyan dolgot, amit az ember még sohasem látott", "Magának nem mondom 

meg!" stb.). 

A kategóriák további bontása révén árnyaltabb képet kapunk az egyes 

posztkommunista országok polgárainak demokráciafölfogásáról. Először az általunk 

kialakított csoportok belső szerkezetét vizsgáljuk, azt mutatjuk meg, milyen válaszokat 
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kódoltunk az egyes kategóriákba, majd e kategóriák belső komponenseit tárjuk föl. A 

demokrácia kategóriáinak tartalmát a 6. táblázat mutatja. 

 

9. tábla: A demokrácia kategóriáinak jelentése (7 kategóriában) 

 

1. szabadság: 

 

 

 

 

 

 

ozási szabadság  

 

 

 

 

 

 

 

 

néphatalom, népi kormány, népakarat  

 

 

 

 

 

 

2. szociális és gazdasági demokrácia: 
őség, a javak igazságosabb elosztása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pártok, választások: 

 

ő pártok  

abad választások, választott kormány  

 lehetőség 

őkkel 

ők 
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 kötelező szavazni  

 

4. jogi-intézményi demokrácia: 

 

 

 

 

őtti egyenlőség 

őség, egyenjogúság  

ok védelme  

 egyenlőség 

 

 

5. értékek: 

 

 

 

 

ődés, átmenet  

ás jobb megértése  

 

 

 

6. érzelmek, indulatok: 

 

 

ő 

őd 

 

 

 

 

7. egyéb: 

 

 

 

 

sak a feleségemnek…stb. 

 

 

A kategóriák tartalma mellett a kategóriák töltéséről is érdemes külön szólnunk. Montero 

spanyolországi vizsgálatainak eredményei azt mutatták, hogy amire a polgárok a 

"demokrácia" szó hallatán asszociálnak, az "majdnem egyöntetűen pozitív" (Montero 1992: 

67). Ezzel szemben a közép- és kelet-európai régióban számottevő mértékben találunk negatív 

töltésű elemeket is. Részben a litvánoknál, de különösen nagy arányban a magyaroknál 

fordulnak elő a negatív értékelések. Az egyik pólust a romániai polgárok nyilatkozatai 

jelentik, akiknél csak pozitív töltéssel találkozunk. A másik pólust viszont a többieknél sokkal 

kritikusabb magyarok képviselik. 

A magyarok 1989-ben, tehát a rendszerváltozás kezdetén készített adatfölvétel 

tanúsága szerint még általában pozitív tartalmat tulajdonítottak a demokrácia fogalmának, ha 



48 
 

pedig nem, akkor is inkább csak neutrális kijelentéseket tettek, főleg a politikától távolabb 

állók. (Pl.: "A mindennapi ebédem érdekel, nem a demokrácia." "Régen is sokat dolgoztunk, a 

demokráciában is sokat kell dolgoznunk!" "Nekem mindegy, csak munkám legyen!") 1990-

ben, az alig fél évvel a szabad választások után megalakult kormány működése idején 

Magyarországon azoknak az egyötöde, akik valamilyen értékelő elemmel - negatív vagy 

pozitív töltéssel - ruházták fel a demokrácia fogalmát, negatívan ítélkezett, 1993-ban pedig 

már a négyötödük. Szerintük a demokrácia nem más, mint "az elit uralma a nép felett", "a nép 

nagy átverése", "munkanélküliség", "szegénység", "nyomor", "csőd", "üres beszéd". 

Valószínűleg egy megismételt vizsgálat a régió más országaiban is kimutatná, hogy az idő 

múlásával egyre nagyobb arányú a kiábrándultság, a "desencanto", s így a demokrácia 

fogalmának negatív tartalmú töltése is.
 

Vizsgálatunk eredményei azt mutatják, hogy négy posztkommunista országban, 

Csehszlovákiában, Litvániában, Lengyelországban, Romániában, valamint Spanyolországban 

a polgárok nagy többsége számára a demokrácia a szabadság valamilyen formáját jelenti, 

ezzel szemben Magyarországon és a stabil demokráciájú Ausztriában ez az arány sokkal 

alacsonyabb (28, illetve 35%) (lásd 7. táblázat). 

 

10. tábla: A demokrácia értelmezési kategóriáinak aránya a régió egyes országaiban (%) 

 

kategóriák 
Magyarorszá

g (1990) 

Cseh-

Szlová

k Közt. 

(1990) 

Litváni

a 

(1991) 

Lengyelorszá

g (1991) 

Románi

a (1991) 

Spanyolorszá

g (1992) 

Ausztri

a 

(1994) 

1. 

szabadság 
28 62 64 64 54 54 35 

2. szociális 

jólét 
32 7 5 15 6 11 1 

3. 

részvétel 
15 8 1 7 4 14 30 

4. pártok, 

választáso

k 

4 5 4 4 2 6 10 

5. jogok 6 8 17 7 14 5 8 

6. értékek 4 6 1 1 17 4 3 

7. 

érzelmek, 

indulatok 

7 2 1 1 1 3 6 

8. egyéb 4 2 6 2 1 3 7 

összesen 100 100 100 100 100 100 100 

kódolt válaszok 

száma 845 855 622 756 708 2357 880 

 

A "demokrácia" szó hallatán szociális és gazdasági jólétre főleg a magyarok (32%), a 

lengyelek (15%) és a spanyolok (11%) gondolnak, míg a részvételre a legnagyobb arányban 

az osztrákok (30%), a spanyolok (14%) és a magyarok (15%) asszociálnak. A jogokat, a 

jogegyenlőséget, jogvédelmet, törvényességet elsősorban a litvánok (17%) és a románok 
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(14%) tartják a demokrácia legfőbb ismérvének. E két országban érezték a polgárok 

legnagyobb hiányát az emberi jogoknak és a törvényességnek, ami valószínűleg összefügg az 

előző rendszer diktatórikusabb karakterével. Az értékeket a román polgárok említik a 

legnagyobb arányban (17%), háromszor-négyszer gyakrabban, mint a többiek. A nagy 

különbségek magyarázatra szorulnak, különösen az, hogy a demokrácia a régió legtöbb 

polgára számára a szabadságot jelenti, ezzel szemben Magyarországon más a helyzet. 

 

3. A demokrácia kategóriái Magyarországon 

 

Az alábbi fejezetben a magyarok demokráciaképét elemezzük a rendelkezésünkre álló 

idősoros adatok alapján és nemzetközi összehasonlításban. Keressük a régió más országaitól 

való eltérések okait és magyarázatát. Az általunk használt 7+1 kategória változását három 

időintervallumban mértük országos reprezentatív mintán, 1989-ben, 1990-ben és 1993-ban, és 

egy 110 fős MSZMP apparátusi elitmintán 1989 márciusában.
 

 

11. tábla: A demokrácia jelentésének osztályozása (%-ban, a nem válaszolók nélkül) 

 

  MSZMP-elit 

1989 

országos reprezentatív minta 

  1989 1990 1993 

1. szociális jólét 3 32 32 26 

2. szabadság 26 31 28 3-5 

3. részvétel 53 23 15 10 

4. választások 4 1 4 6 

5. jogok 7 2 6 8 

6. értékek 5 4 4 7 

7. érzelmek, indulatok 1 3 6 7 

8. egyéb 1 3 4 2 

összesen 100 100 100 100 

kódolt válaszok 

száma 110 976 1299 1505 

 

A 8. táblázatból szembetűnik az a nagy különbség, amely az állampárt csúcsvezetése és a 

társadalom demokrácia felfogása között fennállt 1989-ben. A reprezentatív lakossági minta és 

egy elitminta közötti eltérést természetesnek kell elfogadnunk, de arra - más elitminták 

hiányában - nem tudunk választ adni, hogy ez a különbség túl nagy vagy túl kicsi. Az általunk 

képviselt megértő szociológia szellemében az adatok összehasonlításából értékelni nem 

tudunk, csak értelmezni. 

Az egyik legnagyobb különbség a "szociális jólét" kategóriájánál van, az 

állampolgárok több, mint tízszer nagyobb arányban említették ezt a fogalomkört, mint az 

MSZMP vezető politikusai. Kézenfekvő lenne, de a dolgokat a valótlanságig 

leegyszerűsítené, ha a pártvezetés átlagon fölüli anyagi helyzetével magyaráznánk azt, hogy a 

demokráciáról nem a "szociális kérdések és a jólét" valamilyen összetevője jut az eszükbe, 

hiszen ennél sokkal összetettebb a helyzet. A pártállami elit demokráciaképének alakulásához 

hozzájárult a csoport átlagon felüli iskolázottsága, politikai tájékozottsága, az ország 

gazdasági helyzetének és reális rövid távú perspektíváinak ismerete is. A régi pártelit 

többsége (53%) a demokrácia legfőbb ismérvének 1989-ben a részvételt tekintette, ami akkor 
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- a pártok születésének időszakában - híven tükrözte a kor szellemét. Emellett az MSZMP 

reformszárnya és a változásokat sürgető politikai erők is - a társadalmi nyilvánosság 

szélesítése mellett - a döntésekben való részvétel lehetőségét követelték.  

             Az adatokból az is látható; hogy a magyar polgárok esetében a négy év során nem 

egyetlen kategória dominálta a demokráciaértelmezéseket, hanem az értelmezések többsége 

három nagyobb kategória - a jólét, a szabadság és a részvétel - között oszlott meg. A 

nemzetközi tapasztalatok alapján azt vártuk, hogy az autoriter rendszerből a demokráciába 

való átmenet során az emberek demokrácia-felfogásában kiemelkedő helyet kap a szabadság, 

hiszen éppen ez az, ami karakterisztikusan hiányzott a tekintélyuralmi rendszerekből. 

Spanyolországban például a válaszadó polgárok 54 százalékának a demokrácia a szabadságot 

jelentette valamilyen formában. Vizsgálataink tanúsága szerint Romániában az emberek 53 

százaléka azonosította a demokráciát a szabadsággal, Észtországban pedig 100 válaszadóból 

61-en, Bulgáriában pedig 54-en. Mivel magyarázható, hogy a magyarok demokráciafölfogása 

más szerkezetű, jelentős mértékben eltér a régió többi országaitól? Véleményünk szerint a 

legmeggyőzőbb magyarázatot akkor találjuk meg, ha figyelembe vesszük az előző rendszer 

szociológiai karakterét, különösen a szociális kérdésekben tett lépéseit. 
 

 

X.Az új demokrácia teljesítménye (1990-2010) 

 

1990 és 2010 közötti két évtized idősoros adatai alapján tanulságos következtetéseket 

vonhatunk le. Mindenek előtt azt, hogy a politika és a gazdaság világában lezajlott változások 

olyan impulzusokat küldtek a társadalom felé, mely sok vonatkozásban szembe ment a 

demokratizálódás elveivel és várt hatásaival. A demokrácia intézményileg kiépült, de mintha 

az intézmények ajtóin csak kevesek fértek volna be, mert azok folyamatosan záródtak az 

emberek többsége előtt.   

 A tömegek politikai kultúrájának (attitűdjeinek, orientációinak, értékeinek és 

magatartásának) alakulására adatelemzésünk során öt fontosabb megállapítást tehetünk. Az 

egyik, hogy értékrendszerre vonatkozik. állampolgári elvárások közül négy területet néztünk 

meg közelebbről, ezek a következők: 1.Az értékek és az állam (kormány) magas szociális 

szerepvállalása iránti igény; 2.Korrupció és a rendszer zártsága; 3. A kiszolgáltatottság érzése; 

4.A bizalom-építés problémája. A továbbiakban nézzük meg ezeket közelebbről! 

 

1.Elmozdulások az értékrendszerben, paternalizmus és munkakeresés 

 

Némileg meglepő, hogy az emberek értékrendszerének vonatkozásában két évtized alatt nem 

történt lényeges változás. Ez pedig azt az elméletet erősíti, hogy noha húsz év alatt drámai 

hatások érték az embereket, a szocializáció mechanizmusai tartósak és hosszútávon hatnak, 

sokkal nehezebben, lassabban változnak, mint ahogy azt korábban gondoltuk. A változások 

inkább elmozdulások. 

Nézzük meg, hogy milyen elmozdulások voltak az általunk vizsgált 12 társadalmi 

érték tekintetében! Az értékek fontosságának alakulását tömegszinten, aggregát adatok 

segítségével elemeztük. Összességében azt látjuk, hogy az értékolló valamelyest összezárult, 

vagyis az leginkább preferált és a legkevésbé preferált értékek között kisebb a különbség 

napjainkban, mint a rendszerváltozás kezdetén. Ha azonban a sorrendet nézzük, akkor az 

emberek számára változatlanul az életvilág értékei a legfontosabbak (nyugalom, biztonság, 

munka, jólét) és a közéleti irányába mutató értékek a legkevésbé fontosak (szervezetek 

alakítása, politikai részvétel).   

A Kádár-korszakban is magas volt az állam erős szociális szerepvállalását igénylők 

aránya, a paternalizmus, amit akkor az alternatíva nélküliséggel magyaráztunk. Az állami 
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tulajdon lebontása és a magántulajdon erősítése azonban nem hozta magával az individuális 

felelősség erősödését, a mutatók itt is lényegében változatlanságról tanúskodnak. Arra a 

kérdésre, hogy„a kormánytól való erős függőség helyett az embereknek maguknak kellene 

gondoskodniuk magukról vagy inkább a kormánynak kellene megtennie mindent,hogy 

megvédje az embereket a gazdasági nehézségektől” 1991-ben a válaszolók 76% mondta, hogy 

a kormány kötelessége lenne megvédeni az embereket, 2001-ben 79%-a gondolta így, 2010-

ben pedig 74%-ának volt ugyanez a véleménye (C:33).A rendszerváltás után 10 év elmúltával 

sem csökkent a kormányzati szerep iránti igény: pl. 1990-ben és 1999-ben is a válaszadók 

97%-a mondta, hogy gondoskodnia kell a betegek egészségügyi ellátásáról (C:34). 

A munka a magyarok létvilága számára mindig központi kérdés volt. A fontos 

kormányzati feladatok közül az „infláció csökkentése vagy a munkanélküliség csökkentése” 

alternatívában 1990-ben még csak a kisebbség választotta a munkanélküliség csökkentését, 

45%-a, 99-ben már 55%-a és 2010-ben 83%-a (C:35). Ez egyben azt is jelzi, hogy a 

munkanélküliség veszélye egyre keményebb megpróbáltatásokkal jár. Ha pedig elveszítenék a 

munkájukat, akkor 1990-ben még csak a válaszadók alig több mint fele mondta, hogy „nem” 

vagy csak „nagyon nehezen” találna munkát (53%), húsz év múlva viszont 64%-uk látta így 

(C:115).    

 

2.Korrupció, érvényelülési gátak és a rendszer záródása   

 

1990-es 33%-ról 2001-ben 64%-ra, 2010-ben pedig 77%-ra emelkedett azok aránya, akik 

szerint a korrupció és a protekciózás az aktuális kormány alatt (Bajnai-kormány) nőtt (C:23). 

A munkaerőpiacon növekvő feszültséget jelzi, hogy 1990-ben még megosztott volt a 

társadalom, hogy melyiket szeretné inkább elkerülni a két rossz közül, az inflációt szeretné 

csökkenteni vagy inkább a munkanélküliséget (55-45% arányban). 1999-ben már 55%-a 

mondta az utóbbit, 2010-ben pedig több, mint négyötödük 83%-a (C:23).  

2010-ben a válaszadók 81%-a mondta, hogy („nagyon”, ”inkább”) „büszke vagyok 

hazámra” (C:22). Ennek ellenére húsz év alatt drámaian növekedett azok aránya, akik úgy 

érzik, itthon kevesebb az érvényesülési lehetősége a nyugati országokhoz képest, ha „egy 

nyugati országban élnének, többre vitték volna” (1989-ben 55%, 1999-ben 66%, 2010-

ben76%) (C:22). Harmadára csökkent azoké, akik úgy nyilatkoztak, hogy „ha feltétlenül 

választaniuk kéne, Magyarországot választanák hazájuknak” (1990: 72%, 1999: 55%, 2010: 

35%) (C:22).  

Mindezek hatására növekedett azok aránya, akik úgy érzik, hogy ki vannak zárva. 

Mindezek alapján az emberek többsége a demokratizálás folyamatát nem úgy élte meg, hogy 

a rendszer nyitottabbá vált volna, mint ahogy a legtöbb demokratikus átmenet résztvevői -, 

hanem sokkal inkább úgy, hogy a folyamat végére a rendszer drámaian zárttá és kirekesztővé 

vált. 1989-ben még a polgárok kevesebb, mint a fele (46%) ítélte meg úgy, hogy ami az 

országban történik, az egy kisebbség érdekeit szolgálja, 2001-ben 75%-uk, 2010-ben (a 

Bajnai-kormány idején) pedig már 87%-uk volt ezen a véleményen (C:31-32). Azt 

tapasztaljuk, hogy a két évtizedes rendszer-átalakítást (privatizáció és politikai pluralizáció) a 

nagy többség nem úgy élte meg, mint nyitottabbá (demokratikusabbá) válást, hanem mint 

zártabbá válást, elitizálódást, mely növelte a kirekesztettségét. Ennek egyik legfontosabb 

háttérváltozója és előidézője a politikai osztály gyenge kormányzati teljesítménye (4.tábla).  

 
12.Tábla: A rendszer zártabbá válásának érzése  (1989-2010 %-ban)   

 1989 1990 1991 1992 1993 1999 2001 2002 2010 

Néhány ember 

érdekében történik  

46 56 57 70 69 57 75 76 87 

Minden ember 

érdekében 

54 44 43 30 31 43 25 24 13 
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N= 

 

898 710 965 1183 1135 986 1367 1410 980 

(Forrás: Codebook in. 31-32.)  

 

3.Kiszolgáltatottság érzése 

 

Az 1990-es évek elején a posztkommunista országokban végzett kutatásaink egyik 

legmegdöbbentőbb eredménye az volt, hogy milyen nagyarányú embereknek tehetetlenség és 

kiszolgáltatottság-érzése. Azok aránya, akik úgy érzik, hogy tehetnek az érdekeiket sértő 

intézkedés ellen valamit, országos szinten mindössze 5 és 18% között mozgott. A magyar 

mutatók közép- és kelet-európai összehasonlításban a magasabbak közé tartoznak, de ezek is 

csak megközelítették a „harmadik világ” országainak szintjét és messze elmaradtak a „stabil 

demokráciák” 40-70%-os átlagaitól. A rendelkezésünkre álló adatok – az 1985-től 2010-ig 

készített 11 országos felmérés - legfontosabb tanulsága, hogy a magukat tehetetleneknek, 

országos szinten kiszolgáltatottaknak érzők aránya mindig 80% fölött volt, sőt 1990-hez 

képest 2010-ben még némileg emelkedett is (82%-ról 84%-ra) (C:28-29).  

 
13. Tábla: Ha a kormány országos szinten olyan döntést hoz, amely sérti az érdekei, tehet-e valamit? 

 

 1985 1989 1990 

 

1991 1992 1993 1999 2001 2002f 

 
2002m 2010 

Nem 

tehet  

89 88 82 84 89 

 

 

91 88 89 92 90 84 

Tehet 

ellene 

 

11 12 18 16 11 9 12 11 8 10 16 

N= 953 973 1240 982 1158 1147 1009 1356 1455 1440 955 

 

14. Tábla: Ha az önkormányzathelyi szinten olyan döntést hoz, amely sérti az érdekei, tehet-e valamit? 

 

 1985 1989 1990 

 

1991 1992 1993 1999 2001 2002f 

 
2002m 2010 

Nem 

tehet  

75 76 69 66 76 

 

 

75 72 73 76 75 60 

Tehet 

ellene 

 

25 24 31 

 

 

34 24 25 28 27 24 25 40 

N= 939 949 1223 982 1151 1139 1009 1353 1450 1439 962 

 

15. Tábla: A munkahelyén tehetne-e valamit az érdekeit sértő intézkedés ellen vagy nem tehetne semmit? 

 

 1985 2001 2002f 2002m 2010 

Nem tehetne 

ellene 

53 68 71 72 41 

Tehetne ellene 47 32 29 28 59 

N= 552 1209 1309 1318 937 
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16. Tábla: Próbált-e már valamit tenni ellene? (2010) 

 

 Országos 

szinten 

Helyi szinten Munkahelyi  

szinten 

Soha 

 

82 69 51 

Egyszer-kétszer 15 25 37 

Gyakran 

 

3 6 12 

N= 963 964 927 

 

 

17. Tábla: Önnek mekkora befolyása van a munkahelyén a döntések meghozatalában? 

(1985-ben: Mennyire szólhat bele a munkahelyi döntések meghozatalába?) 

 

 

 1985 1991 1992 1993 1999 2010 

Semennyi 

 

28 46 43 48 48 22 

Kismértékű 

 

57 39 34 31 33 55 

Nagymértékű 

 

12 10 11 9 11 17 

Döntő mértékű 

 

3 6 12 12 8 6 

ÁTLAG 

 

3.1000 1.7527 1.9300 1.8645 1.8045 2.0706 

Szórás 0.7185 .8540 1.0200 1.0263 .9436 .79456 

N= 897 841 633 657 757 779 

 

 

4.Bizalom, bizalmatlanság 

 

A bizalom a diktatúrákban nem alakul ki, illetve ami ott kialakul ki, az torz, vagy nagyon 

illékony, hiszen maga az intézményesített diktatúra nem bizalmat követel, mert annak 

kiváltóit nem tudja biztosítani, hanem feltétlen hűséget. A demokratizálódás egyik feladata 

lett volna a bizalom építése is, amiben a két évtized folyamatai nem mutattak komoly 

sikereket. Magyarországon nemzetközi összehasonlításban magas arányú a személyközi 

bizalom, vagyis az önbizalom, a családokba és a rokoni kapcsolatokba vetett bizalom, ezután 

következik az Istenbe, a kollégákba, a szomszédba és a honfitársakba vetett bizalom (5.tábla). 

A demokrácia pilléreit jelentő intézményekbe vetett bizalom a legalacsonyabb szintű, 

melynek magyarázata, hogy az emberek nem tudtak tartósan kapcsolódni a formalizált 

szervezetekhez, mert azok maguk is képlékenyek voltak, túlságosan gyakran változtak a 

jogszabályok, a formák és a mechanizmusok, továbbá a privatizáció és az eladósodási válság 

bizonytalanná tette a munkahelyeket. A legállandóbb egység a család volt és maradt, mely 

hazánkban a szocializáció során kiemelkedő szerepet játszott, ugyanakkor a 20. században 

rendkívül gyorsan devalválódtak a hatalom által preferált politikai ideológiák és az általuk 

létrehozott intézmények is, ezért sem alakult ki irántuk elégséges szintű bizalom. Az 

intézmények iránti komoly fenntartások és nagyfokú bizalmatlanságok nem segítik a 

polgároknak a közéletben való részvételét.  
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Kérdés: „Ön mennyiben bízik az alábbiakban?”  

18.Tábla: A bizalom erősségének változása (Az index 1-5, a 2010-es sorrend szerint)  

 

 Átlag Változás 

 1993 2010 1993-2010 

1.Saját maga 3.5414 3.6697 .1283 

2.Családja, rokonai 3.8258 3.5597 -2661 

3.Isten 2.7935 2.8372 .0437 

4.Munkatársai 2.9851 2.6548 -.3303 

5.Munkaadója 2.8422 2.5122 -.3300 

6.Hadsereg 2.6780 2.4600 -.2180 

7.Szomszédok 2.9107 2.4426 -.4681 

8.Honfitársak 2.7004 2.3313 -.3691 

9.Egyház 2.2504 2.2443 -.0061 

10.Rendőrség 2.5747 2.0824 -.4923 

11.Szakszervezetek 2.0142 1.9790 -.0352 

12.Politikai pártok 1.8734 1.9246 .0512 

13.Parlament 2.1270 1.8801 -.2469 

14.Tömegtájékoztatás 2.3565 1.6437 -.7128 

15.Kormány 2.2410 1.5250 -.7160 

(Forrás: Codebook im.60-73.) 

 

5.Összegezve  

 

Ebben a fejezetben a civil társadalom demokratikus politikai kultúrájának pilléreit elemeztük 

történelmi változásaiban és alapvetően tömeg szinten készült közvélemény-kutatási adatokra 

támaszkodva. A civil társadalom karakterét és a polgárok politikai viselkedését történelmi 

változásaiban írtuk le a négy évtizedes diktatúra és a két évtizedes demokrácia idején.  

A demokrácia teljesítményével általános az elégedetlenség, különösen az egyes 

kormányzati munkák tekintetében. Az emberek egyre kevesebben érzik, hogy a pártok teret 

engednek nekik a közügyekben való részvételhez, sőt azt tapasztalják, hogy a pártok 

elitesednek, zártabbá válnak, oligarchizálódnak és kasztosodnak. De a demokráciával való 

elégedetlenség nem azt jelenti, hogy az emberek diktatúrára vágynak, hanem egy igazi és 

mély kormányváltásra és kormányzati-rendszer váltásra, ami a demokráciát erősíti a hosszúra 

nyúlt poszt-kommunista korszak után. „Több”, „jobb” demokráciát akarnak. 

 A két évtizedes demokratikus fejlődés is kevés volt, hogy lényeges áttörés történjék a 

polgári értékek tekintetében. A változások egyértelműek, de kevesek, a polgári értékek 

gyengék, különösen az intézmények és szervezetek vonatkozásában (bizalom, fontosság, 

aktivitás tekintetében).A civil társadalom diktatúra alatti deformálódása és két évtizedes 

demokrácia alatti formálódása nem egy egyenes vonalú lineárisan erősödő fejlődést hozott 

egy erősebb intenzitású formáció felé, hanem a folyamatot szabálytalan változások 

jellemezték, ami a korábbinál sokkal extenzívebb, de viszonylag alacsony intenzitású civil 

társadalom kialakulásához vezettek (Simon 2011). Az általunk leírtak hasonlítanak az 

Almond és Powell által leírt klasszikus paraszti és egyházi kultúra komponensei. A politikai 

kultúra ezen típusai ritkán találhatók meg a nyugati típusú ipari társadalomban, de nem a 

közép-európai modern mezőgazdaság alapú társadalmakban, mint a lengyel, a szlovák, a 

horvát, a bolgár. Az egyházi kultúra ideális hely felállítani a tradicionális, poszt-feudális 

társadalmat, ahol nincsenek speciális szerepek és az emberek nincsenek tudatában a nemzeti 

politikai rendszernek (Simon 2013b). Magyarországon és a poszt-kommunista országokban az 

egyenlőség és a társadalmi igazságosságelve a Nagy Átalakítás idején többször és 
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folyamatosan egymásnak feszült a demokratizálás és a magánosítás logikája, mivel ez 

utóbbiak nyertese csak egy kisebbség lett, vesztese viszont a többség. Ezért is lesz hosszabb 

folyamat az állampolgár polgárrá válása, vagyis az az út, mely Almond szavaival az 

„alattvalói” politikai kultúrától a polgári „résztvevői” politikai kultúra felé vezet.  

 Összességében az elmúlt húsz évben a magyar civil társadalom textúrája határozottan 

növekedett, térben egyre szélesebb körűvé vált, de érzelmileg és intenzitásban megmaradt az 

alacsony intenzitás szintjén. Az átalakulás szabálytalan módon ment végbe, szabálytalan 

hullámokkal. Az erősödés keveredett a gyengüléssel, a növekedés a csökkenéssel, az 

interferenciák tovább nehezítették a kibontakozást. Ez a fajtafejlődés megnehezítette egy 

magasabb szintű és egy erősebb intenzitású civil társadalom kialakulását, helyette két évtized 

alatt egy elnyújtott folyamatban egy még sérülékeny civil világot produkált. A civil élet 

vezető szereplői a gyakorta szűkülő lehetőségek miatt elbizonytalanodtak, maguk is 

akaratlanul korlátokat építettek, és cselekvési terük nem növekedett, alacsony intenzitásúk 

miatt maguk sem erősödtek. A magyar civil társadalom a jelenlegi kondíciókkal csak 

közepesen kiterjedt, és továbbra is alacsony intenzitású. 

 



56 
 

Függeléktáblák 



57 
 

1. Tábla: 12 társadalmi érték fontosságának sorrendje: („nagyon fontos” %-ban, 1985-

1999) 

 
„Mennyire fontos az 

életben, hogy az 

emberek... ?” 

 

1985 1989 válto-

zás 

1991 1992 1999 válto

zás 

 1. Nyugodt körülmények 

között, biztonságban 

éljenek 

 

86 88 +2 88 88 96 +10 

 2. Mindenki találhat 

magának munkát 

83 84 +1 85 87 93 +10 

 3. Jól élni 

 

75 81 +6 80 83 96 +21 

 4. Tanulhassunk, 

kulturálódhassunk 

72 76 +4 82 79 96 +24 

 5. Ne legyünk védtelenek a 

hivatalok önkényével 

szemben 

64 74 +10 75 72 86 +22 

 6. Szabadon elmondhassuk 

véleményünket 

56 54 -2 58 53 71 +15 

 7. Pihenhessünk és legyen 

lehetőségünk szórakozni is 

51 60 +9 68 65 89 +38 

 8. A magánéletünkbe ne 

szóljon bele az Állam 

56 75 +19 80 76 95 +39 

 9 Egyenlők legyünk 

 

45 45 0 44 41 61 +16 

10.Ne legyenek nagy anyagi 

különbségek az emberek 

között  

42 37 -5 42 32 57 +15 

11.Mindent el lehessen 

mondani a közéletben, a 

beleszólás joga 

31 55 +24 65 64 83 +52 

12.Szabadon lehessen 

alakítani érdekvédelmi 

szervezeteket.  

31 37 +6 49 49 71 +40 

(Forrás: Simon János 2012. A demokratikus politikai kultúra pillérei Magyarországon – avagy 

Közvélemény a magyar demokrácia 20 évéről. Codebook. im. 80-83. rövidítve= C:) 

 

 

2. Tábla:Ha Ön egy nyugati országban élne, vajon? 

 1985 1989 

m 

1989 

n 

1990 1991 1992 1993 1999 2002 

f 

2002 

m 

Kevesebbre 

vitte volna 

35 9 

 

4 3 2 2 

 

3 2 3 2 

 

Ugyanennyire 

vitte volna 

35 36 28 27 29 27 35 32 23 22 
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Többre vitte 

volna 

30 55 68 70 69 71 62 66 74 76 

N= 753 811 879 994 794 921 898 845 1241 1220 

 
  

3.Tábla: Ha Ön egy nyugati országban élne, vajon többre vitte volna-e? 

 2010 

Egyáltalán nem 2 

Valószínűleg nem 8 

Valószínűleg igen 64 

Feltétlenül igen 26 

N= 924 

 

4. Tábla: Ha választhatna, akkor Ön Magyarországot választaná-e hazájának vagy sem? 

 1989 1990 1991 1992 1993 1999 2010 

Egyáltalán nem 

 

1 2 3 3 2 4 5 

Valószínűleg 

nem 

5 5 9 6 6 9 19 

Valószínűleg 

igen 

20 21 24 20 20 32 41 

Feltétlenül igen 

 

74 72 64 71 72 55 35 

N= 981 1029 1057 1176 1142 1046 934 

 

 

5.Tábla: Ön mennyire büszke rá, hogy magyar? (%-ban, 2010) 

Nagyon büszke 42 

Inkább büszke 39 

Inkább nem büszke 15 

Egyáltalán nem büszke 4 

N= 946 

 

 

6. Tábla: Ami ma hazánkban történik, azt a kisebbség, vagy többség érdeke határozza 

meg? 

 1989 

 

1990 1991 1992 1993 1999 2001 2002f 2002m 2010 

Kevesek 

érdeke 

 

46 56 57 70 69 57 75 76 71 87 

A többség 

érdeke 

 

54 44 43 30 31 43 25 24 29 13 

N= 

 

898 710 965 1183 1135 986 1367 1410 1407 827 
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7. Tábla: Melyik állítással ért egyet? 

 1990 1991 1992 1993 1999 

 

 

A polgárok 

térítsék meg 

egészségügyi 

költségeiket 

 

 

14 

 

12 

 

10 

 

7 

 

6 

A kormányzat 

fedezze a 

polgárok 

egészségügyi 

költségeit 

 

86 

 

88 

 

90 

 

93 

 

94 

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 

N= 1220 1000 1138 1160 1030 

 

 

8. Tábla: Ön hogy látja,  

 1990 1991 1992 1993 1999 2010 

Ne legyen felső határa 

annak a pénznek, amit 

egy ember kereshet. 

 

41 45 46 46 36 40 

Szükséges, hogy legyen 

felső határa annak a 

pénznek, amit egy 

ember megkereshet. 

58 55 54 54 64 60 

N= 1240 992 1160 1160 1048 933 

 

 

9. Tábla: A kormány gyámkodása helyett az embereknek maguknak kell megtéríteniük 

megélhetésük feltételeit, vagy inkább a kormány feladata kell legyen, hogy megvédje az 

embereket a gazdasági nehézségektől. 

 1990 1991 1992 1993 1999 

 
2001 2002m 2010 

Az emberek  

maguk 

20 24 18 18 20 21 21 26 

A kormány  

feladata 

80 76 82 82 80 79 79 74 

N= 

 

1190 992 1179 1122 1033 1366 1366 913 

 

 

 

 

 

Az adatfelvétel ideje 

 1990 1991 1993 1999 
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Gondoskodjon arról, 

hogy mindenki 

dolgozhasson, aki 

akar! 

Határozottan nem 

 

4 3 3 3 

Talán nem 

 

6 5 6 6 

Talán igen 

 

19 20 27 21 

Teljes egészében igen 

 

70 72 64 70 

Átlag 3.5618 3.6064 3,5282 3,5806 

Szórás .7868 .7196 0,7273 0,7338 

N= 1262 1062 1153 1073 

 

 

 

 

 

 

Gondoskodjon az 

egészségügyi ellátásról 

a betegek számára! 

Az adatfelvétel ideje 

 1990 1991 1999 

Határozottan nem 

 

1 1 2.5 

Talán nem 

 

1 2 1 

Talán igen 

 

10 14 13.5 

Teljes egészében igen 

 

87 83 83 

Átlag 3.8431 3.7948 3,7702 

Szórás .4545 .5089 0,5851 

N= 1268 1067 1079 

 

 

 

 

 

 

Gondoskodjon az 

idősek tisztességes 

életszínvonaláról! 

Az adatfelvétel ideje 

 1990 1991 1993 1999 

Határozottan nem 

 

0 0.4 2 3 

Talán nem 

 

1 1 8 1 

Talán igen 

 

9 12.6 32 13 

Teljes egészében 

igen 

90 86 58 83 

Átlag 3.8941 3.8425 3,4694 3,7695 

Szórás .3373 .4194 0,7194 0,5889 

N= 1265 1026 1067 1142 
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Gondoskodjon a 

munkanélküliek 

tisztességes 

életszínvonaláról? 

Az adatfelvétel ideje 

 1990 1991 1993 1999   

Határozottan nem 5 3 1 5   

Talán nem 

 

10 8 7 12   

Talán igen 

 

26 32 29 29   

Teljes egészében 

igen 

59 58 62 54   

Átlag 3.8941 3.3875 3,5428 3,3224   

Szórás .3373 .8672 0,6637 0,8736   

N= 1249 1049 1146 1070   

 

 

 

 

 

 

 

Gondoskodjon a 

jövedelemkülönbségek 

csökkentéséről? 

Az adatfelvétel ideje 

 1990 1991 1993 1999   

Határozottan 

nem 

8 9 3 5   

Talán nem 

 

9 15 16 8   

Talán igen 

 

27 25 42 29   

Teljes egészében 

igen 

57 51 39 57   

Átlag 3.3142 3.1821 3,1884 3,3978   

Szórás .9485 .9857 0,7814 0,8331   

N= 1238 1049 1120 1071   

 

 

10. Tábla: Ön szerint a kormányzat melyiknek adjon elsőbbséget? 

 1990 1991 1993 1999 2010 

Infláció csökkentése 55 

 

54 43 45 17 

Munkanélküliség 

csökkentése 

45 46 57 55 83 

N= 717 936 1070 1011 911 
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