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AZ URALKODÓ ESZMÉK ÉS HATÁSUK AZ ÁLLAMRA
Mik azok az „uralkodó eszmék”? Az uralkodó eszmék intézményesülésének négy területe

Az elmúlt két évszázad során néhány eszme, illetőleg eszmerendszer döntően
meghatározta az emberek államhoz való viszonyát, s ennek révén a modern államok
felépítését és működését. Ezeket Eötvös József Der Einfluß der herrschenden Ideen des
19. Jahrhunderts auf den Staat (A XIX század uralkodó eszméinek befolyása az
álladalomra, 1851-55) című könyve nyomán „uralkodó eszméknek” nevezzük. E
művében Eötvös azt vizsgálta, hogy bizonyos eszmék milyen hatást gyakoroltak,
illetőleg gyakorolhatnak az állam működésére és fejlődésére. Közismert, hogy három
eszmének – a szabadságnak, az egyenlőségnek és a nemzetiségnek – tulajdonított
kitüntetett jelentőséget. Első pillantásra is nyilvánvaló, hogy ezek az eszmék a francia
forradalom hármas jelmondatából (Liberté, égalité, fraternité) származtatott, később
alkotmányos megerősítést is nyert francia nemzeti mottó elemeivel álltak szoros
kapcsolatban.
MIK AZOK AZ „URALKODÓ ESZMÉK”?  Az uralkodó eszmék befolyása azon alapult, s
ma is azon alapul, hogy összegzik és sűrített formában kifejezik a modern társadalmak
működésének bizonyos jellegzetes – részben valóságos, részben kontingens –
szervezőelveit, s azokat egy értékrend központi elemévé teszik. Abban az értelemben
„uralkodnak”, hogy sokak – a mai tömegtársadalmakban: milliók – számára érvényes
gondolkodási és cselekvési mintákat jelentenek, amit azért tehetnek, mert széles körben
elfogadott és felvállalható értékeket közvetítenek az egyének felé. Mint ilyenek, nem
csupán a társadalom és az állam értelmezésének lehetséges modelljeit nyújtják (amivel
gyakran megkönnyítik az egyének számára azt is, hogy azonosítsák saját nézeteiket, s
így valamely politikai közösséggel azonosuljanak), hanem sajátos – a mindennapi és a
tudományos gondolkodásban egyaránt jelenlévő – nézőpontok és szemléletmódok
lehetőségét is. Ezért tudományos elméletek alapjaivá is válhatnak.
Az uralkodó eszmék és az azok által befolyásolt gondolatrendszerek természetesen nem
csupán kifejezik, közvetítik vagy „visszatükrözik” a társadalmi valóságban gyökerező
értékrendet, hanem alakítják is. A köréjük épült elméletek hozzájárulnak világunk
megértéséhez, az azokból kiinduló cselekvési programok pedig – legyen szó akár
kormányprogramokról, akár egyéni tervekről – annak megváltoztatásához. Az ilyen
eszmék befolyásolják vágyainkat, életterveinket és cselekedeteinket is – olykor
közvetlenül, például hitszerű meggyőződések formáiban, olykor pedig erkölcsi és
politikai eszmények közvetítésével. Sok esetben a társadalmi cselekvés legfőbb
mozgatói, az érdekek is csupán ezek fényében tűnnek érvényesítésre méltónak. Az
érdekek ugyanis gyakran az eszmék leple alá vonulnak, ahol – EÖTVÖS József plasztikus
megfogalmazását idézve – érvényesülésük során nem kell pironkodniuk. Ám az eszmék
ennél jóval többet jelentenek: ha a történelmi változások motívumait és energiáit az
anyagi, szellemi és erkölcsi érdekek is adják, „haladásunk irányát mindig eszméink
határozzák meg.”
Az alábbiakban négy főbb eszmerendszert elemzek – a szabadság eszméjére épülő
liberalizmust, a rend eszméjét érvényesítő konzervativizmust, az egyenlőség eszméjét
középpontba helyező szocializmust és a nemzeti összetartozás eszméjét érvényesítő
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nacionalizmust –, mindenekelőtt azért, hogy áttekintsem az államra és a politikára
vonatkozó tanaikat. Úgy vélem, hogy e tanok alapján a modern európai államra
vonatkozó gondolkodás elmúlt két évszázadának – s az abban kifejeződő reflexió révén
a modern európai államfejlődés egy korszakának – számos jellemzője leírható. Vagyis
azt állítom: az uralkodó eszmerendszerek keretei között tudományos elméletek is
születtek és születnek ma is, s ezeket egy sajátos módon szemlélve sok mindent
megtudunk a modern államokról. Már itt hangsúlyozom: ezen elméletek
tudományossága nem kérdőjelezhető meg azon gyakran harsogott tévedés alapján, hogy
az uralkodó eszmék „ideológiák” volnának: a liberalizmus, a konzervativizmus, a
szocializmus és a nacionalizmus ugyanis – mint azt majd többféleképpen is bizonyítani
fogom – nem pusztán ideológia.
AZ URALKODÓ ESZMÉK INTÉZMÉNYESÜLÉSÉNEK NÉGY TERÜLETE  Az uralkodó eszmék az állami és a politikai élet különböző területein éreztetik – ismét Eötvös
hasonlatával élve: olykor észrevétlenül épülő korallszigetekhez hasonlítható, olykor
dühöngő vulkánokra emlékeztető – hatásukat. Mondhatnánk úgy is, de immár Eötvös
elemzéseitől teljesen eltérve, hogy különböző módokon intézményesülnek. Ez egy
másfajta fogalmi rendszerben azt jelenti: ezek az eszmék az emberi kapcsolatok sajátos
területein és változatos formákban tárgyiasulnak (objektiválódnak).
A szóban forgó eszmerendszerek intézményesülésének vagy tárgyiasulásának
megítélésem szerint négy jellegzetes és a politika, illetőleg az állam szempontjából
fontos területe van: a társadalmi-politikai gyakorlat, a tudományos elmélet, az ideológia
és a cselekvési program. Ezeket vizsgálatuk során is szem előtt kell tartani.
Ez azt jeleni, hogy az uralkodó eszmék kapcsán elemezhetjük, először is, az azokra
épülő, illetőleg az azok által irányított társadalmi és politikai gyakorlatot. Így eljárva
példának okáért azt vizsgáljuk, hogy miként működik egy liberális állam, vagy milyen
politikát folytat egy konzervatív párt. Másodszor vizsgálhatjuk az uralkodó eszmék
keretében született, tudományos igénnyel megfogalmazott elméleteket. Amikor ezt
tesszük, akkor például egy konzervatív politikai filozófiát vagy egy szocialista
államelméletet tanulmányozunk. Ám tanulmányozhatjuk ezen eszmék ideológiai
elemeit is. Így a liberális szabad piac doktrínáját, az osztályharc éleződésére vonatkozó
kommunista elképzelést vagy a vezérelvű demokrácia tanát. S végül, figyelmünket
irányíthatjuk az egyes eszmerendszerek által befolyásolt cselekvési programokra is.
Ilyenkor azt vizsgáljuk, hogy – példának okáért – egy adott helyzetben mit tartalmaz egy
nacionalista kormányprogram, vagy egy liberális párt miként tervezi átszervezni a
közigazgatást.
Az alábbiakban elsősorban a tudományos elméleteket alapul véve vizsgálom az
uralkodó eszméket, de kiemelt figyelmet fordítok az elméletek megalkotóinak, s
általában ezen eszmerendszerek híveinek gondolkodásmódjára is. Ezen eszmék
intézményesülésének egyéb formáira – vagyis a politikai gyakorlatra, ideológiákra és
programokra, illetőleg az azokkal összefüggő viselkedési mintákra vagy attitűdökre –
csak akkor térek ki, rendszerint érintőlegesen, ha az elméletekkel szorosabb
kapcsolatban állnak. Elsősorban nem azzal foglalkozok tehát, hogy a gyakorlatban
miként tevékenykednek a liberális pártok, milyenek a konzervatív kormányprogramok,
mit tesznek a szocialista politikusok, vagy hogyan építenek ki egy nemzetállamot,
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hanem azzal, hogy mi jellemzi az egyes eszmerendszerek államra és politikára
vonatkozó elméleteit. Ehhez természetesen elemezni kell magukat az eszmerendszereket
is, s helyenként ki kell térni a témánk szempontjából másodlagosnak tűnő elképzelésekre
is. A gondolkodásmód, illetőleg a gondolkodási stílus szem előtt tartása miatt az elemzés
részben tudásszociológiai jellegű, amennyiben e tudomány a gondolkodást, mint
társadalmilag meghatározott és sajátos szituációkban zajló tevékenységet vizsgálja,
gyakran az abban szerepet játszó fogalmak elemzése révén.
A tudásszociológia – mint Mannheim Károly írta – „arra törekszik, hogy a gondolkodást
ama történelmi társadalmi helyzet összefüggésében ragadja meg, amelyből az egyénileg
differenciált gondolkodás csak igen fokozatosan emelhető ki.” E nagy magyar tudós
kissé érdes megfogalmazása szerint ez azt is jelenti, hogy „nem az emberek
gondolkodnak önmagukban, nem izolált egyének művelik a gondolkodást, hanem
meghatározott csoportokban élő emberek, akik sajátos gondolkodási stílusukat oly
módon alakították ki, hogy végtelen szekvenciában reagáltak bizonyos tipikus, közös
pozíciójukra jellemző helyzetekre. Az egyén ugyanis – olvashatjuk Mannheim Ideológia
és utópia (1929,1936) című művében – „pusztán részt vesz annak továbbgondolásában,
amit mások előtte már gondoltak”; megörökölt helyzetében „olyan gondolkodási
modellek között találja magát, amelyek megfelelnek e helyzetnek, s arra törekszik, hogy
az öröklött reagálási módokat továbbfejlessze vagy másokat állítson helyükbe, s így
megfelelő módon boldogulhasson a helyzet változásaiból és módosulásaiból adódó új
követelményekkel.”23 Ez a szemlélet az eszmerendszerek elemzésekor különösen
ígéretesnek tűnik.

MANNHEIM Károly: Ideológia és utópia. (Ford.: Mezei I. György.) Atlantisz Kiadó, Budapest, 1996,
11-12. p.
23
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III. 1. A LIBERALIZMUS ÉS A LIBERÁLIS ÁLLAM ESZMÉJE
A liberális gondolkodás alapjai. Racionalizmus. Individualizmus. A liberális ember-és társadalomfelfogás. A liberális értékrend. Szabadság. Tolerancia. Egyenlőség. Igazságosság. Egyéb értékek. A
liberális állam. Az állam és a politikai tevékenység liberális felfogása. A liberális állameszmények.
Minimális állam. Korlátozott állam. Semleges állam. Liberális állami, politikai és jogi intézmények.
Parlamentarizmus. Politikai nyilvánosság. Hatalommegosztás. Önkormányzat. Szabadságjogok.
Liberalizmus és demokrácia.

Az emberi szabadság kívánatos volta évezredek óta meghatározó eleme a társadalmi
cselekvésnek: az ókortól napjainkig milliók reménykedtek megvalósíthatóságában, s
miközben a zsarnokok vagy félelemmel vagy megvetéssel tekintettek rá, tíz- és
százezrek nagyra becsülték és harcoltak érte, sőt igen sokan életüket is feláldozták
előmozdítása érdekében. A szabadság eszméjére épülő politikai mozgalom és szellemi
áramlat – a liberalizmus – azonban csak újkor egy meghatározott korszakában alakult
ki.
A XVII. század második felében már liberálisnak minősíthető modern államelméleteket alkottak, a
következő évszázadban pedig az angol whigek a szabadelvűségre épülő pártot szerveztek. A francia
forradalom, egyebek mellett, a liberté eszméjét tűzte zászlajára, s a XIX. században a liberalizmus az
európai politikai kultúra befolyásos áramlata, Nyugat-Európában meghatározó tényezője lett. Maga a
kifejezés egyébként, egy sajátos történelmi esetlegesség okán, spanyol eredetű; ti. a Los Liberales nevű
progresszív párt 1810-es fellépése nyomán terjedt el szélesebb körben.
Bár az elméletek gazdagsága és egy új típusú államot kiépítő politikai gyakorlat sikere okán a XIX.
századot szokás a „liberalizmus évszázadának” tekinteni, a szabadelvűség különböző módokon a XX.
századi gondolkodást és államfejlődést is döntő módon befolyásolta.

III. 1. 1. A LIBERÁLIS GONDOLKODÁS ALAPAI
A modern politikai és államelméletekben kifejeződő értékek, illetve az azok köré
szerveződő eszmeáramlatok bölcseleti előfeltevéseit az újkor hajnalán születő szellemi
folyamatok teremtették meg. A liberalizmus esetében ezek közül kettőnek, a
racionalizmusnak és az individualizmusnak volt kitüntetett szerepe.
RACIONALIZMUS Az emberi gondolkodás mindig azzal az igénnyel lépett fel, hogy
vezesse az embert, és hozzásegítse a világ feletti uralmának kiterjesztéséhez. A XVII.
században kibontakozó racionalizmus azonban ezt az igényt mintegy joggá formálta, és
azt sugallta, hogy a világ feletti uralom kiterjesztésének a feltétele a dolgok valódi
rendjének, vagyis az „igazságnak” az ismerete. Az igazság eszerint egyetemes érvényű.
E gondolathoz arra volt szükség, hogy elkülönítsék a dolgok „valódi” és látszat-rendjét,
s megkülönböztessék a lényeget és a jelenségeket.
Ezzel elválasztották az objektív és szubjektív világot, s az embert kiemelték a hagyományos világegészből. Amikor az ember gondolatilag levált az univerzumról (szubjektum lett), akkor megnyílt annak
a lehetősége is, hogy azt kívülről – mint tárgyat (azaz tárgyilagosan) – ismerje meg és ismeretei birtokában
hatalma alá vonja. Ez a szubjektum az értelem rendjévé tette és az ész kritériumának vetette alá a világot.
Ezzel az észnek hatalmat adott a valóság felett.
E folyamatban teremtődött meg a tény és érték megkülönböztetésének lehetősége is. Ha az igazság
kiemelhető az adott világ egészéből és a megfelelő módszerrel az ember számára felmutatható, akkor az
értékeket sem ott (az "adott világban") kell keresni. Ott ugyanis – mint mondják – csak tények vannak,
melyek nem feltétlenül értékesek (tehát megváltoztatandók). A tények ráadásul nem tudják megmondani,
hogy mit kell tennünk, vagy miként kell élnünk. Az ilyen kérdésekre azok az értékek válaszolnak, amiket
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az ember maga alkot meg saját magának. Az ember e felfogásban nemcsak szellemileg, de erkölcsileg is
autonóm lény lehet.
Az ember azonban így nem csupán az ész kritériumának veti alá a valóságot, de azt is elhatározhatja, hogy
gondolkodásának megfelelően átalakítja azt. Nem gondolatait igazítja hozzá a létező rendhez, hanem e
rendet formálja meg gondolatai szerint: a társadalmat és az államot észelvek szerint rendezi be.
E ponton – amint arra Friedrich A. Hayek felhívta figyelmünket – az európai racionalizmus útjai elváltak.
Az egyik áramlat az előbbi utat folytatva azt állította, hogy társadalom és az állam kizárólag észelvek
alapján is berendezhető. Az emberi értelem képes arra, hogy elméletileg megfogalmazza a helyes rend
főbb elveit és – mint tervet – megvalósítsa azokat. Az ember, mint eszes lény képes erre, s mint autonóm
lénynek ez jogában is áll. Ez a racionalizmus így a tények „kíméletlen” – előbb elméleti, majd gyakorlati
– kritikájával járt, és azt sugallta, hogy ha a tények nem felelnek meg az elméletileg helyesnek, akkor meg
kell változtatni azokat.
A racionalizmus mérsékelt áramlata nem mondott le ugyan az értelem vezérlő szerepéről, de sosem
szárnyalt olyan magasan, hogy ne látta volna annak korlátait. E mérsékelt felfogás szerint az igazság
részben vagy egészben a tapasztalatból származik, és a tapasztalatnak ellentmondó elv nem lehet helyes.
Ezen az alapon csupán a valóság kritikájára (de nem „kíméletlen kritikájára”) van jogunk, az autonómia
pedig csupán a valóságnak a múltbeli tapasztalattal összeegyeztethető észelvek szerinti alakítására (de
nem felforgatására) nyújt erkölcsi fedezetet.
A racionalizmus a modern társadalmi és politikai eszmeáramlatok döntő többségére hatott. Jelen volt,
illetve jelen van a liberális és a szocialista gondolkodásban, megtalálható a társadalmi szerződés
elméleteiben és a természetjogi koncepciókban is. Az egyes eszmeáramlatok között azonban nem csupán
az vezet különbségekhez, hogy racionalisták-e vagy sem, hanem az is, hogy annak melyik változatát
fogadják el.

INDIVIDUALIZMUS  A világ-egészről gondolatilag leválasztott embert szubjektumnak
nevezzük, az önállóság lehetőségével ténylegesen élő személyt pedig autonóm
individuumnak. Az individualizmus [egyén-elvűség] azokat az elméleteket és
gondolatrendszereket jellemzi, amelyek szerint az egyén – valamilyen értelemben –
elsődleges a közösséggel szemben. Egy ilyen nézet persze sohasem alakítható olyan
ontológiai elvvé, amely szerint az egyén „valóságosabb”, mint közössége, s metafizikai
tétellé sem (hogy ti. az előbbi „megelőzi” az utóbbit), de ebben az általános értelemben
kiterjedt – és kiterjeszthető – fogalmi tartománya van.
Erkölcsi értelemben (etikai individualizmus) nem más, mint az a gondolat, mely szerint bárminek csak a
konkrét személyek vonatkozásában lehet erkölcsi minősége, s a kollektív társadalmi képződményeknek
(osztály, haza, stb.) nincs az egyénektől független erkölcsi státusza. E képződményeket ezért nem
illethetik meg erkölcsi jogok, illetve az irányukban elgondolható erkölcsi kötelezettségek (például a haza
esetleg önfeláldozással is járó védelme) csak az egyéni jogok függvényében értelmezhetők.
A jogelméleti értelmezés szerint ebből az is következik, hogy az egyéneket attól függetlenül is megilletnek
bizonyos jogok, hogy valamely erkölcsi vagy konkrétan meghatározott, s történetileg kialakult
jogközösséghez tartoznának. Ez az elv rendszerint a természetjogi, újabban az emberi jogi koncepciók
része.
A tudományos megismerés terén az ún. módszertani individualizmus a totalitás-elméletek és a holizmus
ellentéte: a világ megismerése során eszerint csak az egyénekhez, illetőleg egyedi létezőkhöz köthető
entitásokból indulhatunk ki, s a rájuk jellemző vonásokat nem vihetjük át az általuk alkotott kollektív
képződményekre, mint egészre. Például: mivel cselekedni csak konkrét személyek tudnak, csak nekik
lehet akaratuk (az államakarat vagy az osztályakarat fogalma tehát fikció). Ugyanígy: az államérdek, az
osztályérdek vagy a nemzeti érdek legfeljebb az egyéni érdek függvényében értelmezhető.
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A politikai individualizmus fő tétele az, hogy az állam legfontosabb funkciója azon feltételek biztosítása,
amelyek között az egyének megvalósíthatják céljaikat. Ehhez néhányan hozzáteszik, hogy a
„társadalmiság” nem önálló létező (ti. egyénekből áll, s valamely társadalom vagy nemzet akkor művelt,
ha az azt alkotó egyének műveltek; akkor gazdag, ha tagjai gazdagok, és így tovább). Politikai
szempontból ugyanakkor a liberális gondolkodók nem azt állítják, hogy az egyén, mint rész mindig
megelőzi a közösséget, a nemzetet vagy a társadalmat, mint egészet, hanem azt, hogy vannak olyan
egyénhez köthető érdekek vagy jogok, amelyek még a közösség érdekeivel és esetleges jogaival szemben
is védelmet érdemelnek.
Az individualizmus továbbá azt is jelenti, hogy az egyén nem köteles alávetni magát a „tények”
uralmának: az „értékek” választhatók és e választásért az egyén felelősséggel tartozik. Az ember továbbá
a természetétől fogva érdekvezérelt és érdekérvényesítő lény, s hogy az „értelmes önzés” a politikai rend
alapjává tehető. A liberális individualizmus így az emberi lét a-szociális jellegére helyezi a hangsúlyt,
amit több elmélet az egyén erkölcsi autonómiájával alapoz meg.

A LIBERÁLIS EMBER- ÉS TÁRSADALOM-FELFOGÁS  A liberális világszemlélet szerint
az ember racionális lény. Racionális abban az értelemben, hogy észelveket alkot és
észelveket követ. Ez azt is jelenti: autonóm lény, aki – amint azt például Immanuel Kant
(egyébként Rousseau egyes gondolatait elfogadva) oly meggyőzően kifejtette – törvényt
ad önmagának. S aki törvényt ad magának, az képes túllépni létének történeti
meghatározottságán, azaz a múltból származó korlátokon. Vagyis aki törvényt ad
magának, az uralhatja a jelent és a jövőt. A jelen szorításából való elmozdulást a liberális
szemléletben az érdekek ösztönzik. Eszerint az ember érdekvezérelt lény: cselekvésének
kiindulópontja a társadalmi helyzetében adott szükséglet, az erre épülő érdek és az ehhez
társuló célképzet. Az emberi cselekvés egyik legfontosabb motívuma az „önszeretet”,
ami – bárhogy is értelmezzük – az egyéni helyzetet kívánja kedvezőbbé tenni. A
cselekvés során azonban az ember önmagát valósítja meg és saját szunnyadó képességeit
bontakoztatja ki.
Ez az emberkép döntően befolyásolja a liberalizmus intézmény-elméletét is. Eszerint az
intézmények akkor működnek helyesen, ha nem kívánják meg, hogy hatékonyságuk
növelése végett az emberek (akik végtére is nem angyalok, s többségük még csak nem
is szent) feláldozzák saját érdekeiket. Egy jó államhoz – ha intézményes szerkezete
helyesen van kialakítva – nem feltétlenül kellenek kiváló, erényes vagy a közös célok
érdekében önmagukat feláldozó állampolgárok. Kant híres megjegyzése – miszerint „az
államalkotás feladványa (…) még az ördögök népe számára is megoldható, feltéve hogy
értelemmel bírnak” – ezek alapján úgy is értelmezhető, hogy a liberális állami-politikai
intézményrendszer esetén az államrend helyes működéséhez még a kizárólag a saját
érdekeiket követő (ám emiatt persze ördögnek még nem tekinthető) emberek is
hozzájárulhatnak.
A racionális és érdekvezérelt ember ugyanakkor mindig individuum, egyén. Ez az egyén
változatos – és mindig „mesterséges” (társadalmilag és bizonyos fokig tudatosan
alkotott) – formákban kapcsolódik a közösségekhez. Egy atomisztikus társadalomkép
elvileg lehetséges ellentmondásait a liberális gondolkodásban az zárja ki, hogy az egyén
szemléleti horizontján és autonómia-határán a másik ember nem csupán „megfér”,
hanem – például a kanti és a kantiánus elméletekben – célként vagy – a haszonelvű
gondolkodásban – eszközként hozzá is tartozik ahhoz. Az egyén világának belső
ösztönzései ugyanis megteremtik a társulás létalapját is – noha az egyes felfogásokban
igencsak eltérő módon. A különböző elképzelések szerint az egyén nem egyszerűen a
közösség passzív és determinált „tagja”, s az embereknek csak az az együttese tekinthető
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közösségnek, amely szabad egyénekből „építkezik”, vagyis az önkéntes elhatározáson
alapul (mely persze lehet hallgatólagos is).
Ha az ember érdekvezérelt és ésszerűen cselekvő lény, akkor modális lény is:
lehetőségei létének részei. S amint az egyéni léthelyzet is lehetőségeket foglal magában
(például kedvezőbbé tehető), úgy a társadalom is a lehetőségek világa, vagyis alakítható.
A szokások, a múltbeli beidegződések és a hagyományok világa (vagyis a „múlt halott
keze”, ahogy egy amerikai gondolkodó nevezte) a liberális számára nem félelmetes
ellenfél, mert a múltnak a jelen felett nincs abszolút hatalma: egy ésszerű, vagy egy
mindig ésszerűbbé váló világban a múlt szorításából ki lehet szabadulni.
A liberális időszemléletben a múlt így háttérbe szorul, és az időnek mintegy két
dimenziója lesz: a jelen és a jövő. Eszmei tekintetben a hangsúly a jövőn van,
funkcionális szempontból azonban – az újnak a régibe való beoltására vonatkozó
lehetőségek keresésével – a jelenre helyeződik. Ez alól csupán a konzervatív
liberalizmus és a liberális konzervativizmus jelent kivételt (ideértve a megújult
klasszikus liberalizmust is), mely a múltat őrző normák, hitek és eszmények felé fordul,
mert úgy véli, hogy hosszú távon a szabadság rendje sem tartható fenn a hagyományok
és a hagyományos értékek nélkül.
A liberalizmus szerint az emberi létben nem valamilyen elvont potencia (például valamilyen emberi
lényeg) rejlik, hanem a mindenkori jelenleginél jobb rend lehetősége. Ez egyes elméletekben
antropológiai tételekhez vezet (például az emberi természet javíthatóságához), másokban erkölcsi
következményei vannak, s megint másokban a társadalmi-politikai berendezkedésre vonatkozik. Eszerint
elgondolható – miként Wilhelm von Humboldt (1767-1835) fogalmazott – „valamennyi lehetséges világ
legjobbika”, vagy Jeremy Bentham kifejezését idézve, egy olyan társadalom, amely az azt alkotó egyének
„lehető legnagyobb számának” biztosítja a boldogságot, illetőleg a boldogulás lehetőségét. Amennyiben
a liberalizmus utópia – miként például Karl Mannheim állította –, úgy egy ész által kormányzott világ
utópiája. Az utópia fogalmát másként értelmező felfogás e vonatkozásban inkább azt hangsúlyozza, hogy
egy teljesen ésszerű társadalmi és állami rend a liberális feltételezés szerint sosem valósítható ugyan meg,
de legalább megközelíthető és az ahhoz vezető út járható.
A tökéletes emberi rend megközelítése kapcsán a liberális gondolkodásmód a pacifikált társadalmi
együttműködés eljárásait részesíti előnyben. Ebből nemcsak az erőszakmentes társadalom-technikák és
viszonyulási formák – nevelés, művelődés, tolerancia – iránti érzékenység következik, hanem az is, hogy
a liberalizmus igen könnyen társul a békés társadalmi lét különböző eszméivel (demokrácia,
humanizmus). A liberalizmus e vonását gyakran kritikailag kezelik, és azt mondják, hogy e béke felszíni:
csak a politikai formákra terjed ki, érintetlenül hagyva az e formák mögötti gazdasági uralmat és az
érdekharcok által átszőtt társadalmi viszonyokat.

E kritikai szempont a liberális társadalom-felfogás egyik legjellegzetesebb vonásával, a
(polgári) társadalom és állam, illetőleg a magánélet és közélet, a polgár és állampolgár
határozott – bár elméletenként változó módon megindokolt és értelmezett, illetőleg
változatos garanciákkal körülbástyázott – elválasztottságával (fogalmi elválasztásávalelválaszthatóságával) függ össze. Ez az elválasztottság a jóléti államok kialakulása után
számos liberális elméletben az állami tevékenység korlátaira vonatkozó normatív
posztulátum lett, amit elsősorban áldásos következményei (például az egyéni autonómia
értékei, a magánszféra védettsége, vagy az állami befolyástól mentes gazdasági rend
állítólagos hatékonysága, és így tovább) igazolnak.

107

III. 1. 2. A LIBERÁLIS ÉRTÉKREND
Az egyes eszmerendszerek értékrendjének eltérései nem csupán, és nem is elsősorban
az azokban felsorakoztatott értékek körének különbségéből következnek, hiszen sok
érték – „szabadság”, „egyenlőség”, „igazságosság” – minden áramlatban megtalálható.
Az értékrendszerek különbségét két körülmény magyarázza. Egyrészt az egyes értékek
tartalmának különbsége: mást jelent a „szabadság” a liberálisok és a konzervatívok
számára, s mást ért az „egyenlőségen” a szocialista és a nacionalista gondolkodó.
Másrészt: az egyes értékek tartalmát jelentősen befolyásolja az a helyzet, amit az
értékrendszeren belül elfoglal. Ebből a szempontból minden értékrendnek van egy olyan
alapértéke, amely meghatározza a többi tartalmát és súlyát, s kialakítja az egyes értékek
egymáshoz való viszonyát. Egy másik kontextusban az ilyen alapértékeket nevezte
Eötvös József uralkodó eszméknek.
SZABADSÁG  A liberalizmus legalapvetőbb értéke az egyéni szabadság, amely nem
valaminek a megtételére vonatkozik, hanem valamitől való mentességet jelent. Ebben
az értelemben negatív jellegű. Az egyén elsősorban akkor szabad, ha „kívülről” – a
közhatalom, a közvélemény, a többségi akarat oldaláról – nem kényszerítik valamire,
nem korlátozzák valamely tevékenységében és nem avatkoznak be magánjellegű
viszonyaiba. Az így felfogott szabadság – amint azt kiváló összefoglaló elemzésében
Isaiah Berlin kimutatta – olyan szférát teremt, ami mentes mások, s így az állam, a
közhatalom, stb. beavatkozásától, önkényétől, szeszélyétől vagy korlátozó
ellenőrzésétől.
E negatív hangsúllyal felfogott szabadság az elmúlt két évszázad hagyományában úgy
jelent meg, mint valami külső és korlátozó akaratnak, rendszerint az állami
tevékenységnek a hiánya. A legtöbb rész-szabadság és szabadságjog nem más, mint az
állami akarat hiánya az élet egyes területein; a sajtószabadság például a cenzúra hiánya,
az ipari vagy kereskedelmi szabadság az állami gazdasági beavatkozás hiánya és így
tovább. A közvetlenül nem ilyen szerkezetű rész-szabadságok és szabadságjogok
(például a gyülekezés, a vallás vagy az egyesületalapítás szabadsága) is átfordíthatók
ebbe a logikába. Ha pedig a szabadságjogok – amint a „negatív” felfogás egyik kortárs
kritikai elemzője, Joel FEINBERG (1926-2004) rámutatott – arra is utalnak, hogy
alanyaiknak pozitíve mit lehet megtenniük, akkor egy ilyen felfogás alapján arra a
meglehetősen egyszerű következtetésre kell jutnunk, hogy azok a magánszféra békéje
és biztonsága, a magánérdek érvényesítése és bizonyos egyéni érdekek feltétlen védelme
körül forognak.
Benjamin Constant szerint az így értelmezett szabadság modern szabadság. A „régiek”
– fejtegette egy híres, a „régiek” és a „modernek” szabadságfelfogását összehasonlító
előadásában, régiek alatt értve például az ókori görögöket – a kollektív döntéshozatalban
való közvetlen részvételt tekintették a szabadság lényegi elvének. Úgy vélték, hogy az
ember akkor szabad, ha gyakorolhatja jogait a közös ügyek intézésében, hallathatja
szavát a törvényhozásban és beleszólhat az ítélkezésbe. A „régiek” azonban ennek
fejében hajlandóak voltak alávetni magukat a közösség modern szemmel gyakran
tolakodó hatalmának. A „modern” ember ezzel szemben nem az államban kíván szabad
lenni, hanem az állami befolyástól való mentességre vágyik. Szuverenitását csak
alkalmilag (például egy választáskor) akarja gyakorolni – hangsúlyozta Constant egy
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közismert rousseau-i tétel kritikájaként) –, s szabadságának igazi tere a magánemberi
függetlenség. Az ilyen szabadság – tehetjük hozzá – polgári szabadság; mert a polgár
az, aki – miután időről-időre „létrehozta” az államot (vagyis szavazott) – a védett
magánszférába visszavonulva kívánja élvezni élete önállóságát.
A szabadság így két pólusú viszony. Egyik oldalán a magánember áll, a másikon pedig
mindaz, ami korlátozhatja őt: az állam magánszférát veszélyeztető gazdaságirányító
tevékenysége; az individualitást (a közvélemény terrorja révén vagy másként)
felszámoló többségi zsarnokság; a magánviszonyokban kialakult elosztási arányokat
felülvizsgálni szándékozó szocialista gyakorlat; a magánautonómiára lecsapni készülő
és mindenről gondoskodni kívánó bürokrácia, és így tovább. E két pólusú
szabadságfelfogás egyik sajátossága az, hogy alaphangsúlya a védelem. E védelem
legfontosabb eszközeit az állami intézmények és az alapvető jogokat biztosító
alkotmányos megoldások jelentik, s egyebek mellett ez az axiológiai összefüggés
magyarázza a liberális intézményelmélet gazdagságát.
TOLERANCIA  Mivel a mások beavatkozásától mentes magánemberi függetlenség
területei nem határolhatók el pontosan és az egyéni szabadság e garantált terei nem
szigetelhetők el egymástól, ezért a szabadság elvét szükségképpen egészíti ki a
tolerancia. Amíg a szabadság elvében az élni, addig a toleranciáéban az élni hagyni
hangsúlyozódik. Amíg az előbbi a mások beavatkozásától való mentesség igényét
fogalmazza meg, addig az utóbbi a mások életébe való be nem avatkozás elvét fejezi ki.
A tolerancia eszméje eredetileg vallási türelemként jelent meg a XVII. században
(indokoltságát mások mellett John Locke fejtette ki meggyőző erővel), s egy hosszú
történelmi folyamat eredményeként, lényegében a XX. században – összefüggésben az
ún. pluralista elméletek megjelenésével is – lett a társadalmi élet több területére is
kiterjedő-kiterjeszthető politikai-erkölcsi elv. Alapjaként leggyakrabban a társadalom
pluralista felfogása, illetőleg a modern társadalmak értékpluralizmusa szolgál. Eszerint
a modern társadalom viszonyai között az egyének és a léthelyzetek különbözőségéből
az életmódok – s ezek mögött a nézetek, a vélemények, preferenciák és értékek –
különbözősége következik. E különbözőség (illetőleg egyes felfogások szerint az annak
hátterében álló egyéni autonómia) az ésszerűség bizonyos határai között olyan érték,
amit a politikai és állami intézményeknek fenn kell tartaniuk.
A tolerancia tehát érték-pluralizmust feltételez, és ezzel azt is, hogy a teljes erkölcsi
tökéletesség elérhetetlen (imperfekcionizmus). Ez azt jelenti, hogy bármilyen értéket is
tesz valaki erkölcsi elvei – és így életformája – alapjává, mindig lesznek olyan értékek,
amelyek csak más, az övével összeegyeztethetetlen életformákban valósíthatók meg. A
toleráns szemlélet elméleti feltétele továbbá az, hogy egyes erkölcsi értékek az értékek
valamely abszolút és személytelen kritériuma alapján nem rangsorolhatók, vagyis
azonos érvényűek.
Ez komoly filozófiai problémát vet fel, nevezetesen a tolerancia és a közömbösség
elhatárolhatóságát. Amíg a liberalizmus kritikusai a fenti összefüggés második elemére
(„nem rangsorolhatók”) helyezik a hangsúlyt, és ebből – vitatható módon – arra
következtetnek, hogy a tolerancia teljes értékrelativizmushoz, s ezzel közömbösséghez
vezet; addig hívei sosem felejtik el hozzátenni, hogy ez „az értékek valamely abszolút
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és személytelen kritériuma alapján” van így, az azonos érvényűség pedig nem terjed ki
minden, illetőleg bármely értékre.
A liberális gondolkodók egy ún. viszonylagos értékrelativizmus keretében tehát
lényegében azt állítják, hogy a modern társadalomban vannak olyan értékek, amelyek
azonos érvényűek, s ezért másokkal egyenrangúak. Annál a kérdésnél azonban, hogy
konkrétan melyek ezek, s milyen széles a körük, fontosabbnak tartják azt, hogy miben
áll jellegük. A modern elméletek – gyakran a kanti filozófia hatása alatt – e tekintetben
többnyire azt hangsúlyozzák, s ezzel egyben az egyenlőség eszméjét is igazolják, hogy
ezek az értékek az ember személy mivoltával állnak összefüggésben. A tolerancia
követelményében így az az igény fogalmazódik meg, hogy azokban a helyzetekben,
amikor az ember személy-mivolta forog kockán (például vallási és politikai
meggyőződéséről, vagy – az újabb elgondolások szerint – ezeken túl, szexuális
"preferenciáiról" van szó), mindenkivel egyenlően kell bánni.
EGYENLŐSÉG  Az „egyenlőség” különböző felfogásai közül a liberális elméletek azt
veszik alapul, ami a személyes lét azonos-érvényűségét hangsúlyozza. Eszerint az
emberi lények egyenlő erkölcsi értékkel bírnak. Az újabb alkotmányjogi elméletek –
filozófiai alapjukat illetően Kant elméletéig visszavezethetően – ezt az értéket
tartalmilag az egyén emberi méltóságában jelölik meg. Ha mindenki egyenlő méltóságú
személy, akkor mindenki képes arra, hogy megértsen bizonyos erkölcsi elveket, s ezek
alapján önálló életcélokat fogalmazzon meg és kövessen. Ebből a normatív elméletek
szintjén nemcsak az önálló cselekvés társadalmi és politikai feltételei megteremtésének
követelménye következik, hanem az is, hogy minden egyénnel, másokkal egyenlően kell
bánni. De mit jelent az, hogy „egyenlően”?
Az egyenlőség elvének számos jelentése van, s ezek közül néhány már a klasszikus
liberalizmusban megjelent, másokat a modern liberalizmus fejtett ki, ismét másokat
pedig – egyfelől a szocialista elméletek hatására, másfelől a modern keresztény tanokra
adott válaszul – a szociálliberalizmus fogalmazott meg.
Az egyenlőség eszméje a klasszikus liberalizmusban mindenekelőtt jogegyenlőségként
jelent meg. Az emberek társadalmi helyzete, gazdasági ereje, műveltsége vagy
képességei különböző – állították –, s e helyzetek (a szocialisták követeléseivel
szemben) társadalmi vagy politikai diszfunkciók nélkül tartalmi értelemben nem
egyenlősíthetők, de létezik egy olyan általános mérce, nevezetesen a jog, amely
mindenkit ugyanazon szempontok szerint bírál el. A jogegyenlőség egyik alapjelentése
így a törvény előtti egyenlőség lett (amelynek alapján mindenki magatartását ugyanazon
jogi szabályok alapján kell megítélni), a másik pedig a jogokban való egyenlőség
(miszerint bizonyos jogokkal mindenkinek rendelkeznie kell).
Az egyenlőség elve fejeződött ki abban az elvont, s elvontsága miatt sokat bírált
gondolatban is, mely szerint egy szabad társadalom mindenki számára egyenlő
lehetőségeket biztosít, akármilyen is legyen a társadalmi helyzete. Ebből alakult ki a
lehetőségek egyenlőségének fogalma, ami értelmezhető formális jogi követelményként
(például: a törvények biztosítsák, hogy bizonyos hivatali állások betöltésekor mindenki
egyenlő esélyekkel rendelkezzék, aki eleget tesz az előírt feltételeknek), politikai
vonatkozásban (ezen alapul a XX. századi amerikai politológiai irodalomban
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megfogalmazott "demokratikus elitizmus" elmélete), és gazdasági-szociális tartalommal
is (esélyegyenlőség).
IGAZSÁGOSSÁG  A legjellegzetesebb liberális igazságosság-elméletek – szemben a
szocialista elméletekre jellemző elosztó (vagy inkább: újraelosztó) felfogással –
kölcsönös szerkezetűek és negatív jellegűek. Az így elfogott igazságosság olyan
intézményrendszert alapoz meg, amely – mindenekelőtt a tulajdon védelme érdekében
– lehetetlenné teszi, vagy legalábbis mérsékli a megtermelt javak állami eszközökkel
zajló újraelosztását.
A kölcsönös igazságosság elvét persze – néhány szélsőséges kivételtől eltekintve –
egyetlen liberális szerző sem vitte el az elvileg lehetséges következményig: a javak állam
általi újraelosztásának teljes kizárásáig. A manchasteri liberalizmus híveit és egy-egy
libertáriánus filozófust leszámítva mindannyian elismerték és ma is elismerik, hogy
bizonyos feladatokat közösségileg, s így az állam által központosított javakból kell
megoldani. Adam Smith például azt hangsúlyozta, hogy az oktatás részben állami
feladat, amit adójövedelmekből kell finanszírozni. A szociális liberalizmus hívei a
kölcsönös és negatív igazságosság elvi konzekvenciáit a társadalmi esélyegyenlőséget
megteremteni képes elvek és – a jóléti államok által megvalósított – intézmények
(például társadalombiztosítás) kidolgozásával enyhítik.
A kölcsönös igazságosság elve így elsősorban az állami újraelosztás mértékének
minimális szinten tartására vagy csökkentésére szolgál. Jellegzetes és sokat vitatott
példája ennek az adópolitika. A jövedelemadók terén a kölcsönös igazságosság elvének
a proporcionális adó felelne meg, a progresszív pedig ezen az alapon kifejezetten
igazságtalannak tűnik, mert a nagyobb jövedelemből – ahogy Robert Nozick érvel –
pusztán azért, mert az nagyobb, többet von el, és ezzel a többet teljesítőt tulajdonképpen
arra kényszeríti, hogy „rabszolgaként” mások számára dolgozzon. Ezzel szemben –
elfogadva azt az elvet, hogy a progresszív jövedelemadó rendszere egy modern
társadalomban megszüntethetetlen és pozitív célokat szolgál (például hozzájárul a
"társadalmi igazságosság" előmozdításához) – a liberalizmus legtöbb mai híve csupán a
progresszivitás mértékének csökkentését javasolja.
A kölcsönösség és az (újra)osztás elvei között oszcilláló gondolati mozgást a
"méltányosságként felfogott igazságosság" elgondolása teszi lehetővé, melyet teoretikus
igénnyel a XX. század egyik legjelentősebb elméletét megalkotó John RAWLS fejtett ki.
EGYÉB ÉRTÉKEK  A liberális értékrendnek a fentieken túl számos egyéb eleme is van,
mint például a progresszió, a tudomány fontossága és a magánszféra feltétlen védelme
(a privacy). Az elmúlt évtizedek joggyakorlatában ez utóbbi – például a személyes
adatoknak az állammal, újabban pedig a nagy gazdasági magánszervezetekkel szembeni
védelme kapcsán – különösen nagy fontosságra tett szert.
III. 1. 3. A LIBERÁLIS ÁLLAM
A „liberális állam” kifejezést többféle értelemben is használjuk. Részben a modern
polgári állam egyik történeti típusát jelöljük vele; nevezetesen azt, amely a lehető
legteljesebben vitte végig az állam és a társadalom elválasztását, s ennek keretében a
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lehető legkisebb mértékben avatkozott a privátszférába, ideértve a magántulajdonon
alapuló gazdaságot is. Ebben az államban épültek ki az egyéni szabadságot biztosító
modern állami intézmények alapjai és születtek meg a legfontosabb alkotmányos
garanciák. A nyugat-európai fejlődésben a liberális állam a XIX. században élte
virágkorát, a XX. században azonban – összefüggésben azzal is, hogy nem tudta
megoldani a kapitalista gazdasági rend problémáit – folyamatosan átadta helyét a jóléti
államnak.
A „liberális állam” kifejezéssel ugyanakkor utalhatunk az állami tevékenység egy
jellegzetes tendenciájára is, mely több modern államtípusban, sőt a jóléti államon belül
is érvényesül. Ebben az értelemben e kifejezés azokat a törekvéseket jelzi, amelyek
mérsékelni kívánják a jóléti állammal együtt járó intervenció és redisztribúció mértékét,
s a szociális problémák megoldását inkább a gazdasági fejlődésre és a társadalmi
önszerveződéssel létrejött intézményekre bíznák. Az így felfogott liberális állam
tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az egyéni jogokra, s arra is törekszik, hogy
a magánszférához kötődő egyéni autonómiák – különösen ott, ahol az értékpluralizmus
kérdései vetődnek fel – még az „állami kényszerhelyzetek” viszonyai között is
megőrződjenek. (Az „állami kényszerhelyzet” fogalma arra utal, hogy jóléti államok
szociális intézményhálózata által nyújtott szolgáltatások igénybevétele sokak számára
megkerülhetetlen. A modern jóléti államok viszonyai között emberek milliói,
rendszerint anyagi okokból, nem térhetnek ki az állami szolgáltatások igénybevétele
elől: állami iskolákba kell járatniuk gyermekeiket, állami kórházakban kell gyógyítatnia
magukat és így tovább.) Az ezzel járó világnézeti és értékkonfliktusok vonatkozásban a
liberális álam bizonyos területeken és bizonyos fajta semlegességre törekszik.
Végül, a kifejezés jelentheti a liberális elvekkel leginkább összeegyeztethető eszményi
államrendet (minimális állam, korlátozott állam, semleges állam), mely mérceként
szolgálhat az egyes államok vagy állami intézmények és intézkedések megítélése során.
AZ ÁLLAM ÉS A POLITIKAI TEVÉKENYSÉG LIBERÁLIS FELFOGÁSA  A liberális felfogás
a politikai tevékenységet (s ennyiben a társadalmi szerződés elméleti hagyományát őrzi)
alkotó tevékenységnek tartja, s az államot és a politikai rendet e tevékenység által
megalkotottnak tekinti. Az állam és a politikai intézményrendszer e megközelítésben
nem természetes (természettől adott vagy természetszerűen fejlődő), hanem
társadalmilag alkotott, tehát az emberek által több-kevesebb tudatossággal alakítható.
A liberális gondolkodásban a társadalmi és állami rend a konfliktusok és konszenzusok
hullámzásának eredményeként előálló egyensúly. A korai liberális szerzők – például
Adam Smith – szerint ez az egyensúly államon kívüli területeken, elsősorban a szabad
piac gazdasági rendjében jön létre. A politikai tevékenység ezek szerint nem más, mint
ennek a „láthatatlan kéz” által létrehozott gazdasági egyensúlynak az állami
intézményrendszerbe való „beemelése”, ahol azután az automatizmusként működik. Az
érett liberalizmus képviselői – így például már John Stuart Mill – ezzel szemben rájöttek
arra, az állam „előtti” polgári társadalomban nem működnek ilyen egyensúlyt teremtő
mechanizmusok és automatizmusok. Az emberek közötti érdekellentéteket ezek szerint
csakis egy erre a célra létrehozott állami intézményrendszer (parlament, önkormányzat,
joguralom, nyilvánosság) – vagyis a szabadság gépezete – képes kiegyenlíteni. Ez az
intézményrendszer a centrifugális politikai erők meggyengítésével társadalmi kohéziót
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teremt és az egymással szemben ható érdektörekvések ellenére is konszenzusokhoz
vezet.
A liberális gondolkodást tehát az állam intézmény-orientált szemlélete jellemzi
(ellentétben a konzervatívok működés-orientált, illetőleg a szocialisták és a
nacionalisták hatalmi szemléletével). A „politizálást” és az állami tevékenységet e
gondolkodók nem hatalmi tevékenységnek és nem is a mások feletti személyes uralom
gyakorlásának tekintik. Sokkal inkább a konfliktusok és konszenzusok egyensúlyát,
illetve a társadalmi együttműködést megteremtő intézményi rend működtetését látják
benne. A személytelen gazdasági uralom formáit (például a piacgazdasági rendszert) e
gondolkodásban úgy egészítik ki a személytelen politikai uralom eszközeivel (így
többek között a joguralom, illetőleg a jogállamiság elvével), hogy a kettő között nincs
feltétlenül személyes kapcsolat. Akiknek gazdasági hatalmuk van, azok a politika és az
állam világában nem uralkodnak, s megfordítva: a politikai uralom, illetőleg az
államhatalom nem feltételezi, hogy annak gyakorlója a magángazdaság területén is
jelentős pozíciókkal rendelkezzen.
Az állam szerepének megítéléséből továbbá az is következik, hogy a politikából
kiiktatódnak az osztályszempontok: a politikai uralom itt nem osztályuralom és a
törvényhozás nem osztálytörvényhozás. Elvileg bárki uralkodhat, ha képes arra, hogy az
észelvekre épülő intézményrendszert működtesse. Egy liberális számára – hangsúlyozta
már Benjamin Constant, majd másfél évszázad múltán Friedrich August von Hayek –
nem az a fontos, hogy ki uralkodik, hanem az, hogy minél kevesebb hatalom legyen a
kezében.
A politikai rend személyektől való függőségének és az osztályszempontok
jelentőségének háttérbe szorításával a liberális államelméletekben elhanyagolódik a
hatalom erőszak-oldala, s a liberalizmus a békés társadalmi- és politikai technikák
(például a joguralom) elméleteként jelenik meg. Az állam és a békés politikai technikák
összekapcsolását olyan szemléleti elvek teszik lehetővé, mint a társadalom és az állam,
illetőleg az állami és a gazdasági rend fogalmi elválaszthatósága, s olyan attitűdök
segítik, mint az ember javíthatóságába vetett optimista hit és a társadalmi progresszió
gondolata.
A liberális szemléletnek a pacifikált politikai megoldásokkal és eljárásokkal kialakított
viszonyát csupán a többségi demokrácia problémája zavarta meg. Az állami
intézményrendszer ugyanis csak akkor alkalmas a konfliktusok konszenzusokká való
átalakítására, ha tükrözi a társadalom érdekszerkezetét. Az érdekek teljes körű
reprezentációja azonban felveti azt a lehetőséget, hogy egy számszerű többségben lévő
csoport a liberális intézményrendszeren keresztül érje el céljait. E problémára (a
demokrácia, mint a többség zsarnoksága) a liberális gondolkodók azzal válaszoltak,
hogy bizonyos egyéni érdekeket, illetve jogokat kiemeltek a többiek közül, s azt
hangsúlyozták, hogy ezek felett a többségnek sincs hatalma. Így jelent meg az
alkotmányos alapjogok gondolata, illetőleg a demokrácia, mint a kisebbség védelme
koncepciója.
S végül, a liberális politika-szemlélet lényeges eleme az átmenetiség gondolata. Ez azzal
függ össze, hogy az igazságnak és a politikailag helyesnek ebben a gondolkodásban
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nincs abszolút letéteményese. Vagyis nem létezik olyan társadalmi csoport (miként
például a marxizmusban a proletariátus vagy a nacionalizmusban a saját nemzet), amely
történelmi státusza vagy helyzete okán a bölcsek kövével rendelkezne: másoknál eleve
jobban ismerhetné a történelmi igazságokat. Ezért az igazságot (a politikailag helyeset)
egy diszkusszív igazság-keresésben kell megtalálni. Az „épp most” uralkodó
erőviszonyok, helyzetek és eszközök így csupán egy hosszú folyamat állomásai, melyek
a jövőben módosulnak, változnak vagy megszűnnek.
III. 1. 4. A LIBERÁLIS ÁLLAMESZMÉNYEK
Hosszú története során a liberális gondolkodásban a helyes államrendet illetően három
jellegzetes elképzelés alakult ki. Ezek elvi alapja különböző, amennyiben az egyik az
állam funkcióit (az állami tevékenység fő irányait), a másik az állami tevékenység
kiterjedtségét, a harmadik pedig annak politikai jellegét veszi alapul.
MINIMÁLIS ÁLLAM  A helyesen berendezett és eszményi módon működő liberális
állam néhány gondolkodó szerint minimális állam. E nézet elméleti képviselői – például
Wilhelm von Humboldt, Herbert Spencer (1820-1903), Robert Nozick, akik e
tekintetben a liberális hagyományon belül egyébként kisebbségben vannak – azt
hangsúlyozzák, hogy az államnak lényegében csak egy, negatívnak nevezett funkciója
van: az állampolgárokat megillető szabadságjogok védelme. Az állami tevékenység fő
területe így a tulajdon és jogvédelem törvényi feltételeinek kialakítása (jogalkotás), az
így kialakított jogrend szerinti jogalkalmazás, valamint az ezzel összefüggő ún.
háttérfeladat ellátása, nevezetesen a közbiztonság megteremtése. Egy minimális
államnak eszerint még a közrend biztosítása terén sincsenek feladatai, hiszen a közrend
mibenléte – szemben a közbiztonsággal – pozitív jellegű értékítéletek függvénye. Ezt az
államkoncepciót olykor – kissé pejoratív [a szociáldemokrata Ferdinand Lassalle-tól
(1825-1864) származó], és némileg félrevezető kifejezéssel – „éjjeliőr államnak” is
nevezik.
A minimális állam nem irányítja és nem is befolyásolja a magánszemélyek gazdasági
tevékenységét, nem próbálja megakadályozni vagy ellensúlyozni az ennek
eredményeként előálló válságokat és nem folytat szociálpolitikai tevékenységet: nem
tart fenn egyetemeket, kórházakat, nem működtet társadalombiztosítási rendszert és így
tovább. Fő elve a laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-méme [engedjetek
szabad folyást a dolgoknak, a világ megy magától is]. Ám ha a „világ megy magától is”,
akkor miért van szükség államra? E koncepció híveinek válasza: azért, hogy megvédje
az egyéneket egymástól, illetve közösségeiket a külső támadástól. A polgárok
összességét képviselő állam e felfogás alapján csak akkor avatkozhat be az egyének
magánjellegű viszonyaiba, ha ezzel megakadályozza, hogy sérelmet okozzanak
másoknak, vagy a jog nyelvén fogalmazva: ha túllépik a jog korlátait.
A ténylegesen létezett államok természetesen sosem voltak minimális vagy éjjeliőrállamok, s az állami funkciók lehető legszűkebb körre való visszaszorítása, mint
eszmény tulajdonképpen ellentétes a modern európai államok fejlődésének fő
tendenciájával. Hiszem még a XIX. századi liberális államok is elláttak bizonyos pozitív
feladatokat (munkásvédelmi törvények alkotása, kötelező alapfokú oktatás

114

megszervezése, és így tovább), a XX. században pedig az állam egyre szélesebb körben
avatkoztak be a gazdasági folyamatokba (folytatott intervenciós politikát), a jóléti
államok kialakulása után szociális szempontokat is érvényesítve. Akkor hát mire szolgál
egy ilyen állameszmény? S miért van az, hogy miután – mind a liberális tradíción belül
(például a szabad piacgazdaság eszméjével társítva), mind pedig azon kívül –
sztereotípiává egyszerűsödött és a liberalizmus-kritikák kedvenc célpontja lett,
megfontolt gondolkodók alkalmasint mégis ezt tekintik az eszményi politikai
állapotnak? A válasz egyszerű: a minimális állam koncepciója a valóságos
államfejlődési folyamatok és gazdaságirányítási megoldások elvont (olykor naiv, olykor
elméletileg igényesen megalapozott) bírálata. Az igényesebb elméletek az állami
funkciók problémáját ugyanis legitimációs kérdésként fogják fel, s támadólag azt
állítják, hogy a jóléti állam ún. pozitív funkciói, főleg pedig az ezzel együtt járó
újraelosztó politikák az egyéni szabadsághoz társuló magántulajdon feltétlenégének jogi
elismerése esetén nem igazolhatók következetesen.
KORLÁTOZOTT ÁLLAM  A minimális államnál jóval elterjedtebb és megalapozottabb
az a felfogás, amely szerint a liberális állam legfontosabb ismérve nem az, hogy csak
negatív funkciói vannak, hanem az, hogy tevékenysége korlátozott. E nézet képviselői
– például Adam Smith, John Stuart Mill, Friedrich Hayek – szerint az államnak a fenti
negatív funkció mellett pozitív feladatokat is el kell, vagy el lehet látnia, de csupán
alkotmányos úton és alkotmányos eszközökkel működhet, s tevékenysége csak az
alkotmányban meghatározott területekre terjeszthető ki. Ehhez gyakran hozzáteszik,
hogy az ilyen állam törvényes rendben működik, tehát jogállam. A jogállamiság eszméje
ebben az összefüggésben arra utal, hogy az állam nem törekedhet bármire (azaz nem
követhet bizonyos célokat), s amire törekszik, azt csak a jog által megszabott keretek
között érheti el.
Az állam korlátozottságának gondolata kizárja, hogy korlátokat állítsanak a
magánkezdeményezés elé, vagy az ún. állami beavatkozás révén fékezzék a
magángazdaság fejlődését. A gazdasági folyamatok politikai eszközökkel megvalósított
koordinációját azonban e követelmény egyáltalán nem teszi lehetetlenné. Sőt, a
korlátozott
állam
folytathat
gazdaságpolitikai
(gazdaságszabályozó
és
gazdaságélénkítő) tevékenységet is, amíg ezt olyan módon teszi, hogy azzal, illetőleg
feltételeinek megteremtésével nem sérti meg a magánszféra határait.
A korlátozott állam tehát lehet szolgáltató, s így „szolgáló” állam is, s ezért elvileg – s
eltekintve itt néhány gondolkodó (például Hayek, Milton Friedman (1912-2006) egyéb
előfeltevéseitől – összeegyeztethető a jóléti állami törekvésekkel is, noha
alaptevékenysége ennek is negatív jellegű. E koncepcióban azonban a hangsúly nem a
tevékenység negatív jellegén van, hanem annak korlátozottságán.
Milyen intézmények képesek biztosítani, hogy az állami tevékenység elé korlátokat
állítsanak? E tekintetben fontos különbség van a régi és modern liberalizmus
elképzelései között. A XVII-XIX. századi elméletek ugyanis a korlátozott működést
egyrészt az állami intézményrendszer sajátos szervezeti megoldásai révén (például az
államhatalmi ágak megosztásával) kívánták megvalósítani, másrészt az egyéni
szabadságjogok védelmére, s ezzel a közhatalmi tevékenység törvényességére helyezték
a hangsúlyt. A XX. századi elméletek a módszert illetően egyrészt a korábbi intézményi
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garanciák megszilárdítására, alkotmányos szintre emelésére és újakkal (pl.
alkotmánybíróság, ombudsman) való kiegészítésére törekedtek, másrészt pedig – a jóléti
állam válsága idején – azt hangsúlyozták, hogy elsősorban az állam gazdasági
tevékenységét kell korlátozni. Végül, az utóbbi időben megjelent az a gondolat, hogy az
állam tevékenysége – igazodva a modern pluralista társadalom értékvilágához –
„világnézeti elvek” alapján, a semlegesség eszméje alapján korlátozandó.
A gazdasági megalapozottságú elméletek képviselői úgy látták, hogy a társadalom
államtól való függetlenségét elsősorban az állami újraelosztó politika fenyegeti. Erre
tekintettel elsősorban a kormányzat pénzügyi politikája elé kívántak alkotmányos
korlátokat állítani. A progresszív jövedelemadó helyett például a gazdasági
tevékenységet ösztönző ún. proporcionális adóztatást, de legalábbis a progresszió
mértékének csökkentését javasolták; a gazdasági visszaesés megakadályozására az
államháztartás egyensúlyának követelményét állították fel; valamint az állam
pénzkibocsátó, s ezzel infláció-gerjesztő és államadósságokhoz vezető tevékenységét
próbálták korlátozni. Egy radikális elképzelés szerint, melyet az idős Hayek vetett fel,
például akár még az is megkérdőjelezhető, hogy az állam rendelkezzék a pénzkibocsátás
jogával. Elvileg ugyanis elképzelhető – hangzik e felvetés – hogy a pénz kibocsátással
összefüggő feladatokat a magánszféra is képes megoldani. Akik ismerik a modern
monopóliumok természetét, egy ilyen ötletet kétellyel fogadnak. Másfelől viszont az is
igaz, hogy a legújabb európai államfejlődésben egyes államok bizonyos nemzetközi
integrációs szervek javára lemondanak a pénzkibocsátási monopóliumról.
A jogi megalapozottságú elméletek képviselői szerint a korlátozott állam lényegében
alkotmányos állam, mely a „törvények törvénye” által köti meg önmagát. E helyzetet
olykor Jon Elster (sz.: 1940) plasztikus – eredetileg a racionális egyéni döntések
természetét szemléltető – metaforájával szokták jellemezni, mely szerint az önmagát
alkotmányos keretekhez kötő társadalom (a továbbfejlesztett változatokban: az önmagát
alkotmányos keretekhez kötő állam) Odüsszeuszhoz hasonlítható, aki az árbochoz
köttette magát, hogy ellent tudjon állni a szirének csábító énekének. Az így felfogott
alkotmányosság lényegében bizonyos fajta állami döntések meghozatalának
megnehezítése (kétszintűvé tétele, eljárási feltételekhez kötése, stb.), vagy elvi kizárása
(például bizonyos emberi jogok feltétlenségének elismerése, vagy az ún. "örök"
klauzulák révén).
Az alkotmányos állam tehát lényegében önmagát korlátozza. Az önkorlátozás eszméje
a legtöbb elméletben diszkreditálja a szuverenitás, de legalábbis az állami szuverenitás
fogalmát, s megnehezíti a jogi pozitivizmus keretei közötti érvelést. A "főhatalom" és
az "önmagát korlátozó hatalom" fogalmai ugyanis egymásnak ellentmondanak. Ha az
államot szuverénként gondoljuk el, vagy a jogpozitivistákhoz hasonlóan úgy véljük,
hogy teljes mértékben birtokolja a jogérvényesítés monopóliumát, akkor – amint arra
Anthony de Jasay [eredetileg Jászay Antal] (sz.: 1925) rámutatott, ezzel azt is fel
kell(ene) tételeznünk, hogy bármikor ki tudja oldozni magát a kötelékből. Ez azonban –
miként Odüsszeusz esetében – lehetetlen. Az önmagát korlátozó állam ezért – a
szuverenitás helyett – inkább a jogállamiság, a joguralom és az alkotmányosság
fogalmaiban határozza meg önmagát.

116

A korlátozott állam – amennyiben nem az intézményi szempontokat, hanem a hatalmi
dimenziót tekintjük – mérsékelt államnak is nevezhető, melynek ellentéte a különböző
történeti formákban megjelenő önkényuralom. A mérsékelt állam hívei úgy tekintenek
az államhatalomra, mint egy megszelídítendő Leviatánra vagy egy „háziasítandó
vadállatra”. E domesztikáció vagy az önkényuralomra jellemző szeszélyes és
kiszámíthatatlan hatalomgyakorlás kiiktatását jelenti (mely lehet intézményi
megoldások kérdése, s így fogalmilag az önkorlátozás gondolatához vezet vissza), vagy
az állam hatalmi erejének csökkentését követeli. Ez utóbbi esetben a mérsékelt állam
azért "szelíd", mert nem összpontosít minden hatalmat önmagában és az autonóm
társadalmi szférák működését is lehetővé teszi.
Sokak szerint a liberalizmust az emberi élet végső értékeinek kérdéseivel kapcsolatban
agnosztikus beállítódás jellemzi. Amennyiben e "végső kérdések" világnézeti jellegűek,
úgy az agnoszticizmus valóban jellemző a liberalizmusra, ám képviselői azt – mint a
semlegesség feltételét – pozitívan értékelik. Például azt mondják, hogy az Odüsszeuszmetafora félrevezető, mert azt sugallja: az alkotmányos államnak a jó és rossz, illetőleg
a helyes és helytelen között kell választania (s a liberális állam azért korlátozza önmagát,
hogy ne választhassa a rosszat és a helytelent). Egy értékeit és világnézetét illetően
pluralista társadalomban azonban a valóságban sokszor olyan alternatívák állnak a
döntéshozó előtt, amelyek esetén többféle jó között kell választani, de az egyes
alternatívák helyes volta – mivel értékek, hitek, meggyőződések állnak mögöttük – nem
bizonyítható racionális módon. Az ilyen esetekben – ha eltekintünk itt a többség
preferenciáinak szerepétől (s így a liberalizmus és a demokrácia összefüggéseitől) – az
állam korlátozottsága azt jelenti, hogy tartózkodik bizonyos fajta döntések
meghozatalától. A korlátozott állam eszményének egyik vonatkozása így az állam
semlegessége.
SEMLEGES ÁLLAM  Az a gondolat, hogy egy eszményi államnak bizonyos
vonatkozásokban semleges módon kell tevékenykednie, csak az elmúlt két-három
évtized államelméletében és politikai filozófiájában fogalmazódott meg határozottan. A
semlegesség eszméjével kapcsolatban álló követelmények, s az ezekkel összefüggő
elméleti megfontolások ugyanakkor évszázadok óta jelen vannak a liberális gondolati
hagyományban.
John Locke a vallási tolerancia fontosságát hangsúlyozta, Montesquieu (1689-1755) a
bírói hatalom függetlenségéről beszélt (mindenekelőtt azért, hogy az ügyek
elbírálásakor a bíró pártatlan lehessen), Constant pedig egy pouvoir neutre,
intermédiaire et régulateurrel[semleges, közvetítő és szabályozó hatalommal kívánta
kiegészíteni a montesquieu-i államhatalmi ágakat. Bizonyos értelemben e hagyományt
folytatta a régi liberalizmus egyes képviselőinek (például a „manchasteri”
gondolkodóknak vagy a szociáldarwinizmus ideológiáját elfogadó Herbert Spencernek)
azon követelménye is, hogy az állam ne avatkozzon be a gazdasági folyamatokba,
illetőleg az ezekkel összefüggő társadalmi viszonyokba, mert azzal a gazdasági fejlődés
szempontjából károkat okoz: megzavarja az e területen is érvényesülő „természetes
szelekciót”. A XIX. század végi ideológiákban e gondolatokkal összefüggésben alakult
ki „az állam mint döntőbíró” elképzelés, mely szerint az államnak a társadalmi
érdekharcok fölött kell állnia, s afféle pártatlan fórumként kell igazságot szolgáltatni a
különböző szociális csoportok, például a munkaadók és munkavállalók vitáiban. A XX.

117

században – amikor is az állam gazdasági folyamatokba való egyre intenzívebb
beavatkozása visszavonhatatlan és elméletileg megkerülhetetlen ténnyé vált, s e
folyamat részeként az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek súlya megnőtt –
a liberálisok az állami és a magántulajdon közötti szektor-semlegességet követeltek,
melynek elvileg része volt (s gyakorlatilag is része lett) az az igény is, hogy ha az állam
valamilyen társadalmi csoportot vagy tevékenységet támogat, akkor egyenlően
támogassa a versengő feleket.
A politikai pluralizmus – részben liberális ösztönzéseket követő, részben más
forrásokból táplálkozó – elméleteinek kialakulása, majd befolyásának növekedése,
valamint a politikai pártok alkotmányjogi helyzetének rögzítése után (vagyis a XX.
század második felében) a figyelem a pártsemlegesség problémáira összpontosult.
Ennek keretében vetődtek fel – elsősorban német viszonyok között – az ún. parlamenti
küszöb alkotmányosságának, valamint a pártok állami támogathatóságának és az állami
támogatás méltányos elosztásának kérdései. A legélesebb vitákat az alkotmányellenes,
illetőleg a történelmi tapasztalat által igazoltan szélsőségesnek tekinthető pártok
működésének megtilthatósága, főleg pedig tagjaik közszolgálatból való kizárhatósága
(Berufsverbot) vettette fel.
Mindezt az elmúlt évtizedek politikai filozófiája – elsősorban John Rawls nagy hatású
művének eredményeként – egy új igénnyel, az állam világnézeti semlegességének
követelményével egészítette ki. Ez részben intézményektől független területeken
fogalmazódott meg. Többen például azt vizsgálták, hogy miként viszonyuljon az állam
az egyes életforma-közösségekhez (például a hagyományos házasság helyébe lépő tartós
együttéléshez), a vallás szabad gyakorlásával összefüggő gyakorlatokhoz (így egyes
vallásoknak a szekularizált társadalmi-politikai gyakorlattól eltérő követelményeihez, a
pénteki, szombati vagy vasárnapi pihenőnaphoz, az istentisztelet közéleti terekben
megjelenő szimbolikus gyakorlásához, stb.), a szexualitás bizonyos formáihoz (a homoszexualitáshoz általában, illetőleg annak nyilvános terekben is kifejezésre juttatott
formáihoz), vagy az orvosi technológia fejlődése által az élet kezdetén és végén felvetett
etikai és jogi kérdésekhez (abortusz, in vitro fertilizáció, béranyaság, eutanázia). A
világnézeti semlegesség szükségessége, lehetősége vagy lehetetlensége kapcsán a
kérdések másik nagy csoportja bizonyos intézmények kontextusában fogalmazódott,
illetőleg fogalmazódik meg. Ez utóbbi tekintetben elsősorban az egyházak helyzetével,
államhoz való viszonyával és állami támogatásával (támogathatóságával vagy annak
arányos mértékével) áll kapcsolatban, az állami oktatási intézményeket (s elsősorban az
ott zajló nevelés világnézeti problémáit vagy a tanszabadság kérdését) érinti, illetőleg a
közszolgálati médiumok pártatlanságára vonatkozik.
Talán nem felesleges megjegyezni, hogy az utóbbi években néhányan még a
szólásszabadság védelme mellett is ebben a fogalmi keretben érveltek. Azt mondták
például, hogy ha az alkotmány a gondolatok kifejezésének lehetőségét azok tartalmától
függetlenül is biztosítja, akkor – ellentétben annak régebbi elvi indokolásaitól (melyek
például az „eszmék piacának” gazdagságára, illetőleg ennek értékeire, vagy az egyéni
autonómia szempontjából fontos önkifejezési lehetőség védelmére hivatkoztak) – az
egyfajta „ideológiai semlegesség”. Nyilvánvaló persze, hogy az állam „ideológiai
semlegessége” – noha terminus a rendszerváltás utáni évek eufóriájának kontextusában
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érthető – fából vaskarika, s nem lehet a világnézeti semlegesség része, mely a kortárs
liberalizmus egyik legkomolyabban átgondolt elve.
III. 1. 5. LIBERÁLIS ÁLLAMI, POLITIKAI ÉS JOGI INTÉZMÉNYEK
A liberális állami és jogi intézményrendszer lassú történelmi fejlődés eredményeként
alakult ki. A modern európai államok intézményi, szervezeti és (az emberi
szabadságjogokkal összefüggő vonatkozásban) jogi rendjére a négy eszmeáramlat közül
leghatározottabban a liberalizmus nyomta rá bélyegét. Ebben a vonatkozásában az
elmúlt kétszáz évben – viszonylagos pártpolitikai sikertelensége ellenére – a
liberalizmus volt a legsikeresebb eszmeáramlat. Természetesen az is igaz, hogy az
intézményi rend az államnak csak az egyik aspektusa, s – miként jeleztem – a javasolt
intézményi megoldásokat (a liberalizmus intellektuális erejét gyakorlati energiákkal
ellensúlyozva) olykor más eszmeáramlatok hívei építették ki, alkalmasint persze
módosítva azok célzott működését is.
A szóban forgó intézményi megoldások legtöbbje az egyéni szabadság megteremtését
vagy kiterjesztését célozza. Ez azzal függ össze, hogy a liberalizmus képviselői úgy
gondolták, s ma is úgy gondolják el az egyéni szabadságot, mint amit valami mindig
fenyeget. Ennek oka részben a liberalizmus születésekor uralkodó korviszonyokban
jelölhető meg; ti. abban, hogy ez eszmerendszer történetileg a feudális abszolutizmus
elleni küzdelemből született. Az abszolút állam felett aratott győzelem után viszonylag
hamar megjelentek a liberalizmus új „ellenfelei”, nevezetesen a radikális szocializmus
és a reakciós konzervativizmus áramlatai. A modern társadalmak egyes fejleményei –
így a közvélemény uralma és a többség zsarnoksága – ugyancsak az egyéni szabadságot
fenyegették, a totalitárius államok gyakorlata pedig minden korábbit felülmúló módon
meg is semmisítette azt. Mindezek eredményeként az egyéni szabadság eszméje iránt
elkötelezett elméletek mélyén nem ritkán ma is ott lappang egyfajta fenyegetettségpszichózis, ami az elméletek tartalmát illetően két következménnyel jár.
Egyrészt: a közhatalom, az állam és a kormányzat a liberálisok számára igen gyakran
valami szükségszerű rosszként jelenik meg, aminek jellemzésekor az agitatív hangvételű
szerzők sosem takarékoskodnak a „despotikus”, a „zsarnoki” vagy az „önkényes”
jelzőkkel. E beállítódásból egyebek mellett az a gondolat következik, hogy a
kormányzatra – szemben a szocialisták, a konzervatívok és nacionalisták
elgondolásaival – nem lehet úgy tekinteni, mint ami felhasználható a társadalmat alkotó
egyének problémáinak megoldására. Másrészt és ezzel összefüggésben: a legtöbb
liberális számára a politikai szabadság védelemként, pontosabban az egyén
védettségeként jelenik meg.
A védelemhez természetesen hatékony eszközök kellenek, s a liberális államelméletek
gazdag választékát is nyújtják azoknak a megoldásoknak, amelyekkel a létező hatalom
korlátozható. Ezek közül csak legfontosabbakra utalok: a parlamentarizmusra és a
politikai nyilvánosságra, a hatalommegosztásra és az azzal összefüggő
önkormányzatiságra, valamint szabadságjogokra.
PARLAMENTARIZMUS  A liberális állam egyik legfontosabb intézménye a parlament.
A modern parlamentarizmus eszméje abból a – demokráciával is összefüggő – politikai
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szükségletből keletkezett, hogy szabályozott küzdőteret alkossanak az ellentétes
érdektörekvések számára. Összefüggött ezzel a kifejezetten liberális igény is, hogy
olyan fórumot találjanak, ahol meg lehet vitatni – a liberalizmus mélyén is meghúzódó
– „ideális célállapot” elérésének módját és annak politikai következményeit. A
parlament tehát a „diszkusszív igazságkeresés” fóruma.
A parlament továbbá – túl azon, hogy a hatalommegosztás egyik, a politikai tér
centrifugális erői ellen ható intézménye – a versengő erők ütközésének és
megegyezésének a színtere is. Elvében benne van, hogy a küzdelem: vita, amelynek
végeredményeként, az erők súlyától függően „közös döntés” születhet és ezért az egyes
politikai erők nem csupán megfékezik egymást, de engedik önmagukat is megfékezni.
A parlament küzdőtér és vitafórum, s így egyben olyan „játéktér” is, ahol a belépő
elfogadja a szabályokat; győzni kíván ugyan, de nem egyszerűen vagy bármi áron
legyőzni, hanem meggyőzni akarja ellenfeleket.
A parlamentarizmus elve így azt feltételezi, hogy a társadalomban létrehozható a
megegyezés (konszenzus) és az érdekérvényesítő egyének viszonyaiból előálló
konfliktusok időről-időre megegyezéses formában feloldhatók. Az állam és a politikai
rend így lesz a konfliktusok és konszenzusok erőinek az egyensúlya. Összefügg ez azzal
is, hogy sok liberális feltételezés szerint elsősorban a vitákban lehet eljutni az igazsághoz
és a politikailag helyeshez, s így lehet megjelölni a kívánatos célokat és meghatározni
az azokhoz vezető eszközöket.
POLITIKAI NYILVÁNOSSÁG  A „diszkusszív igazságkeresés” gondolatával adott a
nyilvánosság elve és intézményrendszerének – sajtó, egyesületek, klubok és különböző
érdekérvényesítő szervezetek – szükségessége, illetőleg jogi elismerése is. A
nyilvánosság intézményrendszerének elsődleges funkciója a véleményszabadság
megvalósítása, s ennek keretében – egyebek mellett – az „eszmék piacának”
gazdagítása, a politikailag helyes kimunkálásához való hozzájárulás, stb.
Ezen túl a nyilvánosság intézményei arra szolgálnak, hogy a magánszféra szükségleteit
– amint az Jürgen Habermas (sz.: 1929) kimutatta – egy vitatkozó-okoskodó közönség
általi megfogalmazásban közvetítsék az állam felé. A nyilvánosság történetileg az éppen
létező állami intézményekkel szembeni kritikai nyilvánosságként jelent meg. Résztvevői
abban látták – s látják ma is – saját szerepüket, hogy rámutassanak az állami
intézmények működésének hibáira, és hozzájáruljanak azok jobbításához. Ez az elvárás
még a nyilvánosság államilag finanszírozott technikai eszközeinek (rádió, televízió)
kialakítása után is eleven marad, például az ún. közszolgálati média pártatlanságának
követelményében.
E kritikai szerep révén a nyilvánosság hozzájárult a modern polgári államra általában
jellemző legitimációs kényszer létrejöttéhez is. E kényszer nyomása alatt általánossá vált
az a gyakorlat, hogy a polgárokkal nem lehet pusztán a hitszerű meggyőződésekre való
utalások alapján elfogadtatni a döntéseket. A döntések elfogadtatásához – azok
jogszerűségén túl – azok igazolására, vagyis helyességük melletti „érvelő meggyőzésre”
is szükség van.
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HATALOMMEGOSZTÁS  Az egyéni szabadságot védő mechanizmusok egyik
legfontosabbika az, ami a hatalmat a hatalom intézményrendszerén belül kívánja
korlátozni, és ellenőrizhetővé tenni.
Ennek alapesete az, ha a hatalom úgy van megszervezve, hogy önmaga korlátozza saját
magát: azaz meg van osztva. A hatalommegosztás elvének koncepcionálisan
leghatározottabb formája a klasszikus liberalizmusban az államhatalmi ágak
elválasztása (Locke, Montesquieu, Constant), később pedig a modern államélet hatalmi
központjainak pluralizmusa [Madison (1751-1836), Tocqueville (1805-1859), Dahl
(1915-2014)].
De miért kell a hatalmat (például az államhatalmi ágak elválasztása révén) megosztani?
E kérdést illetően a liberális gondolkodás alaphangját Montesquieu adta meg, akit nem
véletlenül tekintenek „a liberalizmus liberalizmus [kora] előtti ősatyjának”. Azért, mert
a személyes hatalomgyakorlás természete szerint mindig expanzív jellegű: „Mindenki
addig terjeszti ki hatalmát – olvashatjuk A törvények szellemében –, ameddig korlátokba
nem ütközik”, s ezért „a hatalomnak csakis hatalom szabhat határt”. Az elvet máskor
azzal támasztják alá, hogy egy ilyen intézményi szerkezet védelmet nyújt az állampolgár
számára, hisz az egyik hatalmi ág vagy intézmény esetleges önkényével szemben a
másik megvédi őt. Ha például egy közigazgatási szerv jogtalanul jár el, a polgár e döntés
ellen a bírósághoz fordulhat, és így tovább.
A hatalommegosztás elve szerint a korlátozó hatalom magában az államban is
elhelyezhető (ezen alapul az "államhatalmi ágak" elválasztása), s az egyes hatalmi ágak,
későbbi megfogalmazásban az államhatalmi központok rendszere úgy is kiépíthető,
hogy azok kölcsönösen korlátozzák, illetőleg ellensúlyozzák egymást. Ha ez
megtörténik, a különböző hatalmak között – az amerikai doktrína szerint (checks and
balances) – egyensúlyi helyzet áll elő.
Egy hatalommegosztási rendszer kiépítése azonban sosem befejezett, vagyis az
egyensúly történelmileg rendszerint csak átmeneti lehet. Amikor például az
„államhatalmi ágak elválasztásának” rendszerét, hozzávetőlegesen a XX. század
második felében, felváltotta a hatalmi központok pluralizmusának koncepciója
(melyben önálló hatalmi tényezőkként jelentek meg a pártok, szakszervezetek,
egyházak, pressure groupok, lobbik), megjelent egy új – részben magánkézben lévő –
hatalom, a tömegmédia, mely befolyását illetően olyan jelentőségre emelkedett, hogy
egyes vélemények szerint súlya a klasszikus államhatalmi ágakkal, és a modern
államélet hatalmi központjaival vetekszik. A közszolgálati médiák pártatlanságára
vonatkozó követelmény – egyebek mellett – ezt a problémát kívánja orvosolni.
Ezzel párhuzamos az az ugyancsak új fejlemény, hogy a hagyományos egyéni
szabadságjogokat már nem csak az államok, hanem a – globalizációs folyamat
eredményeként egyes nem-közhatalmi vonatkozásokban akár az államoknál is
befolyásosabb – nagy magáncégek is veszélyeztetik (például adatvédelmi szempontból).
Néhányan ezért felvetik, hogy a hatalommegosztás gondolatát a privát- és közszféra
viszonyában is értelmezni kellene. Teoretikus szempontból a legtöbb liberális
gondolkodó – egyébként jó okkal – igen óvatosan lép e területre.
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ÖNKORMÁNYZAT  Az önkormányzatiság intézménye bizonyos értelemben a
hatalommegosztás elvének egy másik formája (vertikális módja). Az önkormányzatban
a liberális gondolkodó ezen túl azt a fórumot keresi, ahol az egyén menedéket talál a
központi kormányzat nyomásával vagy túlkapásával szemben, leginkább pedig arra a
formára (község) talál rá, amely az egyén számára – szükségképpen korlátozott
ismereteinek, képességeinek, információinak és politikai részvételi szándékának
határain belül – az államügyekben való részvétel „természetes közegét” jelenti.
A helyi önkormányzat elvéből sokan (különösen az amerikai elméletek) eljutnak a
föderalizmus eszméjéhez is, amelyben „az alulról való építkezés” államszervezeti
szinten is összeegyeztethető a nagyobb politikai test „felülről való vezetésének”
követelményével. A föderális államszervezési elv révén a kisebb, illetve a nagyobb
politikai közösségek előnyei azok hátrányai nélkül kapcsolhatók össze.
SZABADSÁGJOGOK  Az egyéni szabadságot szolgáló „védelmi technikák” közül az
egyik legfontosabb a szabadságjogok intézménye. A szabadságjogok nem csak jogi, de
egyben sajátos politikai intézmények is, amennyiben követelhető elismerésük, illetőleg
az állami igazságszolgáltatás révén érvényesíthetők, s ekként döntően befolyásolják az
államszervezet működését.
A védett értékek alapján e jogoknak három fő fajtájuk van. Ide sorolhatók mindenekelőtt
az ún. „véleményszabadságot” biztosító jogok, mint például a gondolat- és
szólásszabadsághoz, a sajtó- és a tanszabadsághoz, illetőleg a vallásgyakorlás
szabadságához való jog. E jogok más esetekben a „magatartás szabadságát” kívánják
biztosítani. Ezt úgy teszik, hogy az egyéni magatartások bizonyos körét kivonják a
közhatalom ellenőrzése alól. Az ezt biztosító jogok egy része a magánjellegű társadalmi
tevékenységet védi (gyülekezési és egyesülési szabadság és így tovább), míg más részük
a magánjellegű gazdasági tevékenység lehetőségét kívánja megteremteni (szerződési
szabadság, az iparűzés szabadsága). Az e két csoportba sorolható szabadságjogok elvi
alapját és garanciáját a legtöbb elmélet szerint a „tulajdonszabadság” teremti meg. A
magántulajdon a legtöbb liberális számára nem egyszerűen gazdasági kérdés, hanem a
helyes társadalmi, állami és politikai rend alapja. A magántulajdonosok felett – jegyzi
meg John Locke – „politikai módon”, a magántulajdonnal nem rendelkező emberek
felett pedig szükségképpen zsarnoki módon uralkodnak.
Az egyéni szabadságok jogilag elismert szabadságok, azaz jogosultságok.
Jogosultságként való elgondolásukra és igazolásukra változatos érvek alakultak ki.
Több elmélet természetjogi, újabban emberi jogi alapvetéssel támasztja azokat alá; míg
mások a társadalmi hasznosságra hivatkoznak (például azt mondják: a jogilag védett
szabadság a gazdag társadalom vagy a gazdag személyiség előfeltétele). Akadnak, akik
a szabadság és a demokrácia lehetséges összekapcsolásának logikájára építenek, és
vannak, akik egy általános eszméből, például az emberiség eszméjéből indulnak ki, vagy
valamilyen általános törvényt (például az evolúció, a spontán fejlődés törvényét)
tartanak szem előtt.
Az érvelési módok eltérései mögött gyakran a jogtörténet tényei állnak. A francia és a német, illetőleg az
amerikai alkotmányjogi nézetekben a szabadságjogokat gyakran úgy kezelik, mint a „jogalkotó” állam
által tett ígéreteket, melyeket a „jogalkalmazó” államnak kell teljesíteni. Eszerint az állam az
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alkotmányban vagy más fontos törvényekben kinyilvánítja, hogy a társadalomra tartozó kérdésekbe még
akkor sem avatkozik be korlátozó módon, ha a magánszemélyek tevékenysége nem egyeztethető össze a
fennálló kormányzat által elérni kívánt célokkal, vagy egyenesen azok ellen irányul. A liberálkonzervativizmust és a konzervativizmus más irányzatait éltető angol felfogásokban ezzel szemben a
szabadságjogokat a társadalmi-politikai gyakorlatból fokozatosan kialakult, kényszer nélküli
megállapodások részének tartják („jogkiterjesztés”), aminek az alapja a történeti fejlődés.

Mindkét felfogásban közös azonban, hogy a jogszerűséget konszenzusos alapra
helyezik. Ezen az alapon jogszerű az, amiben valamilyen módon (egy történeti folyamat
során vagy politikai alkuként) megegyeztek. Ebből azonban – amint azt a többségi
demokrácia és a liberális eszmék összeegyeztethetőségének problémái jelzik – még nem
következik, hogy minden jogszerű, amiben megegyeztek, vagy, hogy bármiben meg
lehet egyezni.
A mai liberalizmus több képviselője – sok esetben a kanti filozófia alapján – azt
hangsúlyozza, hogy az embereknek (autonómiájuk, méltóságuk, társadalmi rendjük
erkölcsi minősége okán vagy más indokokkal) vannak olyan jogaik, amelyek nem
tehetők alkuk és megegyezések tárgyává, s ezeket illetően a többség szava nem lehet
meghatározó. Mivel ezek a jogok nem csak feltétlenek (nem korlátozhatók), de
mindenkit megilletnek és mindenkit egyenlően illetnek meg, ezért a jogokra épülő
liberális gondolkodás esetén (például Ronald Dworkin elméletében) – mint fentebb
jeleztem – az a látszat keletkezik, hogy a liberalizmus alapértéke nem a szabadság,
hanem az egyenlőség.
III. 1. 6. LIBERALIZMUS ÉS DEMOKRÁCIA
A régi liberalizmust gyakran bírálták azért, mert nem kötelezte el magát az általános és
egyenlő választójog mellett, és az erkölcsi egyenlőségre alapozott jogegyenlőséget nem
terjesztette ki a közjogi viszonyokra.
A XIX. század második felében például még John Stuart Mill is az ún. többes szavazati jog híve volt: azt
gondolta, hogy egy helyesen megalkotott képviseleti kormányzatban mindenkinek rendelkeznie kell
ugyan egy szavazattal (hogy érezhesse és tudja: a kormány az ő kormánya is), ám egyeseknek –
műveltségük, vagyonuk vagy a választókörzetükhöz való erősebb kötődésük okán – több szavazattal kell
rendelkeznie. Ugyanígy: néhány liberális gondolkodó (például Alexis de Tocqueville) akár azt is
elfogadhatónak tartotta, hogy a politikai rend stabilitása érdekében alkalmilag korlátozzák az egyesülés
jogát. A XIX. század végének gondolkodásában mindkét eset a demokrácia korlátozásaként jelent meg,
ami sokak szemében indokolttá tette azt a következtetést, hogy a liberalizmus nem pártolja a demokráciát.
Több mai liberális gondolkodó ugyancsak fenntartásokat fogalmazott meg a „többségi demokráciával”
szemben. Ezek szerint a többség uralma elvileg arra is felhasználható, hogy megkérdőjelezzék a szabadság
értékeit és korlátozzák az egyéni jogokat. A liberálisok ezzel szemben nem kívánnak hozzájárulni ahhoz,
hogy a demokratikus keretek között megszerveződött pillanatnyi többség revízió alá vehessen bizonyos
szabadságjogokat vagy korlátozhassa a magántulajdont. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a szabadság és a
demokrácia az elvek szintjén kontingens viszonyban áll, s a „szabad demokrácia” pusztán a XX. századi
európai politikai és államfejlődés történelmi esetlegessége.
A szabadság és a többségi uralom viszonyát illetően az egyes megközelítések elsősorban a két jelenség
történeti létrejöttét, illetőleg fogalmi viszonyát illetően térnek el egymástól.
A két jelenség történeti létrejöttét illetően az egyik álláspont (így értelmezhetők például Tocqueville
nézetei) a szabadságot származtatja a demokráciából. A demokrácia eszerint a társadalmi viszonyok és a
létfeltételek egyenlősége, a szabadság pedig az a lehetőség, aminek révén az egyén – élve a társadalmi
egyenlőség által nyújtott lehetőségekkel – a politikai akaratképzés részévé válik. Az ezzel ellentétes (főleg
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német szerzőknél gyakori, vagy a magyar nemesi liberalizmus képviselőjének tekinthető Bölöni Farkas
Sándor (1795-1842) által megfogalmazott) felfogás szerint a dolog épp fordítva áll: a demokrácia
következik a szabadság rendjéből, és az előbbiben – történetileg is, logikailag is – „benne van” az utóbbi
lehetősége. E koncepció a demokrácia hangsúlyát a politikai demokráciára helyezi, a szabadságon pedig
vagy az akaratképzésben való részvételt vagy a politikai hatalommal szembeni védettséget látja. A
végigvitt szabadság-elv eszerint demokráciához vezet vagy vezethet, a „liberális demokráciák” pedig e
folyamat végtermékei.
Néhányan azt mondják, hogy a demokrácia és a liberalizmus fogalmi jelentésének van egy közös
tartománya. Ideológiai szinten ebből a megközelítésből származnak az „egyenlőség a szabadságban” (és
fordítva), vagy a „szabad társadalom szükségképpen demokratikus” (és viszont) jelszavak. Az igényesebb
gondolkodók ezzel szemben nem a két jelenség egymást átfedő jellegét, hanem inkább azt hangsúlyozzák,
hogy a szabad rend és a többségi uralom szerkezetileg hasonlít egymásra. Ilyen például az a nézet, amely
szerint mindkét fogalomkörben megtalálható a szabad versengés és az arra alapozott szelekció. Az előbbi
az egyének gazdasági előnyökért vagy társadalmi javakért való versengésének rendje, míg az utóbbi a
vélemények szabad versenye a parlamenti vitákban, a képviselőjelöltek versenye az állampolgári
szavazatok piacán, vagy épp fordítva: az állampolgárok versenye az elit befolyásolásában. Mindkét eszme
így azonos szervezőelvre, a konkurenciára épül.
Egy másik – elmélettörténetileg tételesen alig kifejtett, de hallgatólagos előfeltevésekben sok szerzőnél
létező – nézet e közös szervező elvet a mérsékeltségben látja: a végső lehetőségekig elvitt demokrácia
despotizmushoz (a többség zsarnokságához), az egyéni szabadság korlátlan elve pedig (individuális)
anarchiához vezet. Ebből az következik, hogy mindkét eszmét csupán korlátozottan és mérsékelten lehet
megvalósítani. Eszerint az egyik legfontosabb állami intézmény a „képviselet”, mely a demokráciát
megóvja a közvetlenségtől és az abból könnyen megszülető zsarnokságtól, a szabadság elvét pedig a
radikalizmustól és az abból következő anarchiától.

Újabban teret nyertek olyan elméletek is, amelyek a szabadság és a demokrácia fogalmi
eltérését emelik ki. Az ilyen felfogás – melyet például Friedrich HAYEK fejtett ki
következetesen – a szabad rend és a többségi uralom lényegi különbözőségéből indul ki.
A politikai demokrácia eszerint a hatalom forrására utal. Azt jelzi, hogy kik alkotják
meg az állami rend adott formáját, pontosabban azt, hogy az adott államhatalmi rendszer
létrehozásának a joga a többséget illeti. A liberalizmus ezzel szemben a hatalom
működésmódját írja le, és azt mondja meg, hogy milyen korlátokra tekintettel kell e
hatalmat gyakorolni, bárki is gyakorolja azt.
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III. 2. A KONZERVATIVIZMUS ÉS A KONZERVATÍV ÁLLAMESZMÉNY
A konzervativizmus általános jellemzői. A konzervatív gondolkodásmód. A konzervatív
emberkép. Állandóság és változás. Rend és stabilitás. Közösség és egyén. Egyenlőség és
egyenlőtlenség. Szabadság és rend. A konzervatív állameszmény. Az állam általános jellege.
Organikus államfelfogás. Az állam mint személy. Autoritás és tekintély. Engedelmesség és
hűség. Az állam egysége és a „köztes hatalmak” tana. Egyes állami intézmények.
Hatalommegosztás. Monarchia. Bürokrácia. Történeti alkotmány és „történeti jog”.

A fennálló megóvása, létében való megerősítése és a változtatással szembeni védelme
mindig részét képezte a politikai cselekvést vezető szempontoknak, s helyet kapott más
mozgalmakban is. Az erre épülő eszmerendszer azonban csupán két-háromszáz éve
jelent meg sajátos világszemléletként, önálló értékrendként, öntörvényű elméleti és
eszmei rendszerként, illetve cselekvési modellként és politikai programként.
Az első konzervatív elméletek a XVIII. század második felében születtek, s bár a kifejezés (például a
constitution conservatrice de la liberté, a sénat conservateur vagy a les idées conservatrices
kifejezésekben) már a francia forradalom idején ismert volt, maga a mozgalom a XIX. század első
évtizedeiben kapott nevet: az elmélettörténeti hagyomány szerint részben R. F. de Chateaubriand (17681848) Le conservateur című hetilapja (1818-1820) nyomán, részben pedig annak következtében terjedt el
széles körben, hogy az angol torykat 1830 körül egyre többen „konzervatív pártnak” nevezték.
A konzervativizmus politikai tartalma ugyancsak a XIX. század folyamán alakult ki, ám ez – paradox, az
irányzat „reflektív-reagáló” jellege okán ugyanakkor érthető módon – a XX. században számos
vonatkozásban lényegesen módosult.

III. 2. 1. A KONZERVATIVIZMUS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
A konzervativizmus, mint az államra vonatkozó elméleteket is inspiráló eszmék,
elméletek és tanok rendszere, mint a világértelmezés és a társadalomszemlélet sajátos
módja úgy jelent meg, mint egyfajta válasz.
A KONZERVATÍV GONDOLKODÁSMÓD  A konzervatív gondolkodásmód átfogó és
általános képének felvázolását az nehezíti, hogy a konzervatívok (mintegy másfél
évszázadon keresztül) nem szívesen „teoretizáltak”, vagyis önmaguktól nem szívesen
alkottak általános társadalom- és államelméleteket. A konzervativizmus – állapította
meg a kérdés egyik legkiválóbb (sok vonatkozásban azonban az ún. ókonzervativizmust
szem előtt tartó) szakértője, Mannheim Károly – „nem az eszmék síkján mozog”.
Ez mindenekelőtt azért volt, s néhány vonatkozásban ma is azért van így, mert a
konzervatív szemléletben az emberi tudás tapasztalati jellegű és gyakorlati természetű.
E szükségképpen szerteágazó és a konkrét tevékenységekben testet öltő ismeretek nem
emelhetők ki a társadalmi gyakorlatból valamilyen racionális módszer segítségével.
Hogy ennek ellenére mégiscsak születtek konzervatív elméletek, az azért történt, mert
az „ellenfelek” (a liberalizmus, a szocializmus, valamint azok radikális változatai) „gondolati harcra” s ezzel reflektív önmegismerésre és önfeltárásra késztették a konzervatív
gondolkodókat. Ennek következtében a múlt tapasztalatilag elraktározott ismereteit
doktrinálisan is kifejtették.
Módszertani értelemben ez arra volt visszavezethető, hogy e gondolkodásmód
képviselői (néhány francia, illetve német kivétellel) azt vallották: az egyes társadalmi és
politikai kérdések megítélésekor – a racionalista megközelítésekkel ellentétben – nem
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elvont eszmékből vagy egy eszményi rend elveiből kell kiindulni, hanem az adott és
konkrét tényekből. A konkrétság mindig sokféleség, így többek között partikularitás és
lokalitás, amit – az ún. "sablon-liberalizmussal" szemben – nem lehet az értelem által
alkotott egységes sémákba erőltetni. Ami konkrét, az tényszerű, s ami tényszerű, az nem
áldozható fel elvont elméletek oltárán, illetve az elvont elméletekbe rejtett normativitás
kedvéért.
A tényektől eszerint sosem lehet valamilyen jövőbeli eszmény csábításának engedve
elvonatkoztatni. A tények ugyanis „fennállnak”, s a konzervatív gondolkodó számára a
puszta fennállásban mindig érték rejlik. Ami valóságos, az értékes, s ami értékes, az
valóságos. A racionalizmus szelleme által megfertőzött német filozófus, Georg W. F.
Hegel, a „valósággal való megbékélésre” utalva 1820-ban ezt így fogalmazta meg: "Ami
ésszerű, az valóságos; s ami valóságos az ésszerű."
A konzervatív gondolkodók szerint az értékek nem a létezőn kívüli külön világban
vannak, s a fennállón túl nincs „önálló birodalmuk”. S ha a konzervativizmus legtöbb
irányzata szerint a fennálló nem is megváltoztathatatlan (azaz nem sérthetetlen; tehát
lassan és fokozatosan módosítható), azért a változtatásoknak az „adottból” kell
kiindulnia. A társadalom és az állam rendjét ezért nem lehet minden további nélkül
kívülről megváltoztatni, s abban az egyéni ésszerűség eszményeit megvalósítani.
Lehetséges ugyanis, hogy az eszmények ilyen megvalósítása nem valaminek a
felépítése, hanem rombolás, mert az egyéni értelem – mondjanak bármit is a
felvilágosodás régi vagy újabb hívei – a teljes és történetileg kifejlődött valóság
szempontjából mindig esetleges és külsődleges. „Mindenkinek végtelen óvatossággal
szabad csak arra vállalkoznia, hogy lebontson egy olyan épületet, amely hosszú időn át
tűrhetően szolgálta a társadalom közös céljait” – írta Burke 1790-ben. Ehhez –
kicsúfolva a francia forradalom során lábra kapott politikai eszméket (rá jellemző módon
összekapcsolva az egyéni ésszerűség és az egyéni érdekeltség elvét is) – ingerülten azt
is hozzátette: „E barbár filozófiai rendszerben, mely hideg szívek és zavaros agyak
szüleménye, s éppen annyira nélkülözi a szilárd bölcsességet, amennyire híján van
minden jó ízlésnek és finomságnak, a törvényeket kizárólag az általuk keltett rettegés
támasztja alá, továbbá az az érdekeltség, amit az emberek egyenként, magánszámításaik
szerint lelnek bennük, illetve amit magánérdekük szem előtt tartásával a törvények
javára nélkülözni tudnak. Akadémiájuk ligetében egyetlen fasor végén sem látni
egyebet, mint bitót.”
A társadalom és az állam létező rendjét nem az értelem, az akarat vagy a megegyezés, s
nem is egy eszménynek való megfelelés teszi elfogadottá vagy elfogadásra méltóvá,
hanem az, hogy történetileg keletkezett. E történeti keletkezést és múltat a tradíció
közvetíti, mely a ma és a tegnap, a jelen és a múlt között teremt közösséget. A tradíció
csendesen ünneplő és befogadó igenlés tárgyaivá teszi az eltűnt idők kollektív
teljesítményeit (eszméket, intézményeket és érzéseket egyaránt), s ezzel méltóságot ad
a múltnak. A társadalmi rend, annak intézményei, maga az állam vagy a jog ezért nem
úgy jelennek meg, mint amiket a történelmi fejlődés meghatározható alanyai hoztak
létre, vagyis amiket „csináltak”, hanem úgy, mint amik egy racionális vizsgálódás
számára beláthatatlan folyamatban jöttek létre.

126

A konzervatív számára a jelen nem a jövő kezdete, hanem a múlt folytatása és utolsó
pontja; vagy ahogy Mannheim mondta: a „múlt virtuális itt-léte”. Az ilyen időszemlélet
mindig történetileg létrejöttként fogja fel a jelent, és abban nem a lehetőségeket vagy a
jövőre irányuló szükségszerűségeket veszi észre, hanem a kötöttséget és
meghatározottságot. E meghatározottság jellege, ereje és formája természetesen
irányzatonként eltérő, de mindenütt kizárja a jelen rendjének radikális megváltoztatását.
A történelminek s az itt és most világának az állandó kapcsolatba állítása alakítja ki a
konzervatívoknak a társadalmi változással kapcsolatos felfokozott érzékenységét. Egyes
gondolkodók, például a francia de Maistre (1753-1821) szerint ez azzal jár, hogy a külső
erők által „megbolygatott” – s így a múlt összetartó ereje alól kiszabadított – „romlott
jelent” csak a régi visszaállításával lehet „megváltani”; míg mások, így az angol Edmund
Burke gondolatvilágában a jelen megnyílik a fokozatos és mérsékelt változás számára.
Az ilyen érvelési különbségek mögött azonban mindig ott az a közös elv, mely szerint a
tradíció és a hagyomány által összetartott rend stabil rend; a stabilitásban pedig érték
rejlik, hisz az a múlt teljesítményét közvetíti a fennálló felé. A jelen szilárd rendje az
értelem által ígért, de bizonytalan rend miatt már csak azért sem kockáztatható, mert
egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen rend megvalósítása „fejlődés” lenne. A dolgok
ugyanis – vallja sok konzervatív – „változnak” ugyan, de nem „fejlődnek” (hisz a
fejlődés gondolata valamilyen jövőben elérendő vagy elérhető célra utal).
A KONZERVATÍV EMBERKÉP  Szemben a liberalizmus emberfelfogásával, a
konzervatív világképben az ember mind képességeiben, mind lehetőségeiben korlátozott
lény. Ennek hátterében leggyakrabban az emberi értelem imént jelzett korlátai, vagyis
korlátozott volta áll. Az ember értelme, egyebek mellett, azért korlátozott, mert
megszüntethetetlenül egyéni jellegű: a tudás nem független, és nem is függetleníthető
attól, akinek a tudása (például nem összegződhet egy általános és elvont „ész”fogalomban). Tudásunkat ugyanis tapasztalataink révén szerezzük, a tapasztalat pedig
szükségképpen az egyénhez kötődik. Az egyéni tapasztalat nem foghatja át a világ
egészét, s abban nem halmozódhatnak fel olyan ismeretek, amelyek sok embert átfogó
tárgyakra (például a "társadalomra" mint olyanra) vonatkoznak.
A konzervatív elméletek szerint az ember nem képes arra, hogy történelemileg érvényes
– ti. történelemileg érvényesülő vagy így érvényesítendő – törvényt adjon önmagának.
A XX. század előtti gondolkodásban ez együtt járt annak hangsúlyozásával is, hogy a
társadalom, a politika és az állam világa nem felismerhető törvények szerint változik,
hanem (egyes elméletekben) spontán módon, vagy (másokban) a gondviselés által
meghatározottan.
A konzervatív gondolkodó gyakran szkeptikus, s főleg a változásokkal szemben az. E
szkepszis hátterében az áll, hogy az emberi értelem nem képes egy új társadalmi és
politikai rend elveinek kialakítására és bevezetésére.
A kétely tárgya igen gyakran maga az emberi természet és az emberi erény. Az ember e
felfogásban tökéletlen lény mind társadalmilag és politikailag, mind erkölcsileg: mivel
szüksége van korlátokra, az ember eszerint az erkölcsi jónak legjobb esetben is csak
valamilyen mérsékelt formájáig juthat el. A konzervativizmus – mondja Anthony
Quinton (1925-2010) híres könyvének már a címében – „a tökéletlenség politikája.”Az
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emberi létezés ugyanis e nézőpontból olyan feszültségekkel és rejtett ellentmondásokkal
terhes, amiket a társadalmi körülmények enyhíthetnek ugyan, de nem képesek feloldani
vagy megszüntetni. A konzervatív gondolkodó kétellyel fogadja az erkölcsi fejlődés
lehetőségében bízó optimizmust, hisz az emberi természet és a társadalmi rend
tökéletlenségét szerinte legfeljebb mérsékelni lehet, de megszüntetni nem. A
tökéletlenség azt is jelenti: nem tökéletesíthető. A konzervativizmustól nem csupán a
perfekcionizmus áll távol, de a meliorizmus [a jobbíthatóság] optimizmusa is. Mint
rendszerint, egy ilyen felfogáshoz a konzervatívok körében is könnyen társul a rejtett
pesszimizmus, de legalábbis a rezignáció.
Az értelem mindenhatóságát kétségbe vonó tétel alapja máskor az a gondolat, hogy az
emberi cselekvést nem észelvek vezérlik. A konzervatívok szerint az embereket – a
cselekvés ún. nem-racionális motívumai (hitek, meggyőződések, hagyományos
erkölcsök) mellett – igen gyakran a szokások, az előzetesen megalkotott és másoktól
átvett orientáló álláspontokként és gondolati beidegződésekként értett előítéletek
mozgatják. Az ember tehát a konzervatív felfogás szerint nem racionális lény (ami
távolról sem jelenti, hogy irracionális lenne).
ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS  Az épp létező társadalmi és politikai rend állandóságával,
illetve stabilitásával kapcsolatban a konzervatív gondolkodóknak három lehetőség közül
kellett választaniuk.
A szó szoros értelmében megóvni, létében megerősíteni és a változtatással szemben
védeni csakis az „itt és most” fennállót, vagyis a status quot [az épp fennállót] lehet. A
konzervativizmusnak ezért elvileg az lenne a legadekvátabb formája, amely az épp
fennállót nemcsak „szentnek”, de „sérthetetlennek” is minősíti (status quo
konzervativizmus). Eszerint ami létezik, azt mind a múlttal, mind a jövőbeli
változásokkal szemben előnyben kell részesíteni.
Az ún. status quo konzervativizmus azonban, bár voltak alkalmi hívei – a német gondolkodók körében
például Justus Möser (1720-1794) és Karl Haller (1768-1854) – egyáltalán nem uralkodó szín a
konzervatív elméletek palettáján.
Ennek az az oka – amint arra a szakirodalomban Karl Mannheim és K. Epstein is rámutatott –, hogy a
konzervatívok állandóan szem előtt tartják a társadalmi lét folyamat-jellegét és változását. Ám ha a
társadalmi létet folyamat-jellegű és valamilyen mértékben mindig változik, akkor az „itt és most fennálló”,
vagyis a megőrzésre méltó csak bizonytalanul meghatározható fogalom. E gondolati bizonytalanságot a
status quo elleni rendszeres liberális és szocialista támadások felerősítik, és kézzel foghatóvá teszik, ami
megakadályozza, hogy a konzervatív szemlélet csupán az épp fennállóra irányuljon. Ebben a dimenzióban
az adott helyzetből két irányba lehetett s lehet kimozdulni.

A történelmi folytonosságot a jelennél nem lezáró, hanem a mérsékelt, megfontolt és a
múlt kötöttségeinek erejével számoló változtatásokat lehetségesnek tartó vagy
egyenesen igenlő szemléletből alakultak ki a reformkonzervativizmus áramlatai.
REND ÉS STABILITÁS A konzervatív értékvilág központi eleme a rendezett emberi
kapcsolatok viszonylagos állandósága, s ebben a vonatkozásban a rend eszméje. „A
történelem rendje a rend történetéből nő ki” – fogalmazott az Order and History című
művének már az első oldalán az osztrák-amerikai filozófus, Eric Voeglein (1901-1985).
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E rend nem az ember által megalkotott, vagy legalábbis nem szabadon alakítható, hanem
a történelmi valóságból áll elő, s ezért akár természetesnek is nevezhető.
KÖZÖSSÉG ÉS EGYÉN  A konzervativizmus kollektivista gondolkodás, de változatai
jelentős mértékben eltérnek egymástól aszerint, hogy melyik közösséget tekintik a rend
biztosítékának, s milyen mértékben és módon részesítik előnyben azt az egyénnel
szemben.
Egyes régebbi irányzatok az „arisztokráciára” (mint a szellemi és erkölcsi értelemben
vett kiválóság hordozóira, vagy modern fogalommal: az érdemeken alapuló társadalmi
elitre) helyezték a hangsúlyt, mások a „nemzetre”, ismét mások pedig a „népre” vagy az
azon belüli szövetségekre és korporációkra. A politikai és államelméletekben is
kifejezésre juttatott uralmi igény alanyai ennek következtében irányzatonként változnak.
A közös csupán az, hogy (a) e közösséget minden irányzatban a modernitás előtti
viszonyok termékeként írják le; (b) azok kohézióját valamilyen érdektől független
tényező eredményének tekintik; (c) egységüket pedig a hosszú történeti összetartozás
által biztosítottként gondolják el. Fontos megjegyezni, hogy az ún. újkonzervativizmusban (minthogy az lényegében egy liberális és konzervatív elemeket
egyesítő áramlat) a rendezettség szempontjából meghatározó közösség eszméje eltűnik.
A kollektivizmus lappangó elvével rendszerint együtt járt az egyén elsődlegességére
épülő társadalmi-politikai rend bírálata is. A konzervatív politikai és államelméletek
szerint az egyén az állam szempontjából nem autonóm lény. Azt, hogy mi az egyén,
eszerint csakis abból a közösségből lehet levezetni és megérteni, amelyben él. E
gondolat módszertanilag arra a (más előfeltevésekből is táplálkozó és a
konzervativizmustól különböző irányokba is elvezető) tételre támaszkodik, amely
szerint nem a társadalom és az állam lesz olyan, amilyen egyénekből áll, hanem fordítva:
az egyén válik olyanná, amilyen az a társadalom, állam, közösség, rend, szakmai
csoport, nép vagy nemzet, amelyben él.
Elmélettörténetileg e felfogás haszna az, hogy a vizsgálódás tárgyaivá lesznek a
közösségeket összetartó ún. „nem-materiális” tényezők, például a „népszellem” vagy a
nemzetkarakter”. Ennek persze az az ára, hogy a konzervatív gondolkodók nemcsak a
mesterségesen létrejött közösségek vizsgálatát hanyagolták el, de egy ideig a
közösségalakítás politikai technikáit is.
E „nem-materiális” tényezők szerepének hangsúlyozása azzal függ össze, hogy a
konzervatív elméletek szerint az állami közösséget nem lehet érdekekre alapozni. Az
érdekeknek (például a képviseleti intézmények révén való) nyers érvényesítése
meggyengíti a létező rend kötelékeit és ez az állam felbomlasztásához vezet. A modern
társadalmak (rendszerint gazdasági alapon felfogott) osztályai hasonló okokból kívül
esnek a legtöbb konzervatív látószögén.
A közösségnek a tradíció által fenntartott szellemi és erkölcsi összekötő elemei (így a
„népszellem” vagy a nemzeti jellem) nem csupán az állam, de a jog felfogásában is
éreztette hatását. A XIX. századi jogelméleti gondolkodás egyik leghatározottabb
formája, az ún. történeti jogi iskola ugyancsak a konzervatív eszmerendszeren belül
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született meg. A jog eszerint a nép szellemének kifejeződése, mely természete szerint
ellenáll annak, hogy egy racionális rendszerben összegezzék, azaz kodifikálják. (E
jogelméleti kérdésekkel itt nem foglalkozunk.)
EGYENLŐSÉG ÉS EGYENLŐTLENSÉG  A hagyományos konzervatív elméletek szerint a
rendezettség felbomlásának (például a forradalmi mozgalmaknak) a hátterében a
lényegében egyenlőtlen emberek egyenlősítésére való megalapozatlan törekvés állt.
Amíg a liberalizmus és a szocializmus az egyenlőség korábban ismeretlen típusainak
kialakításán és a politikai-állami életben való érvényesítésén munkálkodott, addig a
konzervatív gondolkodók szerint az emberek „természetes” különbözőségéből
következő egyenlőtlenségek kizárják mind a formális, mind a tartalmi-társadalmi
egyenlőség érvényre juttatását.
Az egyenlőség jogilag és államilag érvényre juttatott eszméje a konzervatív
gondolkodók túlnyomó többsége számára olyasmi, ami felszámolja az emberek közötti
természetes és ősi sokféleséget. Maguk a konzervatív elméletek egyébként rendszerint
csupán az egyenlőtlenség tényét észlelik is igenlik, de elmélettörténeti szempontból –
egy kivétellel – nem adnak annak új, bölcseleti szintű megalapozást. Az egyetlen kivétel
az, hogy a korábbi gondolkodás egyenlőtlenséget megalapozó-igazoló érveit a
társadalmi szerkezetre vonatkoztatják, s azt állítják, hogy a társadalmi hierarchia (a
rangok, a rendek vagy a hivatásrendi osztályok közötti különbségtétel) stabilitást teremt.
Vagyis, a társadalmi hierarchia és a politikai engedelmesség kölcsönösen támogatja
egymást.
A legtöbb régi konzervatív szerint a vagyoni vagy a műveltségi egyenlőtlenségeknek az
államban és a jogban is ki kell fejeződnie. Ennek megkérdőjelezését úgy értelmezik,
mint az anarchia és a társadalom széthullása felé tett első lépéseket. Ez az elv vezet el
az állami rend hierarchikus szemléletéhez, melyben egyfelől magától értetődő, hogy az
autoritás által érvényre juttatott kötelezettségek megelőzik az egyéni jogosultságokat,
másfelől a hierarchia különböző lépcsőfokain állók nem rendelkeznek ugyanolyan
jogokkal.
SZABADSÁG ÉS REND  Az emberek egyenlőtlenségére alapozott és a különböző értékű
közösségekből álló hierarchikus rendben az egyéni szabadságjogokat nem lehet az
államtól függetlenül, vagy egy állam előtti dimenzióban elgondolni. Nem véletlen így,
hogy az e jogokat megfogalmazó modern természetjogi koncepciók első bírálatait a
konzervatív gondolkodók fejtették ki. A liberális szabadságjogok szerintük a kialakult
közösségi formák és a fennálló intézmények lerombolásának eszközei.
Amíg a liberalizmusban a szabadság gondolatát gyakran a gazdag személyiség
kifejlődésével, a szocialista elméletekben pedig az ember felszabadításával hozták
összefüggésbe, addig a konzervatív gondolkodók inkább a szabadság és a rend kérdéseit
vizsgálták. A régi konzervatívok szerint a szabadságjogok, gazdasági konkurencia és a
politikai konfliktusok – amint azt a francia forradalom bizonyítja – meggyengítik a
társadalmi kohéziót, meglazítják a politikai kötelékeket, s ezzel anarchiába sodorják a
nemzetet. A liberális elvekkel meg nem barátkozó konzervativizmust a társadalmi
rend(ezettség) iránti vonzalom vezette el ahhoz, hogy abszolút értékként kezelje a
politikai stabilitást és bármilyen áron fenn kívánja tartani azt. Az ár rendszerint a
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konfliktus-nélküliség, amit úgy írtak le, mint a társadalom természetes, spontán módon
létrejött harmóniáját.
III. 2. 2. A KONZERVATÍV ÁLLAMESZMÉNY
AZ ÁLLAM ÁLTALÁNOS JELLEGE  Az államok elemzése során a vizsgált jelenségek
kétféle szemléletmód alapján közelíthetők meg: az egyik elsősorban az intézményekre
figyel, s azt kutatja, hogy az állam milyen egységekből és hogyan épül(jön) fel, a másik
pedig azok működését tartja szem előtt, vagyis az egyes intézmények – megalkotóik
szándékától és külső formáiktól olykor eltérő – tényleges tevékenységét tekinti
fontosnak. A liberális államelméleteket inkább az ún. intézmény-orientált, a konzervatív
államelméleteket pedig a tevékenység-orientált szemlélet jellemzi.
Ennek egyik következménye, hogy a konzervatív gondolkodás által hangsúlyozott elvek többféle állami
intézményrendszerben is érvényesülhetnek. A szó szoros értelmében vett „konzervatív államról”
tulajdonképpen nem is beszélhetünk – csupán egy adott államrendszer konzervatív elvek szerinti
működéséről. Ezek sajátos kombinációját konzervatív állameszménynek nevezzük. Bár van néhány olyan
állami intézmény és államszervezeti megoldás is, amit a konzervatív gondolkodók másoknál jobban
pártolnak (ilyen például az ún. kétkamarás parlament), államra vonatkozó tanaik mégis inkább sajátos
tendenciák, elvek és működési módok mentén írhatók le.
Ahhoz, hogy a konzervatívok az intézmények működésére fektethessék a hangsúlyt, nemcsak az államok
tényleges tevékenységének gyakorlati feltételeit kellett ismerniük, hanem egy sajátos, az állam egészét és
általános vonásait megragadni képes fogalmi rendszert is ki kellett alakítaniuk. E fogalmi rendszer
elmélettörténeti szempontból ösztönzőleg hatott a konzervatív politika teoretikus alapjainak feltárására.

ORGANIKUS ÁLLAMFELFOGÁS  Az állam általános jellegét illetően számos gondolkodó
az organikus felfogás híve volt. Az „organicizmus” lényegében az államot gépezetként
elgondoló (egyes liberális elméleteket is jellemző) ún. „mechanikus” felfogás ellenében
fogalmazódott meg, de felhasználható volt a szocialistáknak az államot eszköznek
tekintő instrumentális elgondolásaival szemben is.
A társadalmi jelenségek organikus – azokat az élő szervezetek mintájára elgondoló –
szemlélete több évezredes múltra tekint vissza. Legismertebb megfogalmazása
Menenius Agrippa híres meséje, a gondolat fellelhető Arisztotelésznél (a polisz
keletkezésére vonatkozóan) és Plutarkhosznál is, a középkori államelméletben pedig
Johannes Salisbury (1115-1180) fejtette ki részletesen. A gondolat eredetileg – a mai
olvasó számára naivnak, sőt komikusnak tűnő módon – arra épült, hogy a biológiai
organizmusok között strukturális hasonlóságok figyelhetők meg (például ami az
„ember” esetében a fej, az az „állam” esetében az uralkodó, a lélek a papság, a szív a
fejedelmi tanács, a gyomor a pénzügyi vezetés, a kéz a hadsereg, a szem, száj és fül a
különböző hivatalok, a láb pedig a földművesek és iparosok serege). Ez az egyszerű
elképzelés a XVIII-XIX. században két egymástól független gondolkodásformában is
újjáéledt: helyet kapott a konzervatív államelméletekben [Edmund Burke, Georg F. W.
Hegel, Carl von Savigny (1779-1861), J. C. Bluntschli (1808-1881), Otto von Gierke
(1877-1945)], és az első nagy szociológiai elméletekben [Auguste Comte (1798-1857),
Herbert Spencer, Emile Durkheim (1858-1917)]. Mindkét területen úgy írták le a
társadalmat és az államot, mint amiben – miként az élő szervezetekben – az egyes részek
viszonyát a kölcsönhatás és a kölcsönös függőség jellemzi. Bluntschli például az állam
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keletkezésének és fejlődésének folyamatát az organikus szemlélet keretében úgy írta le,
hogy – miként az élő szervezetek esetén – a kezdetben egyszerű és strukturálatlan
jelenség bonyolulttá válik. A hangsúly tehát a biológiai és társadalmi jelenségek közötti
strukturális párhuzamról a funkcionális hasonlóságokra helyeződött.
E szemlélet azért tűnt alkalmasnak a konzervatív politikai értékrend elméleti
alátámasztására, mert a szerves fejlődés esetén – amikor is a „jelen” csupán egy pillanat,
s a történelmi hagyományhoz képest az „egyéni gondolat” csekély jelentőségű – az
államot nem lehet tudatos döntés, például szerződés révén megalkotni és alakítani,
illetőleg ilyenként elgondolni. Ezen az alapon könnyen megcáfolhatók a társadalmi
szerződés elméletei, valamennyi kiegészítésükkel, például a természetes jogok tanával
együtt. A gondolat felhasználható volt kifejezetten ideológiai célokra is, hisz a biológiai
organizmusokhoz hasonlóan az állam esetén is kijelenthető, hogy az egyes részek az
egész működéséhez nélkülözhetetlenek, de nem egyformán értékesek (amint a fej többet
ér a lábnál, úgy az államvezetés is értékesebb az alattvalóknál, és így tovább). S végül,
az organicizmus alkalmas volt a szemlélet formálására is: a felvilágosodásban kialakult
lineáris időfelfogás, illetőleg az államfejlődésnek a „sötét középkorból” egy tudatosan
alakított „fényes jövő” felé tartó naiv elgondolását így hatékonyan semlegesíti az, ha
úgy véljük, hogy amint az embereknél, az életkorok az államok esetén is fontos szerepet
játszanak: vannak például fiatal és energikus, illetőleg megfáradt és halódó államok; az
államok is rendelkeznek valamiféle „életerővel”; vannak "elkorcsosult formáik" és
megrekedhetnek a fejlődésben.
A konzervatív politikai gondolkodás ugyanakkor messze többet jelentett az ilyen
analógiáknál, amennyiben – főleg német területen – az államot erkölcsi organizmusként
fogta fel. Ennek bölcseleti feltételét Schelling (1775-1854) dolgozta ki annak
hangsúlyozásával, hogy az államnak – a szabadság és a szükségszerűség fogalmaiban
értelmezhető (a szabad tevékenységet a külső szükségszerűség korlátai közé terelő) –
„saját eszméje”, s így öncélja van. Ezen az alapon HEGEL már könnyen kijelenthette,
hogy az állam „az erkölcsi eszme valósága”, melyben a szükségszerűség szubjektíve a
„politikai érzületben”, objektíve pedig a szervezetben fejlődik ki, s hogy a „politikai
alkotmány az állam szervezete és szerves életének folyamata önmagára való
vonatkozásban”. Az állam erkölcsi organizmusként való felfogásával a régi konzervatív
elméletek annak saját céljára (öncélúságára, tehát eszközként való használatának
kizárására), eszközei eszméjének megfelelő rendezésére (belső célszerűségére), s ezzel
fejlődésének öntörvényűségére (a tőle idegen elvek érvényesítésének kizárására),
valamint tagjaival szembeni önálló erejére utaltak.
AZ ÁLLAM MINT SZEMÉLY Ebben az értelemben kapcsolódott e felfogáshoz a
személyiség fogalma: amint az ember – mint erkölcsi és lelki létező – egyszeri,
egységes, öntevékeny, célra törekvő és önértékkel bíró lény, úgy az erkölcsi
organizmusként felfogott állam is ilyen: egyszeri, egységes, öntevékeny, célra törekvő
és önértékkel bír. Ebből született az a gondolat, hogy az állam: személy, melynek
értelme, öntudata, lelke és akaratát külső cselekvések révén megvalósító elhatározó
képessége (akarata) van.
„Az állam – írta Lorenz von Stein – a személyiség egyik, annak legmagasabb materiális
formája.” Ehhez hasonlóan fogalmazott a mi Concha Győzőnk is: az állam „az erkölcsi
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világnak az az alakulata, amelyben az emberiségnek valamely, tőle sajátos
tulajdonságok által különváló része, bizonyos földterületen személyiséggé emelkedve,
az ember[iség] eszméjét különös alakban, saját öntudatos akaratával és külső hatalmával
valósítja meg az egyes emberi célok, illetve közületek összhangzó irányozása
[irányítása] által.”
Az állam személy-voltának hangsúlyozására számos fogalmi következménnyel járt,
melyek legfontosabbika az állam mint jogi személy konzervatív koncepciója.
Amikor ugyanis a „jogi személy” – római jogi és egyházjogi gyökerekkel rendelkező,
de eredetileg [például Savigny-nél (1779-1861)] civilisztikai értelemben értett –
fogalmát először alkalmazták az államra (1837) [vö. Albrecht /Ermacora], akkor annak
ún. „fikciós” elmélete már uralkodónak volt mondható. Ebben az értelemben azonban
az jól összeegyeztethető volt a liberális elméletekkel is, amennyiben lehetővé tette az
uralmi viszonyok jogviszonyokként való leírását, s az államnak a jogrend részeként való
elgondolását. E fikcióelmélettel szemben a konzervatívok a különböző társulások és
szövetségek valóságos személy voltát hangsúlyozták. Az egyesületek, s így az állam is
– fejtegette például a középkori korporációs gondolatot igen jól ismerő Otto von Gierke
(1808-1881) – a konkrét személyek feletti, „egyesült akarattal” rendelkező, szerveiken
keresztül cselekvő, ún. szövetség-személyek.
A modern konzervativizmusban az organicizmus már nem annyira analógia, mint inkább
„metafora”, amellyel a személyes jelleg két vonása hangsúlyozható.
Egyrészt az, hogy az állam személyes viszonyok hálózata, nem pedig – miként a
liberalizmusban – egy intézményi rendben kifejeződő személytelen uralom, például
joguralom, vagy – amint a szocialisták gondolják – uralmi szervezet. E megközelítés –
melyben a személyes viszonyok hálózata mögött persze ott áll a tekintély is – kétségtelen
előnye, hogy nem engedi feledésbe merülni: az államhatalom gyakorlói az alávetettek
iránt személyes felelősséggel tartoznak, s szükség esetén személy szerint is
beszámoltathatók.
AUTORITÁS ÉS TEKINTÉLY. ENGEDELMESSÉG ÉS HŰSÉG  A társadalmi kohéziót a
konzervatív gondolkodás szerint részben az erkölcs és a hagyomány, részben pedig az
ezekre épülő autoritás (hatalom) teremti meg. Az autoritás fogalma olyan hatalomra,
illetőleg a hatalom olyan gyakorlására utal, ami nem csak jogszerű, hanem – mivel
erkölcsi tartalom is erősíti – társadalmi presztízse is van. Az ilyen hatalom a
konfliktusok-konszenzusok hullámzására épülő intézmények nélkül is képes integrálni
a társadalmat. Erre azért képes, mert alapja nem egy személytelen rend elfogadása, vagy
az erőszak, illetve annak lappangó lehetősége, hanem a társadalmi presztízs és az
erkölcsi kiválóság; azaz a tekintély.
AZ ÁLLAM EGYSÉGE ÉS A „KÖZTES HATALMAK” TANA  A politikai stabilitás és rend
iránti határozott igény, az állam egyén-felettiségének tétele és az autoritás integratív
funkciójának hangsúlyozása több konzervatív elméletben kiegészült az állam
egységének tanával, melyben az államhatalmi ágak megosztásának gondolata az állam
szétrombolásaként, de legalábbis meggyengítéseként jelenik meg, s ezért bírálható.
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III. 2. 3. EGYES ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK
ÉRDEKKÉPVISELET ÉS KORPORATIVIZMUS  Az egyik a társadalmi érdekek felszínre
hozatalát és ütköztetését biztosító képviseleti rendszerrel szembeni bizalmatlanság. Ha
az államban minden társadalmi csoport megjelenítheti a saját érdekét, akkor az állandó
viszálykodáshoz és a rend felbomlásához vezethet. Ezzel az általános attitűddel a régi
konzervatív elméletekben együtt járt a parlamentarizmus elvétől (s az a mögött
meghúzódó vitatkozó-okoskodó döntéshozatali eljárástól) való idegenkedés. A
parlament ugyanis nemcsak nyílttá teszi, de fel is erősíti az ellentéteket, s ezzel aláássa
a stabilitást. Ráadásul a képviselők a modern parlamentben úgy vitáznak egymással –
hangsúlyozta például de Bonald (1754-1840) –, mintha a piacon alkudoznának. A
konzervatívok szerint a politikának és az államnak ennél nemesebb küldetése van.
A parlamentarizmus szerepének a megkérdőjelezése feleslegessé és bírálhatóvá tette a
választójog kiterjesztését, és korlátozhatóként írta le a parttalan nyilvános viták egyéb
feltételeit (például a szólás- és sajtószabadságot). Az általános választójog – például
Heinrich Treitschke szerint – „erkölcs- és értelemellenes intézmény”, mert a tudatlan
osztályok tagjait egy szintre helyezi a műveltekkel.
A modern konzervativizmus természetesen nem ellenzi a parlamentarizmust, de az olyan
intézményi megoldások híve, amelyek mérsékelhetik az érdekkifejeződés
radikalizmusát. Ilyen például az a kétkamarás parlament, amely fékező-korlátozó
jogokkal bíró felsőházzal rendelkezik. Az általános választójog ma már ugyancsak
általánosan elfogadott, bár a konzervatív gondolkodók úgy vélik (és nem is minden alap
nélkül), hogy az ún. jóléti államokban egyfajta „választói diktatúra” érvényesül: a
választók arra szavaznak, akik rövid távon előnyös ígéreteket tesznek nekik, s ez hosszú
távon káros következményekkel jár.
A konfliktusok kerülésének vagy legalábbis a nyílt politikai összeütközések
mérséklésének szándéka sok konzervatív elméletben az érdekbeszámítás rendszeréhez
vezetett. A társadalom egyes csoportjainak érdektörekvéseit a konzervatív gondolkodók
szerint is figyelembe kell venni, ám az távolról sem szükségszerű, hogy minden csoport
képviselje is a saját érdekét. Hisz az is lehetséges, hogy a hatalom gyakorlói döntéseik
során az ő közreműködésük – azaz részvételük – nélkül veszik figyelembe, súlyozzák
és rangsorolják (azaz a „kellő mértékben, helyen és módon” érvényesítik) azokat. A
felsőbb osztályok eszerint képesek arra, hogy „érdekmentes” politikát folyatassanak, és
az egész társadalom igényeit szem előtt tartsák. Az érdekek képviselet nélküli érvényre
juttatásának gondolatával a konzervatív gondolkodás számos vonatkozásban
megelőlegezte a modern korporációs tanokat.
HATALOMMEGOSZTÁS  Az államhatalmi ágak elválasztása, illetőleg a
hatalommegosztás elleni érvek közül sokat a konzervatív szerzők dolgoztak ki, s ha azok
közül néhányat más irányzatok keretében fogalmaztak is meg, azok hamar megjelentek
a konzervatív gondolkodásban.
Ezen ellenérvek egyike – észrevéve az államhatalmi ágak elválasztásával összefüggő
történelmi esetlegességeket és elméleti bizonytalanságokat (s kételkedve a modern
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állami intézményrendszer funkcionális differenciálódásában is) – arra kérdezett rá, hogy
az erre vonatkozó tanokban vajon miért három államhatalmi ágat különítenek el, és nem
kettőt, ötöt vagy hetet; illetőleg miért pont a törvényhozást, a végrehajtást és az
igazságszolgáltatást, s nem a pénzügyi vagy a fegyveres-rendészeti stb. hatalmakat. Ez
az érv akkor is megállná a helyét, ha a klasszikus tanok, példának okáért, öt államhatalmi
ágat különítettek volna el (akkor ugyanis azt lehetne kérdezni, hogy miért nem hatot),
vagy ha a "pénzügyi" és "rendészeti" ágakat javasolták volna elválasztani (hisz akkor
kérdés esetleg arra irányul, hogy miért nem különítik el a "külügyeket"). Vagyis a
konzervatívok jó szemmel vették észre, hogy a hatalommegosztás klasszikus
elméleteiben nem volt elvi jelleggel megindokolva és teoretikusan megalapozva az
egymástól elválasztandó államhatalmi ágak mibenléte és köre.
Egy másfajta érvelés arra mutatott rá, hogy ha az egyes államhatalmi ágakban eltérő
vagy ellentétes érdekek jelennek meg, úgy az egymás ellen fordítja azokat, s az egyik
intézményben kifejezett akarattal a másikat szembeállítva fékezi, végső esetben pedig
összekuszálja vagy megbénítja az állami tevékenységet. Egy ezzel összefüggő érv az is,
amely – a XIX. században az organikus államfelfogás alapján, a XX. században (például
a weimari köztársaság felbomlása kapcsán kialakult államelméleti vitákban) a politikai
stabilitásra tekintettel – az állami intézményrendszer és a társadalom egységének
jegyében (a liberális érvelést egyszerűen megfordítva) azt állítja: az államhatalmak
megosztása nem más, mint az egyes társadalmi erők szembeállítása, tehát a társadalom
erőinek megosztása és az intézményrendszer szétzilálása.
A konzervatív gondolkodóktól távol áll az állam homogén egységének feltétlen igenlése.
A konzervatív államtani gondolkodás ezzel szemben tisztelte a középkorias-rendies
autonómiákat, értéknek tekintette a helyi, szakmai és hivatásrendi közösségeket, s egyes
(például az angol) irányzatokban ezeknek a hatalmi decentralizációban játszott szerepét.
MONARCHIA  Az állam személyes jellegének sajátos kifejeződése az, hogy a
konzervatív szemlélet leginkább a monarchikus államformákhoz vonzódik, hisz az
állam személyisége monarchia esetén egy valóságos személyben ölt testet. A monarchia
ugyanis az állami szervezetrendszer csúcsán az egyéni akaratoktól független – (a
rendszerinti) örökletesség esetén tehát nem választott – történeti elemben teremti meg
és szimbolizálja a politikai egységet. A monarchikus államformákat máskor azért
részesítik előnyben, mert a parlamentben képviselt társadalmi csoportok
„egoizmusával” szemben az uralkodó – mint a társadalmi érdekharcok fölött álló
személy – mindenki érdekére tekintettel lehet.
BÜROKRÁCIA  Az egyéni akarattól és a képviseleti intézményekben való
érdekérvényesítéstől való függetlenség szervezeti garanciája miatt – vonzódott sok XIX.
századi német konzervatív a bürokráciához. A bürokratikus szervezetek szabályokba
fagyasztott hierarchiája ugyanis kizárja a konfliktusokat, teljesítményében is
versenyképes más uralmi formákkal szemben, s annak révén a társadalmi
egyenlőtlenségek a jogi keretek között is átemelhetők a közélet területére. A
bürokráciának a konzervatív eszmékkel való egyesítése ugyanakkor nem
ellentmondásmentes és nem is volt általános. A bürokrácia működése ugyanis bizonyos
életviszonyok uniformizáltságát feltételezi.
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TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY ÉS „TÖRTÉNETI JOG”  Az állam és jog méltóságát, illetve
erkölcsi erejét máskor az ősi eredet adja meg. Az ősi jelleg szerepét leginkább az
alkotmánnyal és az alkotmányossággal kapcsolatos tanok alapján érthető. Az alkotmány
a konzervatív elméletek szerint nem egy különleges jogszabály, hanem „az állam
szelleme”. E fogalom nem az állam szervezeti felépítését írja le vagy az egyéni jogokat
fogalmazza meg, hanem annak tényleges működését összegzi: kiterjed a szokásokra, a
hitekre, az állam és a polgár közötti bizalomra és elvárásokra is. Az alkotmány nem egy
papírdarabra írt államjogi szabály, hanem a hallgatólagosan elfogadott és a hosszú
történelmi gyakorlatban érvényesülő kompromisszumok rendszere, "évszázadok
munkája". Az ideális alkotmány ezért – mondják például az angol konzervatív
államjogászok – nem „csinálták, hanem az lett”.
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III. 3. A SZOCIALIZMUS ÉS A SZOCIALISTA-KOMMUNISTA ÁLLAMESZME
A szocializmus általános jellemzői. Szabadság és egyenlőség. Kollektivizmus. Emancipáció.
Perfekcionizmus. Politikai racionalizmus. A szocialista értékrend. Egyenlőség. Társadalmi
igazságosság. Szolidaritás és közösségiség. Szabadság. Egyéb értékek. A szocializmus
irányzatai. Marxizmus. Szociáldemokrácia. Keresztényszocializmus. Liberálszocializmus.
Bolsevizmus. A harmadik út. A szocialista állam. Állam és politika a szocialista elméletekben.
Államszocialista kísérletek, 1917/1989-1991. Az államszocializmus történelmi megítélése. A
vizsgálat tárgya. A típus sajátosságai. Politikai rendszer és állam 1960 után.

Bár a szocialisztikus-kommunisztikus elképzelések hosszú – akár Platónig
visszavezethető – múlttal ruházhatók fel, a kétségtelenül kimutatható gyökerek ellenére
a továbbiakban csak a XIX. század közepén, elsősorban Marx munkásságának
köszönhetően kikristályosodott formájával fogunk foglalkozni. Éppen elég gazdag ez a
múlt is ahhoz, hogy az eszmerendszerben beállott változásokat csak fő vonalakban, a
meghatározó áramlatokban legyen módunk bemutatni. Az így leszűkített tárgyunkat kell
először vizsgálat tárgyává tenni annak bemutatása érdekében, hogy melyek azok a fő
fogalmai, közös filozófiai megfontolásai, amelyeket a divergáló irányzatai is osztanak,
s amelyek miatt jogosult ezeket a „szocializmus” terminus alá vonni.
III. 3. 1. A SZOCIALIZMUS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI*
SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG  Semmi kétség afelől, hogy a szocializmus osztozik
mindazon eszmékben, amelyek jegyében a forradalmakat – elsősorban a francia
forradalmat – megvívták az ancien régime-mel szemben. Ugyanúgy örököse a
felvilágosodás fennkölt hagyatékának, mint a liberalizmus – de mást kezd ezzel az
örökséggel. A szocialisták az ember „valódi” szabadságát és egyenlőségét nem tudják
elgondolni a javak elosztásának egyenlősége, azaz a társadalmi igazságosság nélkül.
A szocializmus egyenlőség-elve – mint a liberalizmusé – univerzalisztikus: minden
ember legteljesebb egyenlőségét hirdeti. A nemeken, fajokon, nemzeteken
fölülemelkedve az egész emberiséghez intézi szavait, amint a történelem erőit is az
emberiség egészén látja munkálkodni. Ugyanabból az egyetemességből, amely a francia
forradalomban fogalmazódott meg, táplálkozott az internacionalizmus vagy a
világforradalom eszméje is. De ugyanez az egyetemesség teremtette meg a kapcsolatot
a természeti törvényekkel – a történelemnek, mint kvázi-természeti törvények
érvényesülésének a magyarázatával – és a tudományokkal. A tudomány az igazolás, s a
tudomány az ígéret a bőség és szabadság bekövetkezésére, a boldog társadalom
megtervezésére és kivitelezésére.
A szocializmus egyenlőség-elve továbbá a morális egyenlőség alapján áll. Ez azt jelenti,
hogy erkölcsi lényként minden ember egyenlő, ugyanannyi az „értéke”, s ugyanahhoz
van joga. Ebben a felfogásban már különbözik úgy a liberalizmustól, mint a
konzervativizmustól. Az utóbbiak ugyanis a hasznosság, a javak érdemek szerinti
elosztása – egyfajta meritokrácia – álláspontját vallják, amiből a liberálisok számára
(csak) a formális (politikai és jogi) egyenlőség, a konzervatívok számára pedig
Ezen alfejezet szövege Szabó Miklós egyetemi tanár (Miskolci Egyetem) munkáján alapul, mely az
Államelmélet I. (Szent István Társulat, Budapest 2007, 2009) című kiadványban jelent meg.
*
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egyenesen az egyenlőtlenség elfogadása következik. A szocialisták materiális
egyenlőséget követelnek, azaz vagy egy szám szerinti, vagy egy szükségletek szerinti
egyenlőségi elvet a javak elosztásakor. Ebből az is következik, hogy az egyenlőséget az
elosztási egyenlőségre, azaz az anyagi javakhoz való egyenlő hozzáférés követelésére
szűkítik le.
KOLLEKTIVIZMUS  A felvilágosodás és forradalom harmadik nagy jelszavának, a
testvériségnek egyik jelentés-eleme a szolidaritásba és társadalmi igazságosságba, a
másik pedig a közösségiségbe olvadt be a szocialista eszmékben. Maga a „szocializmus”
elnevezés is – a socius (társ) szóból származva – az individualizmusról a társulásra,
szövetkezésre helyezi a hangsúlyt. Ez az elgondolás nem feltétlenül azonos a
kommunizmus közösség-elvűségével, hiszen míg ez utóbbi az egyénnek a közösség alá
vetését, alárendeltségét hirdeti, addig a szocializmus az emberi lényeg
kibontakoztatásának feltételét látja a társulásban. Gyakorlatilag azonban – éles
ellentétben a liberalizmussal, s közelebb állva a konzervativizmushoz – az egyén vagy
közösség dilemmájában az utóbbinak az elsődlegességét hirdeti. Ezzel átértelmezi a
többi alapértéket is: a magánszabadságról a közszabadságra helyezi a hangsúlyt, az
egyenlőséget pedig a közösség sajátos szerveződési módjaként fogja fel.
A közösségiség elve közvetlenül kapcsolódik a termelés és elosztás kérdéséhez. Ha azt
látjuk, hogy az anyagi javak előállítása egyre nagyobb mértékben válik társadalmivá,
azaz egyre több egyén közötti munkamegosztást és együttműködést kíván meg, akkor
ennek az elosztásban is meg kell nyilvánulnia: a javak elsajátításának is közösséginek,
társadalminak kell lennie. A folyamat kiteljesedésének útjában a magántulajdon áll: a
tőkés egyéni és kizárólagos rendelkezési joga a termelés irányítása és az elosztás elvei
fölött – innen a társadalmi (állami, szövetkezeti, dolgozói) tulajdon preferenciája a
magántulajdonnal szemben.
EMANCIPÁCIÓ  A szocialisták végső és legfőbb célja, amit a felvilágosodás
programjából vettek át, az ember felszabadítása a gazdasági és társadalmi kényszerek, a
babonaság és ostobaság, az elnyomás és kizsákmányolás alól, hogy az emberi nem
elkezdhesse végre igazán méltó történetét. Az ugyancsak az egyéni-emberi autonómiát
hirdető liberalizmust azért utasítják el, mert az nem váltotta be az ígéreteit, s csak új
elnyomást eredményezett. Az emancipációt a megvalósítás igényével, tehát politikai
programként terjesztették elő. A megvalósítást tekintve azonban – egymást kritizálva,
egymást váltva – két nagy áramlat különíthető el a modern szocialista mozgalmon belül:
az egyik reformok, a másik forradalom útján gondolta a célt elérni. Az első – például
Saint-Simon és Owen követői – némi utópisztikus felhanggal a tudományosan
megtervezett és megszervezett társadalom víziójával küszködtek, s az ember teremtő
erőinek felszabadítása és a gazdasági szervezés által lehetővé tett építésben látta
szocializmus megvalósítását. A második – ha ugyanolyan mértékben hitt is a tudomány
és a szervezés erejében – a forradalomban jelölte meg az első és legfőbb célt, hogy a
romokon majd felépíthető legyen az új világ. Végső fokon Rousseau örököseiként ide
tartoznak a marxisták, a blanquisták [a Párizsi Kommün politikai erejét is adó, Blanqui
vezette szociálforradalmárok], az anarchisták. A forradalmi hevület esetükben a
gazdasági építésről a politikai hatalom megszerzésére helyezi a hangsúlyt, hogy annak
birtokában „kisajátítsák a kisajátítókat”szerint csak „önfelszabadításként” mehet végbe:
az elméleti tudatosság és a gyakorlati aktivitás rendszeres növelésével. Ebbe a
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törekvésbe illeszkednek a munkásotthonoktól és munkáskönyvtáraktól kezdve a
szakszervezeteken át a munkáspártok szervezéséig ívelő önszervező mozgalmak és
társulások, de ez vezetett el a pártnak, mint a munkásosztály „élcsapatának” doktrínájáig
is. Az önmagát emancipáló nép szerveződésének módja a szocialisták várakozása szerint
az önkormányzat valamiféle föderális – részvételen alapuló és alulról felfelé építkező –
elven alapuló demokrácia lehet. A változatos kísérletek mellett ennek működőképes
modelljét mind a mai napig nem sikerült kidolgozniuk, de ez még senkit sem tántorított
el az önigazgatási elv helyességéről való meggyőződésétől.
Marx nagy hatású elmélete szerint az emancipáció legfőbb akadályát az elidegenedés
képezi: az a történelmi folyamatok eredményeként előállt helyzet, hogy az emberek
közötti kapcsolatokat dolgok közvetítik, sőt az emberek közti viszonyok dolgok közti
viszonyokként állnak elő, miáltal az emberek elvesztik uralmukat saját életük fölött,
hogy a dolgok uralkodjanak rajtuk. Az a dolog, amely mindennek az alapját és lényegét
adja: a tulajdon. Akár a kizsákmányolás, akár az elidegenedés forrását látjuk is a
magántulajdonban, az ember felszabadítása és a valódi emberi közösség megteremtése
felé csak annak felszámolásán keresztül vezethet az út. Ugyanez a feltétele a valódi
igazságosság megteremtésének is: a magántulajdon a velejéig igazságtalan, s ezért a
magántulajdon iránt semmiféle morális igény sem igazolható.
PERFEKCIONIZMUS  A magántulajdonnal nem az az alapvető baj, hogy a
kizsákmányolás alapja. Ha – Proudhon tanácsát követve – egyenlően osztanánk el a
társadalom tagjai között, akkor megszüntetnénk a kizsákmányolást, viszont egyetemessé
tennénk az elidegenedést: minden egyes ember csak a tulajdona közvetítésével
kapcsolódna mindenki máshoz. Ez pedig változatlanul megakadályozni az emberi
lényeg kibontakozását, az ember felszabadulását. A perfekcionizmus, melynek a marxi
elidegenedés-elmélet csupán az egyik változata – amint Will Kymlicka fogalmazott –
„azt állítja, hogy bizonyos életmódok valósítják meg az emberi »tökéletességet« (vagy
»kiválóságot«), s hogy az ilyen életmódot támogatni, az értéktelenebbeket pedig
büntetni kell.”24 A javak és források igazságos elosztása is az lesz tehát, amely elősegíti
a sajátosan emberi képességek és erények kibontakozását. A liberális felfogás
természetesen ezzel az elgondolással szöges ellentétben áll: semmiféle különös
életmódot nem tart támogathatónak, hanem azt az egyének magánszférájába utalja.
A perfekcionizmus azt az ősi tételt fogalmazza újra, hogy a „jó élet” valamely
életformával azonosítható, s ez az életforma szubsztanciális kategóriákkal jellemezhető
– mint pl. „szemlélődő élet”, vagy „erényes élet”, vagy „keresztényi élet”. A
szocializmus számára az egyik fő alapját képező marxizmust parafrazálva ez a
„munkálkodó élet”: az alkotó és másokkal együttműködő munkában tudja megvalósítani
és kiteljesíteni az ember a voltaképpeni (nembeli) lényegét. Ez az, s nem elsősorban a
szükségletek szerinti elosztás, amelynek a magántulajdon útját állja, s amelytől
elidegeníti az embert a tulajdon közbejöttével végzett termelés: a munka rabjává teszi,
ahelyett, hogy a munkában szabadítaná fel. „A kapitalizmus – ugyancsak Kymlickát
idézve – az élettevékenységünket olyan eszközzé torzítja, amelyre azért kényszerülünk,
hogy elviselhető megélhetést biztosítsunk a magunk számára, míg a szocializmus az őt
24

Will Kymlicka: Contemporary Political Philosophy. An Introduction. Clarendon Press, Oxford, 1990,
187. p.
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megillető helyre fogja emelni a munkát – mint önmagában elégséges célt, mint »fő
életszükségletet« (vagy pontosabban a szocializmus a történelem során először fogja
lehetővé tenni, hogy a munka elfoglalja az őt megillető helyet).” (E tétel természetesen
azt az igazolatlan előfeltevést tartalmazza, hogy a nem-elidegenedett munka a „legfőbb
jó” az ember számára, s ezen az alapon vehető kritika alá is.) „A kooperatív termelő
munka felmagasztalása »egyike a partikuláris morális állásfoglalásoknak, s mint ilyet
meg kell védeni a többivel szemben«” Ez a végállapot az, amit – akik ezt hirdetik –
kommunizmusnak neveznek, s amelynek (legalábbis közeli) megvalósíthatóságában a
szociáldemokraták kételkednek.
POLITIKAI RACIONALIZMUS  A szocializmus, mint politikai program egyfajta
gyakorlati filozófiába ágyazódik be. A filozófiai megfontolás alapkérdése az, hogy mire
kell (vagy lehet) támaszkodnia az emberi gyakorlatnak. A konzervativizmus és a
szocializmus (valamint liberalizmus) polárisan ellentétes álláspontja szerint ez vagy a
hagyomány (konzervativizmus), vagy az emberi ráció (szocializmus). Az észre alapozó
racionalizmus mint béklyótól akar megszabadulni a hagyományoktól, a dogmáktól, az
előítéletektől, hogy szabad utat nyisson a tervező értelemnek. Ez az értelem absztrakt
elvekből gondolja származtathatni a cselekvési programot – szabályokat és formulákat
–, félretolva az áthagyományozott beidegződéseket. A ráció a meglevővel szemben
„kitalál” valamit, s az akaratot állítja mögé, igazolásul pedig szintén elvont elveket
használ: szabadság, egyenlőség, történelmi szükségszerűség, és így tovább. E felfogás,
a konzervatív Michael Oakeshott kifejezésével: a politikai racionalizmus – így a
szocializmus is – azt tartja, hogy ez lehetséges, a világunkat képesek vagyunk így
berendezni.
III. 3. 2. A SZOCIALISTA ÉRTÉKREND
Miként a többi eszmeáramlatban, a szocialista gondolkodásban is a modern társadalmak
jellegzetes értékei nyertek megfogalmazást: szabadság, egyenlőség, igazságosság,
haladás és így tovább. Lényeges hangsúlyeltolódásokhoz vezetett viszont, hogy az
értékrend középpontjában az egyenlőség áll, melyet a többi eszmerendszertől eltérő
tartalommal fognak fel, s hogy az egyes értékek a többi eszmerendszerétől eltérő módon
kapcsolódnak egymáshoz.
EGYENLŐSÉG  A szocialista eszmerendszer központi értéke az egyenlőség. Az
egyenlőség eszméjére a szocialista gondolkodók rendszerint normatív értelemben
hivatkoznak, azt társadalmi-gazdasági kérdésként kezelik, kívánatos mértékét pedig
viszonylagos módon határozzák meg.
Az emberek egyenlőségével és egyenlőtlenségére vonatkozó kijelentéseknek
jellegzetesen négy típusuk van. Az egyik leíró jellegű, és azt állítja, hogy az emberek
egyenlők, vagy pont fordítva: egyenlőtlenek; illetve bizonyos szempontból egyenlők,
míg más szempontból egyenlőtlenek. A másik arra mutat rá, hogy ez miért van így,
vagyis a leíró kijelentésben foglaltak tényszerű okaira utal. A harmadik normatív jellegű,
és azt mondja: az embereknek egyenlőeknek, vagy legalábbis az épp adott viszonyok
közöttinél egyenlőbbnek kell lenniük; esetleg megfordítva: az a helyes, ha
egyenlőtlenek, vagy az adottnál egyenlőtlenebbek. S végül, lehetséges az is, hogy a
kijelentés a normatív állításban megfogalmazott igény indokaira mutat rá, tehát azt
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mondja meg, hogy a normatív állítás miért helyes. Az egyenlőséggel kapcsolatos
szocialista elgondolások leggyakrabban a harmadik és negyedik csoportba tartoznak,
vagyis normatívak; tehát azt állítják, hogy ilyen és ilyen okoknál fogva helyes, ha az
emberek az épp adottnál egyenlőbbnek társadalmi helyzetbe kerülnek.
Amíg a normatív kijelentések tartalmát, vagyis az egyenlőségi igény jellegét illetően az elméletek
viszonylag egységesek (ti. szinte minden szocialista elmélet a „társadalmi egyenlőség” szerepét
hangsúlyozza), addig annak indokai kapcsán rendkívül változatos képet mutatnak.
Az emberek „társadalmi egyenlőségének” igénye sok elméletben a formális egyenlőség (így a
jogegyenlőség vagy a törvény előtti egyenlőség) bírálataként fogalmazódott meg, és kétféleképpen
hangsúlyozódott. Az egyik érvelésben a formális egyenlőség azért rossz, mert a végeredménye
igazságtalan. Igazságtalan eredményhez vezet – hangsúlyozzák például a marxisták –, ha a vagyonilag
egyenlőtlen embereket ugyanolyan, azaz egyenlő mércével mérik. A másik – főleg a szociáldemokraták
által vallott – érvelés szerint a formális egyenlőség nem rossz vagy téves elv, hanem olyan, ami túl keveset
kíván, mert érintetlenül hagyja az emberek közötti egyenlőtlenségek egy igen széles, a vagyoni
különbségekkel kapcsolatos körét.

A „társadalmi egyenlőség” tehát nem a mérce (például a törvény), és nem is a jogok
egyenlősége, hanem az anyagi és a kulturális javak valamilyen mértékű, az épp létezőnél
azonban mindenképpen nagyobb egyenlőségére utal. Ezért gyakran materiális vagy
gazdasági egyenlőségnek is nevezik.
Az „anyagi és a kulturális javak” általános fogalmán belül az elosztandó dolgok köre
természetesen irányzatonként változik. Egyes gondolkodók a vagyon vagy a termelési
eszközökhöz való hozzáférés egyenlőségét hangsúlyozták (tulajdonosi egyenlőség),
mely Proudhon ún. kistulajdonosi szocializmus-felfogásában a kis- és közepes
üzemekkel (bolttal, műhellyel) rendelkező magántulajdonosok egyenlősége volt, Marx
szerint pedig a termelési eszközök társadalmi tulajdona, mely később (már Lenin
elméletében is, de főleg a szovjet gyakorlatban állami tulajdonná egyszerűsödött).
Mások az állami szociálpolitikai juttatások terén vagy révén kívántak egyenlőséget
teremteni (szociális egyenlőség), esetleg azért, hogy mindenkinek meglegyenek a
társadalmi érvényesülési esélyei (esélyegyenlőség); ismét mások pedig még az emberi
életmódot meghatározó külső környezetet is egyformává kívánták tenni (életformaegyenlőség).
Az egyenlőségi igény indokai különböző szinteken fogalmazhatók meg. Az
antropológiai érvelések szerint az anyagi és kulturális javakat azért kell egyenlő(bb)en
elosztani, mert az emberi lények egy történelmileg kibontakozó, ám olykor történelem
felettiként (történelemtől függetlenként) elgondolt közösség részei: minden emberi lény
részese az „emberi lényegnek”, hangsúlyozta például Marx, vagy minden ember
egyaránt Isten gyermeke, állította R. Tawney. Az ilyen megfontolások gyakran
pszichológiai, szociológiai vagy erkölcsi szempontokkal társultak, s társulnak ma is.
Ezek szerint a túlságosan nagy egyenlőtlenségek például azért károsak, mert
akadályozzák az emberi képességek szabad kibontakoztatását, korlátokat állítanak a
gazdag személyiség kifejlődése elé és lehetetlenné teszik az értelmes életet. A materiális
egyenlőség követelhető jogi alapon, vagy a jogokra hivatkozva is. A szociálliberálisok
például azt hangsúlyozzák, hogy a nagy vagyoni egyenlőtlenségek értéktelenné teszik
az egyéni jogokat, hisz a szükségletek kielégítettségének egy bizonyos szintje alatt az
emberek számára nem az a fontos, hogy szabadságjogokkal rendelkezzenek, hanem az,
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hogy megéljenek. S ha valakinek a megélhetésért kell küzdenie – hangzik az érvelés –,
annak szemében a szabadságjogok nem értékesek.
E változatos érvek mögött rendszerint felfedezhető az a közös előfeltevés, amely szerint
a szükségletek léte jogot teremt az azok kielégítésre szolgáló javakra. A javak
elosztásának (többek között a képességek különbsége által is befolyásolt)
egyenlőtlenségét a szükségletek alapján korrigálni kell – állította például Louis Blanc.
Eszerint az igazi szocialista elosztási elv a „mindenki képességei szerint [járuljon hozzá
a javak előállításához], s mindenkinek a szükségletei szerint [jusson azokból]”. Ezt az
elvet persze nem mindenki fogadta el vagy tartotta megvalósíthatónak, s a szükségletek
helyett az angol fábiánusok például az érdemek szerepét emelték ki (a javakat eszerint
az érdemek szerint kell elosztani), Sztálin ideológusai pedig – kiaknázva azt az ősiplebejus elvet, hogy „aki nem dolgozik, ne is egyék” – a közösségi munkateljesítményt:
"mindenkinek végzett munkája szerint" - hangsúlyozták már az 1930-as évek
Szovjetuniójában.
Az egyenlőségi eszmény viszonylagos meghatározási módja az épp létező
egyenlőtlenségre való hivatkozást jelenti. Vagyis a szocialista elméletek általában nem
határozzák meg a kívánatos egyenlőség pontos mértékét. Ezt nem is tehetik, hiszen a
(materiális) egyenlőség és egyenlőtlenség ún. viszonyfogalom: tartalma csak egy
meghatározott helyzethez képest jelölhető meg. A teljes materiális egyenlőség
tulajdonképpen az emberek teljes egyformaságát jelentené, ami csak az életformaegyenlőség révén lenne megvalósítható, amikor tehát mindenki egyforma lakásokban
lakik, ugyanolyan ruhákban jár, egyfajta iskolai képzést kap, és mindenről ugyanúgy
vélekedik. E szélsőségig csupán egyes kommunista elképzelések mentek el, de a
gyakorlatban az ilyen egyenlőségnek még a kezdetleges és részleges formáit is csak nagy
politikai hierarchia (tehát egyenlőtlenség) árán tudták megvalósítani.
Az egyenlőség viszonylagos meghatározási módjának sajátos esete az esély-egyenlőség
gondolata, mely lényegében az egyenlőség és az egyenlőtlenség kombinációja (s ebben
az értelemben a szocialista és a liberális követelmények vegyítése). Eszerint a különböző
társadalmi helyzetek és az emberek ezek által meghatározott viszonyai – a társadalom
működési törvényszerűségei miatt – nem egyenlősíthetők ugyan, de mindenkinek
biztosítani kell, akár állami közreműködéssel is azt a lehetőséget, illetőleg esélyt, hogy
képességeit fejlesztve, tudását bővítve, esetleg vagyoni eszközeit gyarapítva eljuthasson
e különböző helyzetekbe. E gondolat nagyban hozzájárult az ún. jóléti államok
kialakulásához és igazolásához.
TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG  Az igazságosság kapcsán lényegesen eltér egymástól a
kommunista és a szociáldemokrata felfogás. Ennek az az oka, hogy eltérő
előfeltevéseket fogalmaznak meg az ideális társadalom alapvető jellemzőit illetően.
A kommunista elméletekben az igazságosság hagyományos eszménye azért nem játszott
komoly szerepet, mert egy olyan társadalom képe körvonalazták, amelyben az
igazságosságra tulajdonképpen nincs szükség. Hiszen ha az általános „bőség” alapján
mindenki szükségletei kielégíthetők, ha a javak közös tulajdonban vannak, s ha az
embereket az egymás iránti jóindulat és a közösségi érzés vezérli, akkor mi szükség
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lenne erre az erényre és annak intézményi megtestesüléseire? Ez tulajdonképpen
konzekvens álláspont, mert az igazságosság a szűkös viszonyok eszménye (Hume
szavaival: „az irigység erénye”): azoké a társadalmaké, amelyekben a javak a
magántulajdon intézménye révén osztják el és elsősorban az érdekek motiválják az
emberek magatartását. A szociáldemokrata és liberális szocialista elméletekben –
melyek még egy eszményi rend esetén is számolnak „javak szűkösségével” és
magántulajdonnal – az igazságosság (vagy, ahogy ezen elméletek képviselői
fogalmaznak: a társadalmi igazságosság) mindig fontos szerepet játszott.
A „társadalmi igazságosság” meglehetősen sokjelentésű fogalom. Legáltalánosabb
értelemben nem más, mint osztó igazságosság a magántulajdonra épülő modern
piacgazdaság feltételei között. Arra utal, hogy ha a gazdaság személytelen rendjének
kényszerei valakinek sérelmeket okoztak, akkor azt a közösség egészének vagy e rend
előnyeit élvezőknek bizonyos mértékben kárpótolnia kell. Aki tehát a piac
törvényszerűségei következtében elveszítette munkáját, annak az állam – a közösség
anyagi eszközeinek terhére – próbáljon munkahelyet teremteni; aki elveszítette
vagyonát, annak az állam biztosítsa a minimális szinten való megélhetést; s aki
elveszítette egészségét, azt a közösségi erőforrásokat mozgósítva, például a
társadalombiztosítás által fenntartott kórházakban gyógyítsák meg. E „kárpótlás” tehát
a megélhetési feltételeinek részbeni biztosítása (például munkanélküli segély, szociális
juttatások vagy ingyenes orvosi ellátás). A társadalmi igazságosság másik felfogásában
az hangsúlyozódik, hogy a különböző javak létrehozása mindig közösségi jellegű, azaz
nem csupán a termelési eszközök tulajdonosainak érdeme. Az értékteremtésben részük
van azoknak is, akik csak munkájukkal vesznek részt a termelési folyamatban, vagy akik
e folyamat társadalmi feltételeinek megteremtésében (például az oktatásban vagy az
egészségügyben) tevékenykednek. Ezen az alapon igazságosnak tűnik az, hogy a
társadalom mindenkinek biztosítsa a megélhetésnek és az életszínvonalnak az adott
társadalom fejlettségi szintjén elvárható feltételeit: garantálja a létminimumot, előírja a
minimális munkabért, működtessen szociális intézményeket és így tovább. S végül,
mivel a „vagyoni egyenlőtlenség” fogalma a történelemben rendszerint „sokak
szegénységével” és jelentős nélkülözésével járt együtt, ezért a társadalmi igazságosság
fogalma néhány szocialista gondolkodó számára olyan társadalomra utal, amelyben
nincsenek nagy gazdasági egyenlőtlenségek.
SZOLIDARITÁS ÉS KÖZÖSSÉGISÉG  Amikor a polgári fejlődés, mindenekelőtt a nagyipar
kibontakozása és az urbanizáció felbomlasztotta a tradicionális közösségeket, akkor
ezzel eltűntek a társadalmi kapcsolatoknak azok a hagyományos formái is, amelyek
keretei között az emberi összetartozás érzései is kifejezésre jutottak. A modern
nagyvárosi lét atomizálta a korábban ezernyi szállal összekapcsolt társadalmak tagjait.
A liberalizmust kivéve e helyzetet egyetlen eszmeáramlat képviselői sem fogadták el:
mind a konzervativizmus, mind a szocializmus, mind pedig a nacionalizmus arra
törekedett, hogy újfajta közösségeket állítson a régiek helyébe.
Amíg azonban a konzervativizmus elsősorban a hagyományos (bár gyakran konkrétan
nem megnevezett) közösségek organikus és spontán módon kialakuló formáit
részesítette előnyben, a nacionalizmus a (valóságos vagy mesterségesen megkonstruált)
származás-közösségre helyezte a hangsúlyt, addig a szocialista elméletekben a modern
ipari társadalmak által történelmileg teremtett közösségek (a társadalmi osztályok)
jelentek meg. Mivel ezek lényegében érdekeken alapuló közösségek, a szocialista
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gondolkodók figyelmét sosem kerülte el az a kérdés, hogy miként alakítható ki az
ezekhez tartozók összetartozásának tudata. Ennek keretében nagy hangsúlyt fektetettek
a szolidaritásra, mely elsősorban érzületi alapon, s csak másodsorban intézmények révén
teremti meg a közösséget.
A szolidaritást – s a mögötte meghúzódó elvet, a testvériséget – a szociáldemokraták (s
más vonatkozásban az anarchisták) elsősorban a közösség tagjai közötti
együttműködésként, kooperációként és kölcsönös segítségnyújtásként fogták fel. Ez a
„szociális érzékenységen” alapul, de vezethet, s – mint a szociáldemokrata gyakorlat
mutatta – el is vezetett intézményi megoldásokhoz is (például betegsegélyző
munkásegyletekhez, stb.). A kölcsönös segítségnyújtás formáira alapozva a szolidaritás
anélkül teremt közösségi szellemet, hogy teljesen feloldaná az egyént valamely
közösségben vagy alárendelné neki. A kommunista gondolkodók ezzel szemben a
szolidaritást
közösségiségként
értelmezték:
közös
cselekvésként,
közös
gondolkodásként, a javak közös birtoklásaként. Az ilyen közösségek létrehozásában és
közösségi szellemének (osztálytudatának) kialakításában nagy szerepet tulajdonítottak
a politikai tényezőknek.
SZABADSÁG  A szocialista gondolkodók jelentős része nagy szerepet tulajdonít a
szabadságnak is; azt azonban nem egyéni, hanem közösségi szabadságként, vagyis a
közösség lehetőségeinek kiterjesztéseként fogta fel. Ennek következtében a szocialista
szabadság-fogalom nem negatív, hanem pozitív jellegű, ti. valami megtételére
vonatkozó lehetőséget jelent.
A szocialista elméletekben a szabadság a tudatossággal függ össze. Ezért ezen eszme hívei az „érzéki
szabadság” (az „akkor vagyok szabad, ha azt tehetek, amit akarok” elve) helyett az „ész-szabadságot”
ajánlják, melynek bölcseleti alapjai a filozófia hagyományban nem ismeretlenek. Az „ész-szabadság” azt
jelenti, hogy az ember az értelem révén felismerheti és „megcselekedheti” a szükségszerűt, azaz
megvalósíthatja azt, amit értelme szükségszerűnek ítél. A szabadság – fogadták el Spinoza és Hegel
meghatározást például a marxizmus klasszikusai – a felismert és érvényre juttatott történelmi
szükségszerűség. Az ember e szemléletmódban is racionális lény, aki képes a helyes és a tökéletes
felismerésére, s természetesen arra is, hogy az így felismert igazságok szerint rendezze be a társadalmat.

EGYÉB ÉRTÉKEK  A szocialista elméletekben számos más érték is hangsúlyozódik: így
mindenekelőtt a munka, amit a legtöbb gondolkodó értékteremtő tevékenységnek fog fel;
a társadalmi haladás és így tovább.
III. 3. 3. A SZOCIALIZMUS IRÁNYZATAI*
MARXIZMUS  Marx és Engels 1844-ben ismerkedett meg, s alapozta meg életre szóló
együttműködését. Ugyanerre az időre tehető az, hogy forradalmi demokratából
kommunistává váltak, s elkezdték a később marxizmus vagy marxizmus-leninizmus
néven ismertté vált eszmerendszer kidolgozását. Ennek első fontos dokumentumai a
Gazdasági-filozófiai kéziratok (1844), A német ideológia (1845-46), a Tézisek
Feuerbachról (1845), s A Kommunista Párt kiáltványa (1848). Ezen művek mindenek
előtt a filozófia, s a filozófusok feladatával vetnek számot: az általánosan jellemző, s
szerzőnként (Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Max Stirner és mások által) élesen
Ezen alfejezet szövege Szabó Miklós egyetemi tanár (Miskolci Egyetem) munkáján alapul, mely az
Államelmélet I. (Szent István Társulat, Budapest, 2007, 2009) című kiadványban jelent meg.
*
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kritizált spekulatív, szemlélődő filozófiával szemben (még ha azok materialista alapon
állnak is) a társadalom és a gondolkodás megváltoztatására törekvő, tettekre kész
filozófia eszményét állítják. Ahogy az egykor oly híres 11. Feuerbach-tézis
megfogalmazta: „A filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték; de a
feladat az, hogy megváltoztassuk.”
A marxista filozófia materialista alapállása abban nyilvánul meg, hogy a világlátást és
világértelmezést anyagi folyamatok következményeként, sőt reflexiójaként mutatja be.
„Nemcsak a közgazdaságtanra, hanem minden történelmi tudományra nézve (és minden
tudomány történelmi, amely nem természettudomány) forradalmasító felfedezés volt az
a tétel, hogy »az anyagi élet termelési módja szabja meg a társadalmi, politikai és
szellemi életfolyamatot egyáltalában«; hogy minden társadalmi és állami viszony,
minden vallási és jogi rendszer, minden elméleti nézet, mely a történelemben felmerül,
csak úgy érthető meg, ha megértjük a mindenkori megfelelő korszak anyagi
életfeltételeit és ezekből az anyagi feltételekből vezetjük le őket. Nem az emberek tudata
az, ami létüket, hanem megfordítva, társadalmi létük az, ami tudatukat meghatározza.”
A valóság megváltoztatására irányuló törekvéseknek tehát nem szellemi-ideológiai
„árnyképek”, „ködképződmények” ellen kell felvenniük a harcot, hanem magukat az
anyagi erőket: a termelési módot kell megváltoztatni. Az elméleti kritika helyére a
gyakorlati kritikát: a forradalmat kell léptetni. A forradalom hivatott felszámolni az
anyagi javak előállításának azon módját, amelyet – az ősközösségi társadalom
felbomlásától kezdve – a magántulajdon határoz meg. A tulajdonhoz való viszony végső
fokon két részre osztja az embereket: azokra, akiknek van, s azokra, akiknek nincs.
Akiknek van, azok rendelkeznek a többiek kizsákmányolásának (a munkával előállított
értéktöbblet elsajátításának) feltételével, akiknek pedig nincs, azok kénytelenek ezt
elviselni. A magántulajdonhoz való viszony a társadalom osztályokra,
kizsákmányolókra és kizsákmányoltakra – a kapitalizmus viszonyai között tőkésekre és
munkásokra – tagozódásának alapja is. „Minden eddigi társadalom története
osztályharcok története.”
A szemlélődéstől való ilyen radikális eltávolodás miatt filozófia helyett szívesebben
nevezte Marx és Engels saját felfogását „tudományos szocializmusnak”. Ezzel arra
utaltak, hogy az előttük álló feladat tudományos eszközökkel feltárni a történelem
fejlődési irányát, s bizonyítani, hogy az feltartóztathatatlanul halad a forradalom és a
kommunizmus felé. „A kommunizmus szemünkben nem állapot, amelyet létre kell
hozni, nem eszmény, amelyhez a valóságnak hozzá kell igazodnia. Mi
kommunizmusnak a valóságos mozgalmat nevezzük, amely a mai állapotot megszünteti.
E mozgalom feltételei a ma fennálló előfeltételekből adódnak.” A történelem cselekvő
alanya, a forradalom megvívásának letéteményese a munkásosztály, amelyet, hogy
küldetését betölthesse, ugyancsak a tudománynak kell a tudatosság magas szintjére
emelni. „A proletariátus tehát csak világtörténelmileg létezhetik, mint ahogy akciója, a
kommunizmus egyáltalában csak mint »világtörténelmi« létezés lehet meg; mint az
egyének világtörténelmi létezése, vagyis mint az egyének olyan létezése, amely
közvetlenül összekapcsolódik a világtörténelemmel.”
A világtörténelmi tett: a forradalom nemcsak teremtménye, hanem teremtője is a
munkásosztálynak; „a forradalom tehát nemcsak azért szükséges, mert az uralkodó
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osztályt nem lehet más módon megdönteni, hanem azért is, mert a megdöntő osztály
csak forradalomban juthat el odáig, hogy lerázza nyakáról a múlt egész szennyét és
képessé váljék a társadalom új megalapozására.” A cél ugyanis nem egyszerűen egy
gazdasági-politikai rend felváltása egy másikkal, hanem az ember felszabadítása,
nembeli lényegének kibontakoztatása, s ezzel „az emberiség igazi történelmének”
megkezdése.
Ez a történelem ugyanis még nem kezdődött el. Az elidegenedés fogalmával Marx azt
az állapotot jelölte, hogy az ember saját teremtményei rabja: az általa teremtett
intézmények, eszmék, viszonyok, gyakorlatok tarják fogságban, s akadályozzák meg
voltaképpeni – nembeli – lényegének kibontakozását. A gazdaság, a politika, a kultúra,
a vallás hiába emberi alkotások – az alkotójuktól függetlenedve külső dologi
kényszerként fordulnak vele szembe, s a felszabadításuk helyett az elnyomásukat
szolgálják. A legnyilvánvalóbban és legfájdalmasabban azon tevékenységben nyilvánul
ez meg, amely egyébként az embert emberré tevő legsajátszerűbb és legnagyszerűbb
tevékenység: s ez a munka. Munkát csak az ember képes végezni, s értéket csak a munka
állít elő. Az ember legnagyobb bukása tehát, ha a munkában nem örömet, alkotást,
felszabadulást, hanem keserűséget, szolgaságot, elnyomást lel.
Az embernek a munkájától való elidegenedése három dimenzióban mutatkozik meg. (1)
A munkás elidegenedik munkájának termékétől: „A tárgy, amelyet a munka termel, a
munka terméke mint idegen lényeg, mint a termelőtől független hatalom lép vele
szembe.” Az előállított javakkal mint árukkal találkozik, melyek mások gazdagságát, s
az ő kiszolgáltatottságát növelik. (2) A munkás elidegenedik munkatevékenységétől, a
termeléstől is: „a munka a munkás számára külsőleges, azaz nem tartozik lényegéhez,
hogy tehát munkájában nem igenli, hanem tagadja, nem jól, hanem boldogtalannak érzi
magát, nem fejt ki szabad fizikai és szellemi energiát, hanem fizikumát sanyargatja és
szellemét tönkreteszi. Ezért a munkás csak a munkán kívül érzi magát magánál levőnek,
a munkában pedig magán kívül levőnek. (…) Munkája ennélfogva nem önkéntes, hanem
kényszerű, kényszermunka. (3) Végső fokon és végeredményben pedig a munkás
elidegenedik saját emberségétől, saját nembeli lényegétől. „Merthogy először is az
embernek a munka, az élettevékenység, a termelő élet maga csak eszközként jelenik meg
egy szükséglet, a fizikai exisztencia fenntartása szükségletének kielégítésére. De a
termelő élet a nembeli élet. Ez az életet létrehozó élet. Az élettevékenység fajtájában
rejlik egy species egész jellege, nembeli jellege, és a szabad tudatos tevékenység az
ember nembeli jellege. Maga az élet [Leben] csak az élet eszközeként, létfenntartási
eszközként [Lebensmittel] jelenik meg. Ha tehát az ember felszabadításáról beszél,
Marx mindenek előtt az embertől elidegenedett, s vele szembeforduló dologi erők
hatalma alól való felszabadulásra gondol, hogy azt követően az ember végre önmagára
találhasson, s elkezdhesse igazi történetét.
Az elnyomó és kizsákmányoló rend legfőbb védelmezője az állam és a jog
intézményrendszere. Nem egyszerűen a nyers erőszak alkalmazásával, hanem az
elnyomó rendnek, mint „normális rendnek” a beállításával, az államnak és a jognak
érdekek és osztályok fölött álló, semleges intézménynek a bemutatásával. A helyzet –
mondja Marx és Engels – ennek az ellenkezője. „Minthogy az állam az a forma,
amelyben egy uralkodó osztály egyénei közös érdeküket érvényesítik és egy korszak
egész polgári társadalma összefoglalódik, ebből az következik, hogy minden közös
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intézmény az állam révén közvetítődik, politikai formát kap. Innen származik az az
illúzió, mintha a törvény az akaraton, mégpedig a reális bázisától elszakított, a szabad
akaraton nyugodnék. Ugyanígy aztán a jogot megint a törvényre redukálják.”
Az ún. gothai program meghirdetésével jelentkező szociáldemokrácia [A gothai
kongresszuson (1875 májusában) egyesült a Szociáldemokrata Munkáspárt és az
Általános Német Munkásegylet egységes Németországi Szocialista Munkáspárttá, s
határozta meg az új párt programját] kihívásával már Marx is szembenézett; ennek
eredménye A gothai program kritikája. A műben Marx megerősítette azt az eredeti
programot és állásfoglalást, hogy az ember felszabadítását lehetővé tevő szocialistakommunista rendszer megszületésének előfeltétele a kapitalizmus (a tőkés gazdálkodás
és az azt szolgáló állam) világméretű felszámolása, s helyébe a társadalmi
önkormányzás állítása. „A kommunista társadalom egy felsőbb szakaszán, amikor az
egyének már nincsenek leigázó módon alárendelve a munkamegosztásnak, és ezzel a
szellemi és testi munka ellentéte is eltűnt, amikor a munka nemcsak a létfenntartás
eszköze, hanem maga lett a legfőbb létszükséglet; amikor az egyének mindenirányú
fejlődésével a termelőerők is növekedtek és a kollektív gazdagság minden forrása
bővebben buzog – csak akkor lehet majd a polgári jog szűk látóhatárát egészen átlépni,
és csak akkor írhatja zászlajára a társadalom: mindenki képességei szerint, mindenkinek
szükségletei szerint!”
SZOCIÁLDEMOKRÁCIA  A marxizmustól való eltávolodás, s a szocializmus filozófiai
alapjainak, valamint politikai programjának módosulása először – Eduard Bernstein
XIX. század végi színrelépésével – a szociáldemokrata mozgalomban következett be.
Ez kétirányú változást jelentett: egyrészt a marxizmusnak, mint társadalomfilozófiának
puszta gazdaságtanná való lefokozását, tehát az önkormányzó-önigazgató emberi
közösség megteremtésének végső céljáról való lemondást; másrészt annak kimutatását,
hogy Marxnak a kapitalizmus mozgástörvényeire és fejlődési irányaira vonatkozó
gazdaságtani jóslatai tévesnek bizonyultak, s emiatt a forradalmi program felváltását a
piacgazdaság és az állam reformjának programjával.
A gothai program megfogalmazásában: „A munkásosztály a maga felszabadításán
mindenekelőtt a mai nemzeti állam keretein belül munkálkodik, tudatában annak, hogy
valamennyi kultúrország munkásaival közös törekvésének szükségszerű eredménye a
népek nemzetközi testvériesülése lesz.” „Ezen alapelvekből kiindulva, a német
munkáspárt minden törvényes eszközzel küzd a szabad államért – és – a szocialista
társadalomért; küzd azért, hogy a bérrendszer a vasbértörvénnyel együtt – és – a
kizsákmányolás minden formában megszűnjék; küzd minden társadalmi és politikai
egyenlőtlenség kiküszöböléséért.” Beszédes szavak, világos ellentétben az eredeti marxi
programmal.
A szociáldemokrácia elméleti megalapozását is Bernstein (1850-1932) végezte el A
szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai című, 1899-ben megjelent
művében. A kiindulópontot annak vizsgálata képezi, hogy helytálló-e az elsősorban a
Kommunista Kiáltványban kifejtett „katasztrófaelmélet”, miszerint küszöbön áll a
nyugati gazdasági és társadalmi rend összeomlása. Ha ezt a tendenciát nem is vitatta
Bernstein, annak gyors időbeli lefutására vonatkozó jóslatot, s a helyzetből levont
következtetéseket tévesnek minősítette. A XIX. század eleji helyzet, amelyen Marx és
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Engels előrejelzései alapultak, a század végére jelentősen megváltozott, s ezzel a
jóslatok előfeltevései meghiúsulttá, a következtetések megalapozatlanná váltak.
A marxi előfeltevések középpontjában a tőkés gazdálkodás belső ellentéteinek
szükségszerű és elkerülhetetlen kiéleződése, s ebből következően az elnyomás és a
társadalmi feszültségek forradalomhoz vezető növekedése állt. A kapitalizmus
alapellentmondása a társadalmi termelés és az egyéni elsajátítás között feszül: az egyre
több ember együttműködésével előállított javakat, a munkájukkal előállított
értéktöbbletet egyre kevesebben sajátítják el. A feszültségek mozgatója a csökkenő
profitráta törvénye, amely kiélezi a gazdasági élet szereplői közötti küzdelmet. A
profitráta törvényének lényege a következő. A profit az ár és a költség közötti különbség.
A költségnek két eleme van: a termelési eszközök (nyersanyag, épületek, gépi
berendezések) és a munkabér. Minthogy ezek közül a termelési eszközök egyre nagyobb
költséghányadot jelentenek, a termékek és a munkaerő árát pedig a piac határozza meg,
a profit aránya elkerülhetetlenül csökken. A profitráta az előállított értéktöbbletnek a
termelésbe fektetett tőkéhez (a termelési eszközökben megjelenő „holt munkához”)
viszonyított aránya.
A kiélezett küzdelemben bekövetkezik 1. a társadalom polarizációja: mindenki vagy
tőkéssé, vagy munkássá válik; 2. a tőke koncentrációja: a termelési eszközök egyre
kevesebb kézben összpontosulnak; 3. a munkásosztály elnyomorodása: a profit
biztosítása a munkabér kárára történik. A kísérő társadalmi feszültségek a marxista jóslat
szerint az osztályharcok formáját öltik magukra, s hamarosan a burzsoák és proletárok
közötti „végső harc” hozza meg a forradalmat és valósítja meg a kommunizmust. A
magántulajdon felszámolásával lehull a tőkemonopólium bilincse a társadalmi
termelésről, amely így felszabadulva soha nem látott virágzásnak indul, ontva az anyagi
javakat.
„S vajon ez mind igaz lenne?” – kérdezte Bernstein, s rögtön válaszolt is rá: „Igen is,
meg nem is. Igaz mindenekelőtt a tendenciát illetően. A jelzett erők megvannak, és a
megadott irányban hatnak. De a folyamatok is valóságosak: tény a profitráta csökkenése,
tény a túltermelés és a válságok megjelenése, tény az időszakos tőkelepusztulás, tény az
ipari tőke koncentrációja és centralizációja, tény az értéktöbbletráta emelkedése.”
Azonban az így felvázolt kép nem teljes – hangsúlyozta –, mert nem mutatja be az
ellentétes irányú erőket. Így különösen nem vesz tudomást a tőke
„szétforgácsolódásáról” a részvénytársasági formában – ami napjaink kisrészvényesi
fejleményei felől visszatekintve különösen éles szemű megfigyelés. Itt ugyanis az üzemi
koncentráció nyugodtan együtt járhat a tőke decentralizálásával, s elmosódik a határ a
„tőkés” és a „munkás” között. „Téves tehát az a feltevés, hogy a jelenlegi fejlődés a
vagyonosok számának relatív vagy akár abszolút csökkenését mutatja. Nem »többé vagy
kevésbé«, hanem éppenséggel jobban, azaz abszolúte és relatíve növekszik a
vagyonosok száma.” Ebből az is következik, hogy a társadalmi tagozódás polarizálódása
helyett annak differenciálódását és lépcsőzetessé válását mutatják a tényleges
folyamatok.
Nem bizonyult helyesnek a munkások számának növekedésére és az elnyomorodásukra
vonatkozó jóslat sem, amely egy egyre nagyobb, egyre egységesebb és egyre
elkeseredettebb osztály megjelenésével vetítette előre. Nem igaz mindenekelőtt, hogy a
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munkások a lakosság többségét alkotnák. Továbbá a differenciáltság és lépcsőzetes
szerkezet az alkalmazottak körében is inkább erősödést, mint gyengülést mutat, mondja
Bernstein. Így különösen nem látszik eltűnni, sőt erősödik a középosztály, nem
homogenizálódik a parasztság, kialakul egy munkásarisztokrácia, s általában is a
szakszervezeti mozgalom egyre kedvezőbb munkafeltételeket és béreket,
szociálpolitikai intézkedéseket tud kiharcolni. Ugyanez a küzdelem a politika
demokratizálódását is magával hozza, s mindez a munkásosztály forradalmi kedvének
csökkenését eredményezi.
Mi akkor a helyzet a válságokkal, mit lehet tőlük várni? Azt semmiképpen,
figyelmeztetett Bernstein, hogy szükségszerűen és hamarosan a nagy katasztrófába, a
kapitalizmus összeomlásába torkollanak. Vannak a válság felé sodró erők, de vannak
ezzel ellentétesek is – s ezek működését és összhatását nemigen lehet előre jelezni. Ha
a helyi és részleges válságok elkerülhetetlenek is, az általános összeomlás – különösen
az élelmiszer-termelési kapacitás bővülése miatt – elkerülhető. „Tehát csak az marad,
hogy a modern társadalomban a termelési kapacitás sokkal nagyobb, mint a tényleges,
a vásárlóképesség által meghatározott árukereslet; hogy milliók élnek nem megfelelő
lakásokban, rosszul öltözötten és alultápláltan, bár az eszközök bőven elegendőek
lennének ahhoz, hogy számukra megfelelő lakás, ruha és élelem álljon rendelkezésre…”
Ez a (részletesen okadatolt) helyzetelemzés alapozza meg a munkásosztály számára
követendő stratégiát. Ha a forradalom elkerülhetetlenségének előfeltevései tévesnek
bizonyultak, akkor nem a közeli és átfogó forradalom bekövetkezését, sőt annak
kirobbantását kell célul kitűzni. A stratégiai cél az elnyomottak megszervezése,
tudatosságuk fokának növelése, s az így előálló szervezett és tudatos erőnek a
felhasználása az alsó osztályok életének javítására és lehetőségeinek növelésére. A
gazdasági szerveződés céljaként a kereskedelmi profitráta megszerzésére BERNSTEIN
elsősorban a szövetkezeteket ajánlja, a termelési profitráta elleni támadást a
szakszervezetek hajthatják végre; a politikai szerveződésre pedig a pártok szolgálnak.
Az igazságosabb elosztás gazdasági célja mellett a politikai cél nem a forradalom
kirobbantása, hanem a demokrácia növelése. „A demokrácia egyszerre cél és eszköz. A
szocializmus kivívásának eszköze és a szocializmus megvalósulásának formája.”
A vágyott társadalom nem a régi felszámolása, hanem annak meghaladása. „A
szociáldemokrácia nem akarja ezt a társadalmat felszámolni és tagjait együttesen
proletarizálni – fogalmazott –, inkább lankadatlanul dolgozik azon, hogy a munkásokat
a proletár társadalmi helyzetből a polgár rangjára emelje, s ezáltal a polgárságot vagy
polgári állapotot általánosítsa. Nem a polgári társadalmat akarja felváltani proletár
társadalommal, hanem a tőkés társadalmi rendet szocialistával.”A folyamatot továbbá
Bernstein az erőszak helyett csak a törvényesség és alkotmányosság, a parlamentarizmus
keretei között tartotta megvalósíthatónak – a tudatosságnak a jogtudat formáját is fel kell
vennie.
Bernstein nem azért bírálta a marxizmust, hogy valamely más eszmével váltsa fel –
mindvégig annak keretei között maradva egy új korban és egy új helyzetben vont le új
következtetéseket, hogy helyesebben jelölje ki a munkásosztály harcának céljait,
taktikáját és stratégiáját: „végül mégiscsak Marx az, akinek Marxszal szemben igaza
van” – jegyezte meg. A nyugati szociáldemokrácia mindenesetre közel száz éven át a
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Bernstein által kijelölt utat járta, az ortodox marxistáktól (konkrétan Lenintől) pedig
megkapta „az áruló Bernstein” állandó jelzőt. A végcél elárulásáról van szó, amit egy
„hírhedt mondatában” láttak manifesztálódni: „az, amit általában a szocializmus
végcéljának neveznek, semmit, a mozgalom maga pedig mindent jelent”. A vádat maga
sem vitatta, de Marxot hívta igazolásul: „És a végcél? Nos, az csak végcél marad. A
munkásosztálynak – idézte Marx szövegét – nincsenek kész utópiái, amelyeket par
décret du peuple [néphatározattal] bevezetne. Tudja, hogy amíg kivívhatja saját
felszabadulását és ezzel együtt azt a magasabb formát, amely felé a jelenlegi társadalom
a maga gazdasági hajtóerői révén feltartóztathatatlanul tör, hosszú küzdelmeken,
történelmi folyamatok egész sorozatán kell átmennie, amelyek mind a körülményeket,
mind az embereket meg fogják változtatni.” Addig is az önkormányzati, szakszervezeti,
parlamenti aprómunkát ajánlotta a forradalmi álmodozók figyelmébe.
KERESZTÉNYSZOCIALIZMUS  A kereszténység és a szocializmus között az
igazságosság, pontosabban a szociális igazságosság eszménye ver hidat. Már a
munkások – a szegények – első mozgalmaitól kezdve reflektálnia kellett a szeretetre és
irgalomra hivatkozó, de annak idején a rabszolgaságot is legitimáló egyháznak arra,
hogy vajon a szegénység és gazdagság kiáltó ellentétét produkáló kapitalizmus
összeegyeztethető-e a keresztény tanokkal. Első válaszként XIII. Leó Rerum Novaruma
(1891) enciklika tekinthető olyannak, amely az igazságosságon alapuló katolikus
szociális doktrína kifejtését tartalmazta, amely a munkásokat és a munkaadókat is
figyelmeztette az őket terhelő kötelezettségekre. A „szociális igazságosság” fogalma XI.
Pius Quadragesimo Annojában (1931) bukkan fel, a társadalmi intézményeket átható
„szociális szeretet” igényét fogalmazva meg. XXIII. János a Mater et Magistraban
(1961) már a munkabérre, a termelési ágakra vagy az eltérő fejlettségű országokra, stb.
konkretizálta ezen eszme követelményeit. Ettől kezdve az igazságosság folyamatosan
jelen van a katolikus egyház szótárában, s ezzel viszonyba kerül az ugyancsak
(társadalmi) igazságosságot követelő szocialista tanokkal.
LIBERÁLSZOCIALIZMUS  A szocializmussal nemcsak ellentétbe, de kölcsönhatásba is
kerülő másik nagy eszmerendszer a liberalizmus. A kapcsolatot a liberalizmusnak az
individualizmustól és a jogokra alapozott társadalomszervezéstől való eltávolodása, és
a társadalmi célok és funkciók gondolatának befogadása tette lehetővé, a közös nevezőt
pedig az egyenlő elbánás elve és a demokrácia eszméje kínálta. A folyamat az egyik
oldalon a szociálliberalizmus, a másikon a liberálszocializmus elkülönülését
eredményezte. Az egymáshoz közelítő két irányzat egyetért abban, hogy „az állam
funkciója – amint Leonard T. Hobhouse fogalmazott –, hogy olyan feltételeket
biztosítson, amelyek mellett a polgárai saját erejükből képesek megszerezni mindazt,
amire szükségük van egy teljes polgári élethez. Nem az állam dolga, hogy ételt, lakást
vagy ruházatot adjon nekik. Az államnak arról kell gondoskodnia, hogy olyanok
legyenek a gazdasági viszonyok, amelyek között egy normális ember, aki nem szenved
szellemének vagy testének vagy akaratának fogyatékosságától, hasznos munka révén
képes etetni, elhelyezni és öltöztetni magát és a családját. A »munkához való jog« és a
»létminimumhoz való jog« éppúgy érvényes, mint a személyi és tulajdonjogok. Azaz,
ezek is a jó társadalmi rend integráns részei.” Ha azonban az egyenlő életesélyekről az
egyén nem, hanem csak az állam – a szervezett közösség – képes gondoskodni, akkor a
szocializmushoz, de legalábbis a liberalizmus és szocializmus elegyéig jutottunk el.
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Ez az elegy mindenképpen túllép a javak egyenlő elosztását követelő szocialista
programokon. Az állam kiemelkedő és sajátszerű szerepének megőrzése mellett
egyrészt demokratikusnak – azaz alulról felfelé építkezőnek, a társadalmi törekvésekből
kibontakozónak – kell lennie; másrészt ezzel összefüggésben nem gyűrheti maga alá az
egyént, hanem tiszteletben kell tartania annak életszférájá. Ez mindenekelőtt a tulajdon
tiszteletben tartását jelenti, annak ellenére, hogy a tulajdonnak társadalmi jellege van:
egyfelől szervezett társadalmi erő biztosítja a tulajdonosi jogok védelmét, másfelől a
társadalmi munkamegosztás és együttműködés biztosítja a tulajdon működtethetőségét
a termelésben. Csak ebben az esetben lehet védekezni az egyén háttérbe szorítására
irányuló szocialista törekvések hátrányos következményei ellen, amelyek az egyénnel
együtt kiiktatják a tehetséget, a vállalkozó kedvet, az innovációt, az egyéni siker
hajtóerejét. A szocialista megfontolás annak a mértéknek a meghatározásánál térhet
vissza, ameddig megengedi az egyéni siker hasznának elsajátítását: ez a társadalom
számára hasznos szolgálattal, funkcióval lehet arányos, s „az előállt javak többi részét a
közösség rendelkezésére kell bocsátani, szociális célú felhasználásra.”
De mi igazolja az állam kiemelkedő szerepét a társadalomban? Az, ha az állam és csak
az állam képes érvényre juttatni a demokrácia alapértékét: minden egyén egyenlő
méltóságának eszméjét. „Véleményem szerint – fogalmazott Ph. Pettit – a
liberáldemokrata elméletet az a feltevés jellemzi, hogy a minden ember egyenlő
méltósága eszméjének címzettjei az egyének; a szociáldemokrata elméletet pedig az,
hogy ezen eszme címzettje az állam.” Az egyenlő méltóságot az előbbi felfogás az
egyéni magatartások által követendő, az utóbbi pedig az állam által megvalósítandó
(mert még meg nem valósult) eszménynek tekinti. Az embereket az államnak kell
emancipálnia, megszabadítva őket a szegénységtől, tudatlanságtól, esendőségtől –
társadalombiztosítással, közoktatással, közegészségüggyel, szociális lakásokkal, és így
tovább. Ugyanígy védelmet kell nyújtania az elnyomással, kizsákmányolással,
diszkriminációval, kirekesztéssel szemben – egy demokratikus társadalom politikai és
jogi intézményeinek működtetésével. Ez a kétségtelenül szocialista meggyőződés akkor
ölt liberális jelleget, ha funkcióját nem ex gratia beavatkozással és osztogatással látja el
(ami „megajándékozottként” adóssá, s így kiszolgáltatottá teszi az egyéneket), hanem
megfelelő feltételek esetén őket egyénileg megillető és rivális igényekkel szemben is
érvényesíthető jogként. Minthogy azonban a joggal szemben kötelezettségnek is kell
állnia, ennek egyedül alkalmas hordozója ismét az állam.
BOLSEVIZMUS  A marxizmustól való, a szociáldemokrácia színrelépésével
párhuzamos, de azzal ellentétes irányú eltávolodást a Lenin és Sztálin nevéhez köthető
bolsevizmus jelentette. Ez a változat is lemond az ember felszabadításáról és az
önigazgató közösségi társadalomról, hogy helyébe az egyén teljes felszámolását és
totális pártállami irányítását léptesse; a forradalmi programot pedig a „permanens
forradalom” láza, soha nyugvópontra nem jutó, s intézményes formákba nem
kristályosodó állapotának fenntartásával váltotta fel. Minthogy ebben az esetben a
szocializmus eszméje a „létező szocializmusok” gyakorlati politizálásával szövődik
egybe, az irányzat elnevezésében sem született konszenzus. Használatos rá a
„kommunizmus” kifejezés, de – hacsak nem akarjuk szitokszóként használni – ennek
eszméjétől olyan távol esik a megvalósult gyakorlat, hogy e szó alkalmazása félrevezető
volna. Sokan használják a „leninizmus”, vagy még inkább a „sztálinizmus” kifejezést
is; ez azonban azt sugallja, hogy egyes személyek tehetnek a torzulásokról, s elleplezi
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azok gyökereit. A „bolsevizmus” szó viszont arra helyezi a hangsúlyt, hogy olyan
eszméről és gyakorlatról van szó, amelynek megszületését és fennmaradását is egy párt,
a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja – SzK(b)P – léte magyarázza.
Vitatható, hogy mennyire volt szükségszerű, hogy a szocializmus eszméinek gyakorlati
megvalósulása totalitárius politikai berendezkedést eredményezett, s hogy valóban
lehetséges lett volna – amint abban oly sokan hittek – egy „emberarcú szocializmus”
megteremtése. Mindenképpen gyanút kelt azonban, hogy a marxizmus egyik forrásának
tekinthető Rousseau tanai – az emberek közti egyenlőtlenség forrása a magántulajdon, s
annak védelmezője, az állam, s az ezt felszámoló jóra (a szabadságra és egyenlőségre)
kényszeríteni is szabad az embereket – a jakobinus diktatúra során, nyaktilók
segítségével valósultak meg. Igazi mintaként azonban a következő realizálódás: a Párizsi
Kommün szolgált. Már Marx is, s a nyomán Lenin a Kommünt tekintette az első
„munkásállamnak”, a szocializmus gyakorlati megvalósulásának, ahol „Párizs
proletárjai… a közügyek intézését saját kezükbe veszik”. A minta azonban az
„ostromlott erőd” modelljét tette „a” szocializmus modelljévé: egy ellenséges környezet
ellen vívott élet-halál harcot, amely minden erő koncentrálását, s mindennek a végső cél
alá rendelését kívánta meg.
A Párizsi Kommün tapasztalatainak összegzését, s elméleti általánosítását Marx A
polgárháború Franciaországban című írásában végezte el, amely kiindulópontként
szolgált Lenin Állam és forradalom című, a forradalom előestéjén annak
előkészítéseként írott munkájának. A leszűrt tapasztalatok meghatározónak bizonyultak
a szocializmus későbbi sorsát illetően:
(1) Mindenekelőtt „a munkásosztály nem veheti egyszerűen birtokába a kész
államgépezetet, hogy azt saját céljaira működésbe hozza,”mert a múlt összes elnyomó
intézményének ezen örököse újra csak elnyomja a proletárokat. Ezzel szemben „a
munkásosztálynak szét kell zúznia, össze kell törnie a »kész államgépezetet«, és nem
szorítkozhat arra, hogy azt birtokába vegye.”
(2) A szétzúzott bürokratikus-katonai elnyomó állam helyére „proletár szocialista
köztársaságot” (Lenin) kell állítani. „A 'szociális köztársaság' jelszava, mellyel a párizsi
proletariátus a februári forradalmat bevezette, csak határozatlan vágyakozást fejezett ki
egy olyan köztársaság után, amely nemcsak az osztályuralom monarchikus formáját,
hanem magát az osztályuralmat is kiküszöbölné.”
(3) A megszerzett hatalom új letéteményese a hatalom egységét megvalósító Kommün
(azaz a Tanács, azaz a Szovjet). „A Kommün általános választójog alapján Párizs
különböző kerületeiben megválasztott, felelős és bármikor elmozdítható városi
tanácsnokokból alakult. Többségük természetszerűleg munkásokból vagy a
munkásosztály elismert képviselőiből állott. A Kommünnek nem parlamentáris, hanem
dolgozó testületnek kellett lennie, amely végrehajtó és egyszersmind törvényhozó
hatalom is.”A kommün mint „a termelők önkormányzata” szolgált (volna) politikai
formaként „a legkisebb falucskának” is.
(4) Ami az erőszakszerveket illeti, a Kommün első rendelete „az állandó hadseregnek a
megszüntetése és a felfegyverzett néppel való helyettesítése volt”. Továbbá „a
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rendőrséget, mely eddig a központi kormány eszköze volt, azonnal megfosztották
minden politikai jellegétől, és a Kommün felelős és bármikor elmozdítható szervévé
változtatták. Ugyanígy a közigazgatás valamennyi többi ágának hivatalnokait is. A
Kommün tagjaitól kezdve lefelé, mindenkinek munkás-munkabérért kellett ellátnia a
közszolgálatot.”
(5) Végezetül mindezt betetőzte a „papi hatalom megtörése”: az egyházak feloszlatása
és vagyonuk elkobzása; az összes tanintézmény ingyenes megnyitása a nép előtt; a bírák
megfosztása „látszatfüggetlenségüktől”, „hiszen ez csupán arra volt jó, hogy palástolja
szolgai engedelmességüket, mellyel minden egymást követő kormánynak sorjában
letették, majd megszegték a hűségesküt. Mint a többi közalkalmazott, az igazságügyi
tisztviselők és a bírák is választottak, felelősek és elmozdíthatók lettek.”
Lenin mindezt úgy összegezte, hogy „Marx a szocializmus és a politikai harc egész
történetéből arra az eredményre jutott, hogy az államnak el kell majd tűnnie, és hogy
eltűnésének átmeneti formája (az államtól a nem-államba való átmenet) az »uralkodó
osztállyá szervezett proletariátus« lesz. De arra, hogy felfedezze e jövő politikai formáit,
Marx nem vállalkozott. (…) A Kommün – a proletárforradalom első kísérlete arra, hogy
összetörje a burzsoá államgépezetet, és az a »végre felfedezett« politikai forma, amellyel
a szétzúzott formát lehet is, kell is helyettesíteni.”
Az állam elhalását, pontosabban nélkülözhetőségét Lenin a bürokratikus szervezetek
modern munkaszervezési módszereire alapozta (nagy hatással volt rá a Ford-gyár
akkoriban bevezetett futószalag-gyártósora, s Taylor elmélete). „Szervezzük meg mi
magunk, munkások, a nagyüzemet, kiindulva abból, amit a kapitalizmus már
megteremtett, támaszkodjunk saját munkás tapasztalatainkra és szervezzük a
felfegyverzett munkások államhatalma által támogatott legszigorúbb vasfegyelmet,
tegyük az államhivatalnokokat megbízásaink egyszerű végrehajtóivá, felelős,
mindenkor leváltható, és szerény fizetésű »felügyelőkké és könyvelőkké« (…) – ez a mi
proletár feladatunk, ezzel lehet, ezzel kell megkezdeni a proletárforradalom
végrehajtását.” Vagy még érthetőbben: „Az egész népgazdaságot át kell szerveznünk a
posta mintájára.” Még beszédesebben: „Nyilvántartás és ellenőrzés – ez a legfontosabb,
ami a kommunista társadalom első fázisának »elindításához«, helyes működéséhez
kell.”Még távlatosabban: „Az egész társadalom egyetlen iroda és egyetlen gyár lesz,
ahol egyenlő a munka és egyenlő a fizetés.”
Az így körvonalazott program hónapokon belül elkezdődő megvalósításának keretéért
és megnevezéséért Lenin ismét Marxhoz fordul: „A tőkés és a kommunista társadalom
között van egy időszak, melyben a tőkés társadalom forradalmi úton kommunista
társadalommá alakul át. Ennek megfelel egy politikai átmeneti időszak is, amelynek az
állama nem lehet egyéb, mint a proletariátus forradalmi diktatúrája.” Ez lett a létező
szocializmus, ennek megvalósítója és igazolója lett a bolsevizmus. Úgy látszik, ami
utóbb történt, az nem torzulás vagy eltévelyedés, hanem az eredeti terv konzekvens
megvalósítása volt.
Mindazonáltal ne feledjük, hogy az új állam alapsejtjeit jelentő szovjetek – vagyis a
munkás-, paraszt- és katonatanácsok – 1905-ben és 1917-ben is spontán módon,
pártoktól függetlenül alakultak meg, tehát a szovjetállam originálisan nem pártállam.
Bár ez a kegyelmi állapot nem tartott sokáig: még Lenin feláldozta a spontán gazdasági
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és társadalmi fejlődés lehetőségét a párt, pontosabban a pártapparátus mindenre
kiterjedő hatalmának. Az ok vagy inkább a magyarázat: az orosz nép elmaradottsága, az
intervenció majd polgárháború katonai-gazdasági szükséghelyzete – a minden
értelemben vett „ostromlottság”. A következmény azonban a totalitárius rendszer felé
sodródás, s az út „Lenin egypárti diktatúrájától Sztálin totalitarizmusáig és a hruscsovi
felvilágosult zsarnokság-kísérletig” vezet.
Lenin – még ha az aggályok ostoba félresöprése árán is – nem gondolta, hogy a
forradalom és a szovjetállam orosz ügy volna. „A leggyengébb láncszem” teóriáját
hirdetve arra számított (s ez még az 1924-es szovjet Alkotmány preambulumában is
szerepelt), hogy hamarosan mindenütt győz a világforradalom, s a legteljesebb
demokrácia és jólét kora rövid időn belül beköszönt az egész világban. Sztálin volt az,
aki a világforradalmat a „szocializmus egyetlen országban” doktrínával, a
proletárdiktatúrát a pártdiktatúrával, a munkásosztályt a pártjával, a pártját pedig annak
vezetőivel helyettesítette és személyi kultusszal övezte, s az országot birodalommá
alakította át; a kommunizmus a nagyorosz sovinizmusra kacsintó belüggyé és belügyi
kérdéssé vált.
A sztálinizmus két szakasza különíthető el: a II. világháború előtti és utáni szakasz. Az
első szakasz – még Lenin életében – a világforradalomról való lemondással vette
kezdetét, de csak a sztálini pártfőtitkári poszt teljhatalommá való kiépítésével és a
riválisokkal való leszámolás (1927) után teljesedett ki, hogy az 1928/1929-es „második
forradalommal” teljes tisztaságában lépjen fel. Ennek középpontjában a (bürokratikus)
párt totális hatalma és egysége (értsd: egyetlen – sztálini – akaratnak való alárendeltsége)
áll. A pártnak alá van rendelve az állam, de szó sincs már az elhalásáról. Éppen
ellenkezőleg: az elhalás felé az állam „legteljesebb megerősödésén” át vezet az út. Ehhez
a módosuláshoz szolgál igazolásul a „szocializmus egyetlen országban” tétele: külső és
belső ellenségtől körülvéve nem lehet lemondani ilyen erős fegyverről. S már meg is
érkeztünk az „éleződő osztályharc” fenyegetéséhez: a kiszolgáltatott helyzetben
elsőként a „soraink közé férkőzött” ellenségtől és a kulákoktól kell megszabadulni – ez
magyarázta a terrort és a ’30-as évek nagy koncepciós pereit. A szerkezetre a
„permanens forradalom” doktrínája helyezi fel a zárókövet: a személyi hatalmi függések
hálózatában esély sincs a rendszer intézményesedésére és nyugvópontra jutására – az
örökös változás cseppfolyós állapotban, s ezért kiszámíthatatlanságban hagyja a
viszonyokat.
A II. világháború egyértelműen megerősítette a sztálini bolsevizmust: visszamenőleg
igazolta, s előre hatalmas hitelt adott a valójában totalitárius rendszernek. Ezután lépett
ki a nemzetközi politika színterére: világhatalmi tényező lett, s a szocialista
világrendszert építette (szerezte meg) maga köré. Az első háború utáni
hadikommunizmust, s a második háborúra készülődést, majd annak megvívását azonban
újabb ostrom, újabb háborús helyzet: a hidegháború követte. A totalitarizmus megőrizte
lételemét és megerősítette önigazolását, becsatornázva a hazafiság és antifasizmus erőit
is. A bolsevizmus – Furet Lenint idéző kifejezésével – elérte „legfelső fokát”, a
„totalitárius érettség” értelmében: „az emberi történelemben példátlanul tökéletes
ellenőrzéssel rendelkezik a Szovjetunió polgárai fölött; több európai országra és
hamarosan Kínára is kiterjed. A rendszert egyetlen vezér testesíti meg, akit katonaként,
filozófusként és államfőként bálványoznak; és szerte a világban olyan erős az ideológiai
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kisugárzása, hogy azt csak egy vallás befolyásához hasonlíthatnánk.” A vég azonban,
amely Jugoszlávia 1948-as szakításával megkezdődött, Sztálin halálával (1953)
visszafordíthatatlanná vált.
A bolsevizmus és a Szovjetunió pusztán létrejötte és fennmaradása, valamint a II.
világháborúban aratott győzelme révén hatalmas, s csak az 1956-os a XX. Kongresszus
után szertefoszló tekintélyt alapozott meg a nyugati világban is. Íme, itt volt a sokat
kárhoztatott kapitalizmus meghaladásának élő és hatalmas példája. Kérdés maradt
azonban, hogy a példa egy az egyben követhető-e a Nyugat számára. A „nyugati
bolsevizmus” lehetőségének elemzését elsőként és legnagyobb hatással Antonio
Gramsci (1891-1937), az Olasz Kommunista Párt egyik alapítója végezte el. Az 1917es orosz forradalom győzelmét kitörő örömmel és várakozással üdvözölte a már akkor
igen erős olasz szocialista és anarchista mozgalom.Radikális szocialistaként, majd
kommunistaként Az új fejedelem című könyvében összegyűjtött jegyzeteiben Gramsci
a proletárforradalom és az önigazgató tanácsrendszer lehetőségével vet számot
Olaszországban.
„A forradalom olyan, mint a háború” – hangzik Gramsci kiinduló tétele, s minthogy
Olaszországban forradalmi helyzet van, harcra kell készülni. A háborúhoz vezérkar kell:
erre hivatott a kommunista párt – az „új fejedelem” ugyanis, aki képes „új állam
megalapításához vezetni a népet” és aki a végső cél eléréséhez vállalja a szükséges
eszközöket a XX. században csak a párt lehet. A háborút azonban nem lehet úgy
megvívni, mint Oroszországban, ahol a Téli Palota, a főposta és a főpályaudvar
elfoglalásával lényegében a felkelők ölébe hullott az ország. „Azt hiszem, Ilici [Lenin]
megértette, hogy a keleten ’17-ben győzelmesen alkalmazott mozgóháborúról át kell
térni az állóháborúra, hiszen nyugaton ez az egyetlen lehetséges megoldás… Keleten az
állam volt minden, a polgári társadalom kezdetleges és cseppfolyós volt; nyugaton az
állam és a polgári társadalom között helyes arány állt fenn, és amint az állam megrendült,
rögtön megmutatkozott mögötte a polgári társadalom vaskos szerkezete. Az állam csak
előretolt lövészárok volt, s mögötte erődök és kazamaták vaskos láncolata húzódott
meg…” Nem elég tehát egyetlen rohammal bevenni a politikai hatalmat, hanem még azt
megelőzően meg kell szerezni a hegemóniát is, azaz kitartó meggyőzés eredményeként
a polgári társadalom egyetértését és támogatását a forradalmi változásokhoz. A
hegemóniáért folytatott harcban legkiemelkedőbb szerepet az értelmiség tölt be. Minden
osztálynak megvan az őt szervező, vezető, tudatosságát növelő „szerves értelmisége”; a
munkásosztályé „a proletariátus élcsapata, a párt”, azaz a párt az osztály „elitje”,
„arisztokráciája”. E megfontolásokból olyan politikai program következik, amelyet
aztán az erős nyugati kommunista pártok követtek is: a proletárforradalom és
kommunizmus eredeti marxi-lenini céljához vezető hosszabb, kacskaringósabb út
keresése, amelynek során a kommunisták vezette munkások egyre nagyobb politikai
szerepre és társadalmi elismertségre tesznek szert.
A HARMADIK ÚT  A „harmadik út” kifejezés nem ismeretlen sem a magyar, sem az
európai eszmetörténetben. Általában azok használták saját eszméik és programjuk
megnevezésére, akik elégedetlenek voltak úgy a kapitalista, mint a szocialista
berendezkedéssel és azok eszmei megalapozásával és igazolásával, vagy röviden: úgy
az amerikai, mint a szovjet úttal. A Tony Blair vezette brit Munkáspárt tette elterjedtté
(de hirdetője lett például Bill Clinton az USA-ban, Gerhard Schröder Németországban
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vagy Lionel Jospin Franciaországban) a jóléti állam válságára és a neokonzervatív
hullámra adott szociáldemokrata válasz és program megjelölésére. Valójában az
osztálybázisát és osztályjellegét elvesztett, s az ezredforduló gyökeresen új kihívásai és
az új világrend keretei közé kerülő szociáldemokrácia új önmeghatározásáról, egyben új
változatáról van szó. Az elnevezés és a program kidolgozása Anthony Giddenstől
származik. Ami a szocializmust illeti, gazdasági programjukkal a szocialisták
nyilvánvalóan megbuktak. Mégis: „Nem lehet az őket vezérlő értékeket és eszményeket
csak úgy egyszerűen félrelökni – fogalmaz Giddens –, hiszen néhányuk szerves részét
képezi a jó életnek, amely a társadalmi és gazdasági fejlődés értelmét adja.”
A csúcspontját a keynesiánus jóléti államban és vegyes gazdaságban elérő hagyományos
szociáldemokrácia egy hagyományos világszemléleten belül maradt. Ennek kereteit a
nemzetgazdaságok, a nagy volumenű tömegtermelést végző iparágak dominanciája, a
hagyományos családmodell, a szakértő és elitista államvezetések jelölték ki, melyek
között a szociáldemokrácia lényegében a források (újra)elosztásáért, s az ezt biztosító
„nagy államért” küzdött. Alternatíváját és ellenlábasát a neoliberalizmus jelentette a
források lehető legkisebb elvonásának és az állam visszaszorításának programjával. A
„harmadik út” ezen terméktelenné vált dilemma meghaladására törekszik. A világ
ugyanis megváltozott: a kelet-európai szocializmussal együtt omlott össze a kétpólusú
világrend; égető kérdéssé vált a környezetvédelem; alapvetően új helyzetet teremtett a
globalizáció; eltűntek a markáns osztálykülönbségek; értelmét vesztette a jobb/bal
politikai vízválasztója; a nők emancipálódtak; a „szűkösség értékeit” a „posztmateriális
értékek” váltották fel, folyamatban van a kommunikációs és információs forradalom; a
társadalom tovább individualizálódik a szokások és hagyományok szervező erejének
csökkenésével.
Ebben a helyzetben az emancipáció és társadalmi igazságosság változatlan
követelményeinek új módon kell megfelelni, melynek sarokpontjaiként jelöli ki Giddens
a "harmadik-utas" értékeket. Ezek a következők:
(1) Az egyenlőség a személyes szabadsággal való összeütközés miatt igényel védelmet,
akár egalitáriánus intézkedések révén is. Ez az alapérték határolja el legmarkánsabban a
harmadik utat a konzervativizmustól.
(2) Az egyenlőség biztosításának legfontosabb feltétele az elesettek védelme. A
szolidaritás és társadalmi igazságosság hagyományos értékének megőrzését jelenti ez,
immár nem osztály-alapon, hanem a közösségnek minden egyes tagja iránt viselt
felelősségéből következően.
(3) E két érték új kontextusba helyezi a szabadság követelményét is. „A szabadság a
szociáldemokraták számára a cselekvés autonómiáját kell, hogy jelentse, ami viszont a
tágabb közösségben való részvételt feltételezi. A kollektivizmus feladása után a
harmadikutas politika az egyén és a közösség új kapcsolatát, a jogok és kötelességek
újfajta definícióját keresi.
(4) Ennek egyik alapelve a „felelősség nélkül nincs jog” szlogenje. Nemcsak az állam
tartozik felelősséggel polgárai sorsa iránt, de az egyéni jogokat sem lehet feltétel
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nélküliként elismerni: azok feltétele az egyének önmaguk és egymás iránt viselt
felelőssége.
(5) A másik alapelv a „demokrácia nélkül nincs hatalom” követelménye. A tradíciók és
a szokások lazulásában a konzervatív jobboldal a hatalmat igazoló tekintély
veszélyeztetőjét látja, míg a szociáldemokraták szerint éppen a demokrácia az, ami ilyen
körülmények között is meg tudja teremteni a tekintélyt.
(6) Az új világhelyzetre adott válasz a kozmopolita pluralizmus értéke. A globalizáció
közepette a szociáldemokráciának ki kell szabadulnia a nemzetállami keretek közül: „A
harmadikutas politikának azt kell általános célként kitűznie, hogy átsegítse a polgárokat
korunk nagy forradalmain: a globalizáción, a magánélet és a természethez való
viszonyunk megváltozásán.”
(7) Végül mindehhez a szociáldemokráciának fel kell vállalnia a filozófiai
konzervativizmus alapállását. Nem a jobboldal politikai konzervativizmusáról, hanem
„arról a pragmatikus álláspontról van szó, mellyel a változásokat szemléli; a tudomány
és technika részletes megfigyeléséről, ránk nézve tisztázatlan következtetéseinek
felismeréséről, a múlt és a történelem iránti tiszteletről. Ami pedig a környezetvédelmet
illeti: az elővigyázatosság elvét követi, ahol csak lehet.”
Az értékek kijelöléséből következik a politikai program, amelynek szervező elve az
állam és a (civil) társadalom közötti együttműködés megteremtése. Ennek az
együttműködésnek a gazdasági alapját nevezi Giddens újfajta vegyes gazdaságnak,
amely egyszerre enged teret a globalizációnak (egy „kozmopolita nemzet”
meghirdetésének) és a jóléti intézmények korszerűsítésének. A programpontok a
következők:
(1) „A demokrácia demokratizálása”. Az első kihívás az állam méretének és funkciójának meghatározása.
A neoliberális/neokonzervatív program az állam visszaszorítását követeli; a hagyományos
szociáldemokrácia annak növelését. „A harmadik út szerint az állam újjáépítésére van szükség – meg kell
haladni azokat, akik a jobboldalon azt mondják, hogy »az állam az ellenség«, a baloldalon pedig azt, hogy
»az állam a megoldás«.”Az új helyzet az „ellenség nélküli állam”, tehát az, hogy a kétpólusú világrend
felbomlásával az államoknak immár nem ellenségekkel, hanem kockázatokkal kell szembenézniük. Ez az
állam és a polgárai közötti partneri viszonyt igényli: a decentralizációt a globalizációra adott válaszként;
a közszféra kitágítását és átláthatóvá tételét a korrupció vádjának elhárítására; a közigazgatás
hatékonyságának növelését a legitimáció megszerzése vagy visszaszerzése érdekében; a polgárok
személyes és közvetlen bevonását szolgáló „demokratikus kísérletek” bevezetését a hagyományos
választások intézménye mellett; a kockázatkezelés intézményeinek kidolgozását – nemcsak a biztonsági
vagy gazdasági, hanem a tudományos és műszaki fejlődésből fakadó kockázatokét is.
(2) A civil társadalom megújítása. Úgy a hagyományos jobb-, mint a baloldal a civil társadalom és az
állam éles elválasztásából indult ki, hogy az előbbi az állam visszaszorítását, az utóbbi a gondoskodó
beavatkozását igényelje. Valójában, mondja Giddens, a citoyen-kultúrának mint „a kölcsönös támogatás
szövetségének” revitalizálására van szükség. Az állam és „az életüket együtt leélők közösségei” folyton
változó viszonyban együtt kell, hogy működjenek az új kihívások kezelésekor. Legégetőbbként ezek közé
tartozik a bűnözés kérdése és a család válsága. A bűnözés nemcsak az állami rendet sérti, hanem a
közösséget is szétzilálja. A megoldás érdekében „nem azt állítja, hogy a rendőrség kezébe több hatalmat
kell adni, hogy az utcáról eltávolítsa a nemkívánatos elemeket. Csaknem az ellenkezőjét sugallja: a
rendőrségnek a lakossággal szoros együttműködésben kell javítania a helyi közösség normáin, a polgárok
viselkedésén – az iskola, a meggyőzés és a tanácsadás eszközét igénybe véve jogi eljárás
helyett.”Kétségtelen, hogy a család a civil társadalom alapintézménye, s az is, hogy válságban van. Nő a
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válások, az egyedül élők, az egyszülős családok és a házasságon kívül született gyermekek száma. A
megoldás nem a tradicionális családmodellhez való – képtelen – visszatérés, hanem a család
demokratizálása: a nemek és generációk közötti egyenlőség megteremtése, az önrendelkezés és a
felelősség egészséges arányának biztosítása, a gyermekvédelem és gyermekgondozás erősítése – a
házasság intézményétől függetlenül.
(3) Az állam és a civil társadalom kapcsolatának újrafogalmazása. Ebben a körben „a
szociáldemokratáknak kötelessége, hogy megváltoztassák a kockázat és biztonság viszonyát a jóléti
államban, és olyan társadalmat fejlesszenek ki, amelyben a kormány, az üzleti élet és a munkaerőpiacok
területein 'felelős kockázatvállalók' tevékenykednek.” Ezt nevezi Giddens „újfajta vegyes gazdaságnak”.
Ebben megmarad az újraelosztás, de nem a javak, hanem „a lehetőségek újraelosztása” értelmében – az
egyenlőtlenség csökkentése érdekében. A lehetőségek újraelosztása nem a neoliberálisok által
hangoztatott „esélyegyenlőséget” jelenti, mert az olyan „meritokráciát” hoz magával, amelyben a felfelé
történő mobilitás egyidejűleg lefelé irányulót tételez fel. Ehhez képest „az új politika az egyenlőséget
befogadásként, az egyenlőtlenséget kirekesztésként definiálja. A befogadás szempontjából a
munkalehetőségek biztosítása és az oktatás a legfőbb eszköz, a kirekesztést tekintve pedig egyaránt el kell
kerülni az alul levők kirekesztését és a csúcson levők önkizárását vagy kivonulását (az „elitek lázadását”).
„A közoktatás fejlesztése, egy jól finanszírozott egészségügy fenntartása, a biztonságos közellátás
elősegítése, valamint a bűnözés terjedésének megakadályozása, illetve csökkentése – ezek mind-mind
fontos feladatok. Éppen ezek indokolják, hogy a jóléti állam reformja miért nem jelentheti annak szociális
hálóvá redukálását.” A védés és gondoskodás helyére a szabadságot és felelősséget állítva kell meghaladni
a jóléti állam hagyományos koncepcióját, a „szociális beruházás államát” állítva annak helyére.

III. 3. 4. A SZOCIALISTA ÁLLAM
ÁLLAM ÉS POLITIKA A SZOCIALISTA ELMÉLETEKBEN  A szocialista elméletek
államhoz való viszonya, összességükben és az elmúlt két évszázad perspektívájából
szemlélve, ellentmondásosnak mondható. Az egyik irányzat (anarchizmus) úgy tekintett
az államra, mint az emberi történelem legkártékonyabb intézményére, amit az
erőszakhoz való kötődése miatt meg kell szüntetni. Egy másik (így az Engels és mások
által kidolgozott kezdeti marxizmus) szerint az államot nem megszüntetni kell, hiszen
az – bizonyos történelemi feltételek teljesülése esetén – majd magától megszűnik, vagyis
elhal. Egy harmadik (például Ferdinand Lasalle ún. államszocializmusa) a szociális
eszmények megvalósítását csakis az állam révén tartotta elgondolhatónak, s akadtak
olyanok is (így a bolsevizmus), amelyek – megfeledkezve a cél és eszköz viszonyával
kapcsolatos évszázados tanulságokról, s az államban csak a "szuronyok hatalmát" látva
– a szociális eszményeket is feláldozták a hatalom érdekében. Ez az ellentmondás
részben a szocialista gondolkodás politika-felfogásával magyarázható.
A szocialista gondolkodók többsége a politikát érdekeket érvényesítő uralmi
tevékenységnek tekinti, az államot pedig az érdekérvényesítés eszközének tartja. A
társadalmat úgy fogják fel, mint az emberek csoportjainak érdekviszonyok mentén tagolt
konfliktusait. A csoportérdekek – hangsúlyozzák – szervezetek közvetítésével
intézményesülnek.
Az állam sok felfogásban a fennálló rend előnyeit élvező társadalmi csoport, vagyis az
„uralkodó osztály” érdekérvényesítési eszköze. Ezért a szociális eszmények csak úgy
valósíthatók meg, ha ez az intézmény, s természetesen a mögötte álló érdekrendszer
meghátrál más érdekek előtt (esetleg hosszabb távon megszűnik), vagy pedig oly módon
alakul át, hogy a hátrányos helyzetűek érdekeit juttatja kifejezésre.
Sok szocialista gondolkodó szerint az érdekcsoportok még akkor is a közösségi élet
nyilvános tereiben és politikai módon vívják meg küzdelmüket, ha elsődlegesen
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gazdasági érdekeket érvényesítenek. A szindikalizmus és az ún. guild-szocializmus
képviselői például úgy vélték, hogy a szakszervezeteknek, ill. más érdekképviseleti
szerveknek közhatalmi feladatokat kellene ellátniuk. Ugyanígy: a sztrájk egyik
jellegzetesen szocialista formája az általános sztrájk volt, mely egy egész ország életét
képes megbénítani. A gazdasági érdekérvényesítés eszerint mindig politikai kérdés is.
Még ennél is hangsúlyosabb azonban az elképzelés, amely szerint a csoportérdekek
közvetlenül politikai formát öltenek: politikai szervezetek (pártok) révén a csoport
politikai akaratát jelenítik meg. E minőségükben közvetlenül az államhatalom
megszerzésére vagy befolyásolására irányulnak.
Az államhatalmat a szocialista elméletek (az anarchisták, az ún. etikai szocializmus
képviselői és a szakszervezeti mozgalom hívei kivételével) nem valami „szükséges
rossznak” tekintik, hanem abban olyan eszközt látnak, amellyel a kívánt célok elérhetők.
S minthogy ez az eszköz a XIX. században „mások” kezében volt, ezért a szocialista
gondolkodás számos formájában az államhatalom „megszerzése” vagy legalábbis
„befolyásolása”, s annak politikai technikája központi jelentőségű kérdéssé vált. Ezért
van az, hogy a szocialista politika-elméletek legtöbbje jellegzetes konfliktus-elmélet. A
társadalmi együttműködés a csoporton belül a szolidaritásra épül ugyan, a csoportok
között viszont az érdekérvényesítésre. A különböző csoportok, így például a társadalmi
osztályok közötti szolidaritás azért lehetetlen, mert mindegyikük a saját – lényegileg és
egymással kibékíthetetlenül szemben álló – érdekét igyekszik előmozdítani.
A politikai tevékenység kollektív vagy osztályalapú felfogása mögött az a megfontolás áll, hogy a politika
alapja az érdek, az eltérő érdekek alapja pedig a kapitalista rend tulajdoni viszonyai által meghatározott
gazdasági helyzet. A szocialista elméletek számára ezért a gazdaság és politika, illetve a tulajdon és állam
szerves kapcsolata evidencia.

A konfliktusokra és a kibékíthetetlenen érdekellentétekre épülő felfogás a
marxizmusban, a szindikalista elméletekben és a XX. századi a kommunista tanokban
gyakran radikalizmushoz vezetett a célok megvalósíthatóságát és annak eszközeit
illetően. A radikalizmus hátterében pedig az a megfontolás állt, hogy az egyes csoportok
(osztályok, népek) csakis egymás rovására érvényesíthetik az érdekeiket. Vagyis úgy
vélték: az érdekharcban és az azt kifejező politikai küzdelemben csak úgy lehet nyerni,
ha valaki veszít. Ez sokak számára hosszú időn át azt is jelentette, hogy nem képzelhetők
el olyan politikai és állami formák, amelyek konszenzusokká alakítják az
antagonisztikus érdek-konfliktusokat. A szociáldemokraták később eltértek ettől a
beidegződéstől, s bár konfliktus-orientált szemléletük sokáig (az elméletek szintjén C.
A. Crossland elméletéig) megmaradt, azt mégis elfogadták, hogy lehetségesek olyan
politikai és állami intézmények – így a demokrácia (az ő szempontjukból fogalmazva: a
társadalmi demokrácia valóságába ágyazott politikai demokrácia) –, amelyek bizonyos
határokon belül összebékítik az érdekellentéteket.
Az érdek- és osztály-konfliktusok számos elmélet szerint politikai harchoz vezetnek. Az
a nyelv, amit a legnagyobb hatású szocialista gondolkodók mintegy száz éven át
használtak, jellegzetes kifejezéseit a katonai nyelvből kölcsönözte (például "stratégia és
taktika", "álló- és mozgóháború", "ki kit győz le", és így tovább). A politika, mint harc
ideológiai szinten és a gyakorlatban a barát-ellenség típusú megközelítésekkel járt
együtt, ami olyan jelszavakban is kifejeződött, mint például „aki nincs velünk, az
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ellenünk van”, vagy később, a „szövetségi politika” részeként: „aki nincs ellenünk, az
velünk van”, és így tovább.
A politika a szocialista felfogásban elsősorban uralmi tevékenységet jelent, s csak ennek
függvényében vonatkozik az emberi magatartások valamilyen intézményi rend
keretében való összehangolására. Ez azt jelenti: csak az képes a különböző érdekekkel
rendelkező emberek magatartását szervezni, irányítani és koordinálni, aki ezt hatalmi
pozícióból teszi. Az állam ún. organizatórikus funkciójáról alkotott sztálini elképzelés
például azon alapult, hogy az állam egyszersmind uralmi vagy osztályfunkciót is ellát:
azért szervez, hogy uralkodhasson, s ha már uralkodik, szervez is. Mindez a politika és
az állam instrumentális szemléletével és (bármilyen mértékű, illetőleg bármilyen
területre kiterjedő) semlegességének tagadásával járt együtt. Az uralom egyik
leglényegesebb aspektusa az erőszak-alkalmazás, vagy annak legalábbis a lehetősége. A
sztálinista államelméletek ezért vallották azt, hogy az állam legfontosabb szervei az ún.
erőszakszervek, vagyis a hadsereg és rendőrség, melyek szerepe és jellege döntően
meghatározza a többit.
Ha nem is mindegyik, de sok szocialista gondolkodó – szemben a liberálisokkal – úgy
vélte, hogy a társadalmilag és politikailag helyesnek egy meghatározott szubjektuma
van, mely felismeri és megvalósítja azt. Azaz, létezik egy olyan csoport (Marx szerint
például a proletariátus), amelynek –történelmi helyzeténél fogva – a többinél nagyobb
esélye van a helyes ítéletek megfogalmazására. Az igazságnak tehát van letéteményese,
s helyzetüknél fogva egyesek másoknál könnyebben rátalálnak a bölcsek kövére.
Egyes elméletekben ez kifejezetten elitisztikus következményekkel járt: Lenin és követői így azt is
feltették, hogy az igazság letéteményesének tekintett osztályon belül van egy még szűkebb csoport (ti. a
forradalmi jellegű "élcsapat", vagyis a bolsevik párt), amelynek még megbízhatóbbak az ítéletei. G. Sorel
és a szindikalisták szerint e különleges helyzetben lévő csoport a szakszervezetek által megszervezett
munkásság, a történelmileg tiszavirág-életű fábiánus mozgalom hívei (például G. B. Shaw és mások)
szerint pedig a legműveltebbek köre. Mivel az igazság letéteményesére vonatkozó feltételezés alapján e
szűkebb csoport a többinél mindig öntudatosabb, ez sokak számára lehetővé tette a helyesnek tekintett cél
irányában zajló társadalmi-politikai változások messianisztikus átélését is. A gyakorlatra orientált
szemlélet ugyanakkor a megváltás-tudattal könnyen összekapcsolta a cselekvés pragmatikus szempontjai
(például a taktikai kérdések) iránti felfokozott érzékenységet is.
A szociáldemokraták mint liberalizált szocialisták ezzel szemben (bár megőrizték a politika és az állam
érdekekre alapozott és lényegileg konfliktusokra épülő felfogását, s nem adták fel a gazdasági és politikai
uralom összefüggésének elgondolását sem) lemondtak arról az elképzelésről, hogy a „politikailag
helyeset” a kiválasztottak könnyebben megismerhetik.

Ennek az az oka, hogy a szociáldemokrata felfogás szerint – miként a liberalizmusban –
a politikai tevékenység az állami intézmények kialakítását és működtetését jelenti. Igaz,
a szociáldemokraták eszményeinek megfelelő állami intézmények mibenléte és jellege
sokáig lényegesen eltért attól, amit a liberálisok fontosnak tekintettek.
III. 3. 5. ÁLLAMSZOCIALISTA KÍSÉRLETEK, 1917-1989/1991
Eddig a szocialista nézetrendszer és politikai elképzelések felől közelítettünk az állam
felfogásához. Most nézőpontot váltunk, s a kommunista pártok vezetésével lezajlott
társadalmi gyakorlatot (az államszocializmust) jellemezzük.
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AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS TÖRTÉNELMI MEGÍTÉLÉSE Az államszocialista kísérletek
legjelentősebb esetei – Közép-Kelet és Dél Európában 40 év után, továbbá a volt
Szovjetunióban 75 év után – megszűntek. Másutt (Kína, Kuba, Észak-Korea) még
léteznek. A Kínai Népköztársaságban mindmáig jelentős modernizációs teljesítményt
felmutató képződményről van szó, melyet sokan egyfajta elmaradottságot leküzdő,
nemzetállami modernizációs pótlékként jellemeznek az ötezer éves történelmi múltú
országban.
E rendszerek negyven, illetőleg hetvenöt éves története, keletkezésük, egzisztálásuk és
megszűnésük okai sohasem lesz kivonható a legitimációs erőtérből s az értékek
szakadatlan történelmi átértékelésének processzusából. Azonban ahhoz, hogy ne a
mindenkori jelen ülhessen győzelmi tort az éppen elmúlt rendszer felett, ahhoz az
államszocializmust sem elítélni kell (amire persze, tetszik, nem tetszik, sokakban
megvan a hajlandóság), hanem azt társadalmi-történelmi jelenségként kell megítélni. Ez
egy sajátos értelemben vett kettős mérce alkalmazását jelenti. Ez azt jelenti, hogy
egyfelől saját múltjához, lehetőségeihez képesti előmenetelét kell nézni, másfelől pedig
a világtörténelemben élenjáró, legfejlettebb nemzetekhez való viszonyát kell tisztázni.
A kettős vonatkoztatás együtt adja meg a saját korában való reális elhelyezés
lehetőségét. Ilyen kettős mércén való értékelési törekvések persze korábban is léteztek,
de retrospektíve, némi távlattal elemző munkák ez ideig alig-alig születtek.
A VIZSGÁLAT TÁRGYA. A TÍPUS SAJÁTOSSÁGAI  Alapvető kérdés: milyen
szocializmus(ok) szenvedtek történelmi vereséget? A polgári társadalom ideológusainak
válasza e kérdésre az, hogy mindenfajta szocializmus életképtelennek bizonyult, amivel
a kommunisták próbálkoztak. Ezért vagyunk a
„posztkommunista
társadalom” állapotában. Eszerint az 1917 és 1991 közötti korszak semmi pozitív
tapasztalatot nem hagyott örökül, csupán a totalitárius diktatúrák rossz emlékét. A mi
válaszunk differenciáltabb és pontosabb lesz, hasonlóan bizonyos, kivételnek tekinthető
nyugati szerzők (például D. Lane, W. D. Connor, Giovanni Arrighi, Immanuel
Wallerstein) válaszához.
Melyek azok a társadalomszervezési jellemzők, amelyekkel az államszocialista
kísérletek leírhatók? Mindenekelőtt nem voltak tőkés társadalmak, mert nem a
magántulajdon alapzatán és a piaci kapcsolatokon keresztül egyesítették a termelés két
legfontosabb tényezőjét, az embert és a termelési eszközöket. (Alárendelt
mozzanatokként, korszakonként és országonként változó terjedelemben, mind a
kisárutermelés, mind a tőkés magántulajdon, mind a reciprocitásom alapuló naturálgazdálkodás ettől még jelen lehetett). Továbbá nem voltak – s történelmi adottságaik
következtében, nem is lehettek – kommunista társadalmak sem, hisz annak primordiális
fogalmi kritériuma, hogy a szabad egyének szabad szövetségeként, a munka közvetlen
társadalmisága jegyében és ne államilag szervezetten egzisztáljanak. A pozitív
meghatározás tekintetében pedig – csatlakozva a J. Wiatr és W. Narojek koncepciójához
– a következőket kell látnunk: „A szocialista iparosítás, a mezőgazdaság kollektivizálása
(ahol erre sor került), a kulturális forradalom – mindezek meghatározott és tudatosan (ha
nem is mindig a kialakított megoldások összes következményeinek teljes tudatában)
elfogadott döntések produktumai.” Ha pedig ez így van, akkor itt – szemben a piac
törvényei által megszabott egyéni magatartások spontán interakciójának modelljével –
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elsősorban olyan folyamatokkal van dolgunk, amelyek lényege: a társadalmi jelenségek
irányítása az államhatalom e célra történő felhasználása útján.
A politikai intézmények ilyen körülmények között új jelentőségre tesznek szert. Ezek az
intézmények már nem csupán olyan eszközök, amelyek a gazdasági rendszer védelmét
szolgálják azon (belső vagy külső) erőkkel szemben, amelyek működését
megzavarhatják, hanem ellenkezőleg: mindenekelőtt a gazdasági feladatok
megvalósítását koordináló eszközök. Ilyenformán ez a rendszer nem működhet
döntéseket hozó és végrehajtó szervek nélkül, amelyek megszabják az országban
végbemenő tömegméretű társadalmi folyamatok irányát.
A politikai (s különösen a hatalmi) problematika ezáltal a társadalmi élet központjába
kerül. A politika a szocialista társadalomban bizonyos fokig azt a funkciót tölti be,
amelyet a klasszikus kapitalizmusban a tőkés piac töltött be: a társadalmi integráció
terrénuma, mely – amint arra J. Wiatr rámutatott– túlnyomó mértékben meghatározza a
folyamatok jellegét és lefolyását a társadalmi élet egyéb, ‘nem-politikai’ területein is.”
Az államszocializmus, vagy más néven: politikai szocializmus tehát állami keretek
között szerveződő, olyan köztulajdoni dominanciájú, de akár a vegyes tulajdoni
rendszerig elmehető berendezkedés, amelyet nem a piac, hanem a politika integrál. A
tervező társadalmak e szubsztanciája azon két, a szó szoros filozófiai értelmében vett
attribútumban nyilvánul meg, hogy egyfelől a felhalmozás és a fogyasztás, másfelől a
köz- és a magánfogyasztás arányáról makrotársadalmi döntések születnek. Itt vezetendő
át a gazdaság és a társadalom működésének szociológiai magyarázata a politikai hatalom
intézményes mechanizmusainak kérdéséhez (redisztributív hatalom), amely azonban
lényege szerint már korántsem egységes – ezért nem is itt tárgyaljuk.
Valójában – a strukturális különbségeket felmutató, eltérő törvényszerűségeken alapuló
lényegtípus értelmében (ami tehát nem gyakoriságot, terjedelmet, s és nem is
ideáltipikus összefüggéseket fejez ki, de amely a cselekvők feltehető szándékait,
racionális motívumait mutatná meg) – nem egy, hanem politikailag négy, gazdaságitársadalmi alakja tekintetében pedig háromféle kísérlet játszódott le 1917-tol 1991-ig.
Ezek a következők:
(I.) Az első szakaszt a forradalmi húszas évek jelentették, szándékai szerint az állam- és
a jog elhalásának perspektívájával, a Pasukanisz által képviselt forradalmi
természetjoggal, eredeti életmód és együttélési kísérletekkel, a kultúra megújulásával –
mindezt a polgárháború és a nemzetközi elszigeteltség ellenére. A kb. 1917-től 1928-ig
tartó periódus saját gazdasági és társadalmi alakzatot értékei ellenére sem szilárdított
meg. Ehhez túlságosan is gyakran változtak a körülmények, nagy horderejű politikai
fordulatok (hadikommunizmus, NEP) kíséretében. Az első világháborút követő
forradalmi hullám elmúltával (1923 után) geopolitikai fordulat állt elő, a de facto
elmaradt világforradalom konzekvenciáját Sztálin vonja le a »szocializmus egy
országban« című programmal (1924). Egy másik, hasonlóan nagy horderejű fordulat
elméleti konzekvenciáit Lenin a Baloldaliság… (1920) című írásában még anticipálta.
Az orosz forradalom egyes alapvető vonásai érvényességének, nemzetközi
jelentőségének vizsgálatában ugyanis azt állapította meg: „Ugyanúgy hiba volna az is,
ha szem elől tévesztenők, hogy mihelyt a proletárforradalom legalább egy fejlett
országban győz, minden valószínűség szerint éles fordulat következik majd be,
nevezetesen: Oroszország rövid idővel ezután nem mintaország, hanem ("szovjet" és
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szocialista értelemben) ismét elmaradott ország lesz.” Ám Lenin e gondolata mégsem
lett iránytűvé, amikorra relevánssá vált.
(II.) A második szakasz a Szovjetunióban a harmincas évek derekára kikristályosodott
sztálini modell volt, amely az ún. tervlebontásos, direkt irányításos gazdálkodási formát
az egypárti hatalomgyakorlással párosította, a lehető legközelebb hozva egymáshoz az
államhatalmi-politikai viszonyokat a gazdasági-társadalmi viszonyokhoz. Ezért jutott itt
kiemelkedő szerephez az államigazgatás és annak pártirányítása, s ezért kerül(t) előtérbe
az ágazatirányítás a funkcionális irányítással szemben. A Lenin által 1920-ban
megsejtett helyzet de facto beálltakor, vagyis 1947 után (Csehszlovákia, NDK és
Magyarország vonatkozásában) a népi demokráciáról a proletárdiktatúrára való
erőltetett áttérés nyomán már a sztálini modell kényszeredett importja lép megoldásként
a Lenin által exponált probléma helyére. Nem motívumok nélkül, de nagy károkat
okozva. A fasizmus legyőzése nyomán a szovjet modell elfogadása vált a kommunistaés munkásmozgalomhoz tartozás ideológiai, politikai kritériumává – ami jó időre
kiiktatta az egyenlőtlen fejlődés igencsak releváns – elméleti problematikáját,
nevezetesen azt, hogy ki, kinek és miben mutathat példát. Itt is azt láthatjuk, hogy nagy
az eszmék (és a téveszmék) ereje: a sok oldalról motivált ideológiai szükséglet nem azért
vált hamis tudattá, mert valaki be akart és tudott csapni valakit, hanem azért, mert hamis
tudat volt. Vagyis a kor szereplőit arra motiválta, hogy mechanikusan kövessék a Sztálin
által kanonizált (1936) szovjet utat, ami kizárta az orosz forradalom lukácsi értelemben
vett (1968) nem-klasszikus jellegének felismeréséből adódó feladatok számbavételét.
Tehát éppen a marxista elemzés erejét, a konkrét helyzet konkrét elemzését és a
történelem összfolyamatába ágyazódó egyenlőtlen fejlődés elvének a módszertani
érvényesítését zárta ki.
Románia vagy Kuba még az 1970-es és 1980-as években is ebben a modellben, az
eredeti sztálini modellben egzisztált, Észak-Korea pedig ma is ezt teszi. A sztálinizmus
itt a politikai hatalom gyakorlásában nemcsak és nem is elsősorban az egypártrendszert
jelenti, hanem annak monopolisztikus – és nem a Gramsci-i értelemben vett
hegemonisztikus – hatalomgyakorlási formáját. Csak ennek jellemzője a tömeges
represszió, a személyi kultuszos, vezér-elvű legitimáció és a tudatosan zárt szerkezetre
törekvés. Ez egyfelől a fellazítási stratégiával szembeni önvédelemi stratégia, gyakorta
hipertrófikus formákban, másfelől – s ezt kevesen veszik észre – a tőkés dominanciájú
világgazdasághoz való rendszeridegen alkalmazkodás kényszerű következménye. A
globalizációs nyomás közepette nemzetgazdáságot, nemzeti valutát, kereskedelmi
cserearányokat védő funkciókkal. A nyílt társadalom hívei ugyanis – minden gorbacsovi
naiv báj, sőt képmutatás ellenére – nem barátai, hanem ellenfelei a nyílt társadalom
ellenfeleinek. Amiből még messze nem következik, hogy a zárt társadalom – mondjuk
a fichtei Der geschlossene Handelsstaats [zárt kereskedelmi állam] értelmében – híveivé
kellene válnunk.
(III.) A harmadik szakasz elején (vagyis az 1950-es évek derekától, az SZKP XX.
kongresszusa /1956/ nyomán, de főleg az 1960-as években, a személyi kultusszal és a
dogmatizmussal való leszámolás után; már ahol ez megtörtént) döntően két irányú
reformfolyamat indult meg. Az egyik a gazdaságszervezés technokratikus, kibernetikus
reformja, melynek prototípusát az NDK jelentette, s melyre egykor a kibernetikus
szocializmus elnevezéssel utaltak. Itt a hagyományos polgári jog helyére a gazdasági jog
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került, s ezen az úton akarták az erőforrások optimálisabb elosztásával, a tervezés
tökéletesítésével a lakossági szükségleteket magasabb szinten kielégíteni, a helyi
hatalomban teret engedve egyfajta mérsékelt demokratizálásnak. Ezt a reformtípust
vette át Csehszlovákia és kisebb részt a brezsnyevi Szovjetunió az 1970-es évektől.
Politikai különbségei – a tömeges represszió és a személyi kultusz hiánya – ellenére ez
a reformtípus gazdaságilag az eredeti típus modifikációjának tekintendő, mert az érték
mérésének gazdasági alapproblémáját és a társadalmi kapcsolatok mellérendeltségi
(döntően nem hierarchikus) szerveződését, elődjéhez hasonlóan, nem oldotta meg.
Bizonyos felfogások szerint vereségét kb. két évtizedes késésének köszönhette: ha a
tervlebontásos formájú tervgazdálkodásos rendszer számára a mikroelektronikai
apparátussal ma már elvégezhető tervezés, munka-érték számítás rendelkezésére állt
volna, akkor e társadalmakban nincs hiánygazdálkodás sem.
(IV.) Nemcsak kulturális hagyományaiban és történelmi feltételeiben, hanem az eredeti
sztálini köpönyegtől való eltávolodás, a más minőség értelmében jelentett újítást a
reformok másik típusa: az árugazdasági viszonyokat a köztulajdon dominanciájával
(állami és szövetkezeti tulajdonformák) és makrogazdasági irányítással kombináló
jugoszláv és magyar, valamint a mai kínai reform. Jelentős gazdasági sikerek,
tömegfogyasztás, életszínvonal-növekedés, az egyéni ösztönzés differenciált formáinak
megjelenése és szabad kulturális légkör alakult ki, az „emberarcú szocializmus” prágai
jelszavának földi valóságaként. Mindez az egypártrendszerű hatalomgyakorlást is
civilizálta (lásd Magyarországon az önkorlátozó hatalom kádári eszméjét
és
Jugoszláviában a szocialista pluralizmust), s tompította a politikai szabadságjogokat
követelő emberi jogi kritikának az erejét, amelyet a XX. század második felétől jogosan
fogalmaztak meg a liberális-demokratikus eszme hívei. (E vonatkozásban természetesen
meg kell jegyezni, hogy a magántulajdon – a legtermészetjogiasabb felfogásában sem
tartozhat – az emberi jogok kategóriájába.) Amikor a gazdasági válság sérülékennyé
tette, majd aláásta a rendszer alapjait, akkor ez a kritika totális szocializmus-kritikába és
direkt kapitalizmus apológiába ment át. Jellemző, hogy Magyarországon 1989/1990-ben
olyan „érvekkel” operálva döntötték meg az államszocializmust, mintha 1952-ben
éltünk volna.
Látni kell azonban, hogy e folyamatban szükségképpen megjelenik a magántulajdon és
a látens politikai pluralizmus, így az átmeneti társadalom előbb-utóbb válaszút elé kerül:
fokozatos liberalizálással felszámolja a rendszer szocialista elemeit, amint ez történt,
vagy számot vet a viszonylagos elmaradottság talaján fogant antikapitalista kísérletek
hosszú távú átmeneti jellegével. Azaz a régi és új társadalomszerveződésre jellemző
elvek konfliktusos együttélésében fokozatosan a szocializálás új formáinak tudatos
kiépítésére törekszik, a néphatalom intézményein keresztül kontrollálva a nem
kívánatos, ámde szükségképpen fellépő hatásokat.
Magyarországon a sztálinizmussal következetesen leszámoló, de mindenféle egyéb baloldaliságot azzal
tévesen azonosító kádári, aczéli politika mindezt nem tette. E rossz beállítottsága, reflexe következtében
nem akart és nem tudott a marxizmus reneszánsza felé nyitni, azaz valóban demokratizálni, s nem
liberalizálni a politikai életet, szocializálni, s nem privatizálni az állami tulajdont, közelebb víve a munkást
tulajdonához, s felelőssé téve a gazdálkodásért. Ezért helyes gyakorlati-politikai kezdeményezései –
egyszemélyi felelős vezetés helyett üzemi tanácsok, a kezdeményezett ún. vállalati három- vagy
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négyszögek (participáció) továbbfejlesztésével, a közvetlen demokrácia elvének kiszélesítésével –
elmélet hiányában nem voltak és lehettek elég átütők. A marxista tudományosságban kevéssé jártas, s
ezért kevéssé eligazodó vezetésnek Lukács György Demokratisierung heute und morgen című munkája
(íródott: 1968) nem sokat jelenthetett volna, megjelenése (1988) után pedig már semmit sem jelentett.
Igaz, a polgári demokrácia és a sztálinizmus között filozófiai szinten keresett tertium datur nem
helyettesíthette a politikai szerkezet intézményes működésmódját, viszont helyesen jelölte meg egy ilyen
reform irányát és szükségességét.
E tekintetben a konklúziónk a következő. Nem egyféle nyers, politikai szocializmus volt, s nem az összes
bizonyult versenyképtelennek. A IV. típus a fejlettség azon szakaszán, ahova ezek az országok elértek,
sok pozitív tapasztalatot hagyott hátra, mint ahogy az iparosítás eredeti sztálini modellje (II. típus) sem a
maga idejében volt inadekvát, hanem akkor, amikor túlélte magát. A Szovjetunió az utolsó másfél
évtizedben, a negyedik ipari forradalomra való átállás követelményei – a posztindusztriális ágazatok fel,
a hagyományosak leértékelődése – miatt vesztette el a rendszerek harcát. Tehát nem a sztálini
thermidorral és nem a hruscsovi revizionizmussal, hanem azért, mert társadalmi és politikai rendszere
nem tudott megújulni, s a megváltozott geopolitikai helyzetben már majdnem törvényszerűvé vált a kis
országok kollapszusa.
Nem bukott meg minden amit megneveznek, s nem az bukott meg, amit ki sem lehetett próbálni
(kommunizmus), mert történelmileg nem volt, s nem lehetett napirenden. A látszat az, hogy egy tétel
(szocializmusé a jövő) megdől, ha tapasztalatilag nem igazolódik [verifikáció], csak látszat és nem
valóság, ha és amennyiben a falszifikáció elmarad (nem jobb, hanem hasonló teljesítőképességű vagy
rosszabb követte az ilyen-olyan államszocializmust). Mindezek a különbségtételek, a reális mércék
keresése nem változtat azon a történelmi tényen, hogy a létezett politikai szocializmusok elveszítették
történelmi felhajtó erejüket a közép- és kelet európai tömegek szemében, akik épp ezért nem is védték
meg azokat. Az átmenetből visszamenet lett, eredeti tőkeátcsoportosítással és a polgári társadalmi
berendezkedés alapformáinak (magántulajdon, piaci közvetítéssel és parlamentáris vagy prezidenciális
államformával) átvételével.

POLITIKAI RENDSZER ÉS ÁLLAM 1960 UTÁN  Az egypártrendszerű hatalomgyakorlás –
1902 és 1922 (vagyis Lenin Mi a teendő? című műve, és a politikai végrendeletét képező
Levelek megírása) között – a lenini élcsapat típusú, új, forradalmi pártban kapta meg
egykor igazolását. Bizonyos értelemben furcsa is volt, hogy 1936. évi szovjet alkotmány
után, az általános választójog bevezetésével* épült ki az egypártrendszerre +
parlamentarizmusra + a transzmissziós szakszervezeti munkára épülő politikai rendszer,
amelyet (a fő vonalat illetően) a közép- és dél európai népi demokráciákban is átvettek.
Egyáltalán minek parlament, ha nincs minőségileg eltérő érdekeket ütköztető politikai
mozgás? Ahol viszont parlamentarizmus van, ott eleve kizárt a forradalmi élcsapat,
vagyis a forradalmi párt.

Ismeretes, hogy az addigi szovjet alkotmányok (1918, 1924) kizárták a „burzsoá elemeket” a
választójogból. Az már kevésbé, hogy a szabadversenyes kapitalizmus kb. első 100 évében a centrumban
[Nyugat-Európában] sem volt demokrácia, hisz az I. világháború előtt nem volt általános a választójog.
Azaz a vagyonos és képzett emberfők, az uralkodó osztályok tagjai voltak csak választók és választhatóak,
vagyis államalkotó közemberek Épp ezért a liberális honorácior demokráciákban a politikai hatalom és a
gazdasági osztályuralom egybeesett – mutatta ki Claus Offe. Nem könnyű egyetlen egy új formációnak
sem megteremteni legitimitását, mert egyfelől a formációváltás-szituációk visszaesésekkel járnak,
másfelől ennek következtében is erős reminiszcenciákat ébreszt a múlt. Világos, hogy az nyers politikai
vagy más néven államszocialista kísérletek is szembenéztek a váltás legitimációs nehézségeivel, ráadásul
egy fejlettebb, uralkodó világ, a centrum-kapitalizmus permanens nyomása mellett. A világ több mint
kétharmadát 1945 után is uraló centrum, a saját fejlettsége és természete alapján mindig is diktálhatta a
szükségletek univerzumát, ami alól az államszocializmusok csak részlegesen vonhatták ki magukat. Ez
volt a hiánygazdaság külső alapja, s a kultúra államszocializmusbeli önfényűségét és elért színvonalát
utólag, ma, a polgári tömegkultúra és tudatipar posványának jelenlétében sokan csodálják.
*
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A magyarázatot az adja, hogy egyfelől a munkásmozgalomban fél évszázadig harcoltak
az általános választójogért, amit nem lehetett félretenni. Másfelől a parlament némi
legitimációs erővel pártharcok nélkül is rendelkezik, mert alkalmas a területi
érdekképviselet funkciójára és a törvényhozó hatalom legitimálására. Ezért
intézményesítették, noha a kormányzást ellenőrző szerepe alig-alig volt, hisz ezt e
rendszerek a pártirányításon és a népi ellenőrzés kiépítésén keresztül végezték, az
ügyészség általános törvényességi felügyeletet betöltő ellenőrző funkciója mellett.
Viszont, bár nem elhanyagolhatóak, egy politikailag integrált tervező társadalomban
aligha a területi szintkülönbségek jelentik a fő érdek-összeütközéseket, hiszen egy sereg
fontos ágazati és funkcionális részérdeket is ütköztetni és rangsorolni kellett. Hogyan
oldotta meg a politikai rendszer a közérdek megformálását?
Az államszocializmus politikai mechanizmusában a legfőbb döntéshozó (törvényhozó),
végrehajtást irányító és ellenőrző szerv a párt. A részbürokráciák közötti valóságos
konfliktusok eldöntésére, a rendelkezésre álló erőforrások elosztására, a politikai
stratégia kidolgozására a párt központi szerveiben és Központi Bizottságában (KB) kerül
sor. Társadalmi érdekharcok a nyilvánosság elől rejtetten, a párt fórumain zajlanak. Itt
mérkőznek meg a partikuláris érdekeket képviselő szakbürokráciák, s itt alakul ki,
sokszor csak a KB szintjén az a konszenzus, mely döntéseivel lezárja az aktuális politikai
harcokat. Ez egyben azt is jelenti, hogy az állami végrehajtó hatalom legfelsőbb szervei,
a kormányzati szervek (a funkcionális és ágazati minisztériumok) és a pártközpont
apparátusai között párhuzamos funkciók és feladatok vannak. A pártközpont éppúgy
szakembereket von be az apparátusába, mint a minisztériumok, de terjedelmében
korlátozottabb; mind az emberfőket illetően, mind pedig döntéshozatali eljárásában.
Ennél fogva homogénebb, egyszerre képviseli a szakágazatokat, pénzügyet,
munkaügyet, tervhivatalt, s egyszerűsített döntéshozatalra képes. Ezen keresztül
végezheti el a részbürokráciák közötti konfliktusok eldöntését, amelyre a kormányzati
munka nem mindig lenne alkalmas. Amikor a pártközpont a különféle, egymással
szembenálló részérdekeket egyezteti, rangsorolja, végső soron önmagával kell
megegyezésre jutnia. Párton belüli munkamegosztásban a pártközpont apparátusa, élén
a titkársággal a rutin jellegű napi érdekkonfliktusokat dönt el, olyanokat, amelyek a
szakbürokráciák között még nem dőltek el. A stratégiai szintű döntéseket,
irányváltásokat a központi szakapparátus sohasem hozza meg, csak előkészíti.
Megfogalmazza a lehetséges döntésvariánsokat, érv és információs anyagokkal ellátva.
A legfőbb döntéshozó hatalom a KB, döntései a formalizált jogszabályrendbe nem
illeszkedő határozatok, melyek szükséges konzekvenciáit a parlament törvény
formájában recipiálja – foglalhatjuk össze Konrád György és Szelényi Iván jellemzését.
A politikai döntéshozatal centruma tehát a párt: integráló, érdekkifejező-kijáró és
ellenőrző szerepén keresztül, melyet a Központi Bizottság, a Politikai Bizottság testületi
szervei és a párt főtitkára gyakoroltak, a személyi kultusz felszámolása után a kollektív
vezetés elve nevében. A párt főtitkára – bár személyi karizmával (Tito, Kádár)
rendelkezhetett személyi kultusz nélkül is – megosztotta hatalmát a Politikai
Bizottsággal (PB) és annak tagjaival, mint ahogy a PB a szélesebb testülettel, a rendszer
körülményei között alapvető és valós reprezentációt jelentő KB-val. Az érdemi politikai
viták színtere, a körülbelül négyévenkénti pártkongresszusok mellett, ill. helyett, e két
testület volt, a reszortfelelős-irányító PB-tagok valóban nagy hatalommal rendelkeztek
a gazdaság, a kultúra, a pártirányítás vagy a sajtó felett. PB taggá csak jelentős politikai
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életút után, az első ember bizalmát élvezve válhatott valaki, ha végigment a politikai
szocializáció folyamatán. A redisztributív hatalom legfontosabb gazdasági, társadalmi
és politikai irányvonalat szabó döntései elsősorban a KB ülésein születtek meg, ahol
mindenki részt vett, aki számított. A KB tehát nem fiktív, hanem a valóságos
reprezentáció szerve volt, ahol ágazati, funkcionális, területfejlesztési érdekek és
politikai alternatívák jelentek meg, a törvényhozó hatalomra és a kormányzásra nézve
politikailag meghatározó módon.
A KB összetételét és szerepét is jól jellemzi Konrád György és Szelényi Iván: „A
Központi Bizottság ülésein részt vesz az uralkodó rend minden reprezentatív tagja –
szinte automatikusan tagja a Központi Bizottságnak a pártközpont valamennyi titkára és
osztályvezetője, a párt és az állam nagyobb területigazgatási szerveinek vezetői, minden
minisztérium és minden országos hatáskörű igazgatási szerv vezetője (a Nemzeti Bank
elnökétől a Statisztikai Hivatal elnökéig és a Tudományos Akadémia főtitkáráig),
minden napilap főszerkesztője, a rádió és a televízió elnökei, a legnagyobb vállalatok
vezetői, s nem utolsó sorban a hadsereg és a rendőrség főnökei, ott van tehát mindenki,
aki hivatalánál fogva kiemelkedő hatalommal rendelkezik, s ennélfogva országos
jelentőségű redisztributív döntések részese lehet.”
A KB határozatai, aktusai a törvényhozói akarat politikai előfeltételét jelentették, mert az
egypártrendszerben a parlament nem hozhatott olyan törvényt, amely ellenkezett volna a legfőbb
párttestület akaratával, a párt alkotmányosan is rögzített vezető szerepével. A törvényhozó hatalmat
gyakorló, de politikailag nem ügydöntő helyzetben lévő, területi reprezentációt jelentő parlamentre –
amelynek képviselőit a Népfront jelöltje (1985-ben jelöltjei) közül az általános választójog alapján
választották meg – elsősorban a törvényhozó hatalom legitimitása miatt, kisebb részt a parlamenti
bizottságokban folyó szakmai-törvényhozói előkészítő munka miatt volt szükség.

A politikai rendszer a hatalom egységére épült, s ez az elv abban a megoldásban is
kifejeződött, hogy a KB tagok felelős állami szervek vezetőiként a saját maguk iniciálta
törvényhozás végrehajtóivá váltak. Vezető állami funkcionáriusokként feleltek a
területükre eső döntések végrehajtásért, s egyben közvetíthették tapasztalataikat a
törvényhozást mozgató párttestületek felé. Egyfelől a KB-tagság és az állami,
szakigazgatási apparátus vezetése, másfelől a pártapparátus részvétele és informális
nyomást gyakorló hatalma az állami végrehajtó tevékenységre jelentette a hatalmi ágak
elválasztásának hiányát, relatív egységét. A KB tagokat az állami szerv vezetéséből
fakadó fegyelem mellett tehát a pártfegyelem is kötötte a döntések megvalósításában.
Az állami és pártfegyelemmel olyan kettős szerep és fegyelmi kötelezettség állt fenn,
amelyen keresztül hatékonyan érvényesült a párt vezető szerepe, még a nyolcvanas évek
látens politikai pluralizmusának körülményei között is. A törvényhozó, a végrehajtó és
az ellenőrző hatalomnak ez a relatív elkülönítésen belüli összefonódása, illetőleg az
elkülönítésnek és az összefonódásnak ez az időről-időre változó irányú, mozgékony
dialektikája, ami éppannyira megkülönbözteti a szocialista politikai rendszert a
gleichschsaltoltan egyetlen dimenzióra leegyszerűsítetett fasiszta államgépezettől, mint
a hatalmi szférákat elvileg szétválasztó polgári demokráciától, más politikai
szisztémákhoz képest kiváltságos rugalmasságot és hatékonyságot biztosít a racionális
redisztribució politikai-gazdasági gépezetének.
Az egypárti hatalomgyakorlás ellentéte a huszadik század második felében a polgári
pluralizmus, a társadalmi nyilvánosság és a parlamentarizmus volt. Ezek nem igazán
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segíthettek az államszocialista rendszerek adekvát politikai mechanizmusának
megtalálásában, mert a polgárság osztályuralmának adekvát intézményesülései. Az
1989/91-ben bekövetkezett fordulat ezt nagymértékben igazolta: a társadalmi
nyilvánosság és parlamentarizmus – lett légyen az glasznoszty, parlamentáris
államforma vagy prezidenciális – a gazdaság feletti magánhatalmat és nem az
államszocializmus társadalmiasodását, demokratizálódását hozta magával.
Ha ezt kicsit is figyelembe veszik, érthető, hogy az egypártrendszer a köztulajdoni formák
(Magyarországon: állami vállalatok, szövetkezetek, állami gazdaságok) politikai biztosítékát jelentette,
ez volt alapfunkciója, s felbomlása a köztulajdoni rendre épülő gazdaság és társadalom végét jelentette –
több mint tíz országban.

Típusalkotásunk felől nézve: a „direkt irányításos tervgazdálkodás” szovjet típusú
gazdaság és politikaszerveződése nem helyettesítője és nem út a kommunizmus marxi
feltételezése felé, hanem az iparosítás és a társadalmi egyenlőség gondolatának olyan,
az orosz kollektivizmus mechanikus sajátosságaival megvalósult összekapcsolása volt,
amelynek teljesítménye – a lényegtípus értelmében – alatta maradt az áruviszonyokat
köztulajdon és makrogazdasági irányítás mellett szervező egykori jugoszláv, magyar és
a mai kínai gyakorlatnak.
E rendszerek jelentősen eltértek az államiságtól mentes, az elidegenedett közhatalmat a
társult termelők uralmával felváltó, posztkapitalista viszonyokra méretezett marxi
elképzeléstől. Mindig államilag szervezett közhatalom mellett léteztek (akár a népi
demokratikus, akár a szovjet típusú berendezkedés politikai formája jellemezte azokat).
Az államfejlődés elvont sémái felől nézve, olyan, korán jött kísérleteknek tekinthetőek,
amelyek viszonylagos eredményeik ellenére sem tudtak a centrum-kapitalizmus
fejlettségét meghaladó új termelési módhoz vezetni, s ellenállni a tőkés globalizáció
nyomásának.
Végeredményben a világrendszerben lezajló folyamatok álláspontjáról azt kell
mondanunk, hogy a kapitalizmus Európa-központú világrendszerként jött létre a XVI.
században, s államok közötti rendszerként terjedt a XX. század végéig. A XX. században
ezt a nemzetállami rendszert két nagy kihívás érte: Európa egyik külső, nyugati peremén
emelkedett fel az Egyesült Államok, míg a keletin a Szovjetunió, (majd követték a jaltai
világrendben szövetségesei). Az Egyesült Államok már egyáltalán nem
szabadkereskedelemmel, hanem két- és többoldalú, irányított kereskedelmi és pénzügyi
rendszerrel és az amerikai multinacionális vállalatok vertikális szervezeteivel hálózza
be a világgazdaságot. Ennek következtében a világgazdasági rendszer hegemón
tényezője lett. Katonai szövetségek sorával együtt: ez volt tulajdonképpen az Euróatlanti integráció fénykora. Az európai eredetű nemzetállami rendszer másik kihívója, a
Szovjetunió (1917/24-1991) és az államszocialista kísérletek voltak, amelyek a
világgazdaság alóli emancipációt nemzetállami keretek között kísérelték meg, de nem
élték túl a hidegháború végét és kiszolgáltatottá váltak a globális gazdasági integráció
kényszerítő erőinek.
Következésképp a közös ellenség eltűnése – objektíve is – megváltoztatta az Egyesült
Államok és Európa viszonyát. A közvetlen szövetséges – közvetett konkurens
állapotából a konkurensi ellentétet mérséklő közös külső ellenség, az ún. kommunizmus
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megszűnésével, a direkt versengés felé mozdultak el. S mindez hatott a
szociáldemokráciára is.
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III. 4. A NACIONALIZMUS ÉS A NEMZETÁLLAM ESZMÉJE
A nacionalizmus általános jellemzői. Kánonok és kételyek. A nemzet-elvű gondolkodásmód és
társadalom-felfogás. Nemzet-fogalmak és nemzetfelfogások. A natio. Az „etnikumtól” a
nemzetig. A nemzet-képző tényezők. A nemzetállam jelentésrétegei. A hagyományos jelentés:
etnikai homogenitás. A nemzetállam mint „területi állam”. A nemzetállam mint modern polgári
állam. A nemzetállamiság mint legitimáció. A politikai nemzetállam-fogalom. Etnikai stratégiák
és kisebbség-politikák. Etnikai stratégiák. Kisebbség-politikák.

Az emberek közötti kötelékek bizonyos formáit évszázadok óta a születésre, a
származásra és az eredetre utaló latin nascor (nasci, natus; születik, származik, ered
valakitől), natio (születés, nemzet, néptörzs, nemzetség) és gens (gentis, nemzetség,
rokonság, nép, néptörzs), illetőleg a görög ethnosz (nép, néptörzs, nemzet, nemzetség,
csoport, nyáj, falka) szavakból képzett kifejezésekkel írták le. A XVIII. század végétől
kezdődően ugyanakkor a "nemzet", a "nemzetiség", a XX. században pedig az
"etnikum" szavak – miközben megőrizték a közös származás és az eredet konnotációit
is – az európai nyelvekben valami egészen másra, egy új típusú közösségre utalnak. A
nationak mint nemzetnek a nacionalizmus adott új jelentést, mely önálló
eszmeáramlatként a XVIII. század végén kezdett alakot ölteni, s a XIX. században
nyerte el érett, noha később sok vonatkozásban módosuló formáját. A nacionalista
mozgalmak jelentős mértékben átalakították a régi állami, politikai, gazdasági és
kulturális intézményeket, illetőleg újakat hoztak létre (például nemzetgyűlést,
nemzetőrséget, nemzeti bankot, nemzeti színházat, nemzeti múzeumot és így tovább),
melyek legfontosabbika nemzetállam volt.
III. 4. 1. A NACIONALIZMUS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
KÁNONOK ÉS KÉTELYEK  Különös jelenség, de a nemzet elvére épülő eszmerendszer
jellemzőnek feltárását olykor az nehezíti, hogy a nacionalizmust elemző roppant
kiterjedt és ma is folyamatosan bővülő modern szakirodalom egy-egy tétele
reflektálatlanul elfogadott dogmává vagy megkérdőjelezhetetlen kánonná szilárdult.
Ezek közül hármat említek.
Széles körben elfogadott gondolat, hogy a nacionalizmus – szemben a másik három
uralkodó eszmével – Janus-arcú jelenség. A nemzeti mozgalmak kiváló elemzője, Thorn
Nain nyomán igen sokan úgy vélik, hogy ez az eszme, miként a római kapukon álló
isten, egyszerre tekint két ellentétes irányba: egyik arcával előre, a másikkal pedig hátra
néz. S valóban: a nacionalizmus egyszerre kötődik a múlthoz és a jövőhöz, a tradícióhoz
és a haladáshoz, hisz – mint mondják – úgy vezeti a társadalmakat a modern világba,
hogy ehhez a múltból merít erőt. E kettős jelleg átvitt értelemben is igaz: a
nacionalizmus – teszik hozzá – egyszerre épít és rombol, jó és rossz, felemel és letaszít,
s nemcsak az elnyomott nemzetek felszabadulásához járul hozzá, hanem más népek
elnyomásához is. E kettős jelleg következtében aztán a nacionalizmusról szóló
felszínesebb elemzések gyakran használják az „egyfelől-másfelől” jellegű érveket,
értékelését pedig olykor „pozitív és negatív” szerepének kusza elegyével intézik el.
A Janusra utaló jellemzés nem téves, pusztán pontatlan, amennyiben csak a
nacionalizmusra tartjuk érvényesnek. A kétarcúság ugyanis minden uralkodó eszme
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mélyén megfigyelhető. A szabadelvűség olykor libertarianizmusba hajlik, mely az
egyén-központú anarchizmushoz áll közel, s a liberalizmusról is kijelenthető, hogy
gazdaságpolitikája egyszerre épít és rombol, s egyeseket felemel, míg másokat letaszít.
Ugyanígy: a konzervatív gondolkodásban a „fontolva haladás” gondolata mellett helyt
kap a múltat visszaállítani akaró reakció is, s a hagyományok megőrzésére való
hivatkozás olykor még a legszükségesebb változásokat is lehetetlenné teszi. A
szocializmus esetében e kettősség a XX. század elején regionálisan meghatározott
paradigma-formáló erővé vált: a kommunizmus milliók életébe került, míg a jóléti állam
emberek tömegei számára korábban sosem látott lehetőségeket nyitott meg. Bizonyos
szempontból úgy tűnik, hogy a kétarcúság lényegében az eszmerendszerek
mérsékeltségével vagy radikalizmusával függ össze, vagy legalábbis abban fejeződik ki.
A Janus-arc tehát minden eszmeáramlatra jellemző, s a nacionalizmus esetén legfeljebb
nyilvánvalóbb a többinél. Azt a látszatot, hogy a kétarcúág csak ezt az uralkodó eszmét
jellemzi, olykor az elemzések és értékelések során használt egyes szavak és kifejezések
érzelmi-asszociációs különbségei is erősítik: ha valakit hazafinak (patriótának)
mondanak, azzal arra utalnak, hogy az illető a nemzeti elv mérsékelt képviselője, ha
nacionalistának, ez azt jelzi, hogy túllépett valamilyen határt, ha pedig sovinisztának
minősítik, akkor ez azt jelenti, hogy kifejezetten veszélyes területre merészkedett.
Ugyanígy: a világpolgár tárgyszerűen ír le egy kulturális mintát, míg a kozmopolita
valami kifogásolni valót sugall.
Egy másik, gyakran reflektálatlanul hangoztatott tétel az, hogy a nacionalizmus nem
egyenrangú társa a másik három uralkodó eszmének, mert – bár roppant sikeres, sőt
gyakorlati értelemben a legsikeresebb – elméletileg szegényes. „Más izmusokhoz képes
– írja Benedict Anderson (1936-2015) – a nacionalizmus nem teremtett nagy
gondolkodókat – sehol egy Hobbes, egy Marx, vagy Weber.” Az ilyen megközelítés
azonban (túl azon, hogy Hobbes és Weber nem is az uralkodó eszmék keretei között
született tudományosságot gazdagította, s elméletük legfeljebb értelmezhető azok
keretében is) mintha megfeledkezne Herder (1744-1803), Fichte (1762-1814), Arndt
(1769-1860), Renan (1823-1892), Mancini (1817-1888), Romagnosi (1761-1835),
Meinecke (1862-1954) és mások munkásságáról. Különösen nagy hiba, ha e tételt a
magyar nyelven író szerzők visszhangozzák, hiszen a magyar politika- és
államtudomány négy legjelentősebb gondolkodója – Eötvös József, Concha Győző,
Jászi Oszkár (1875-1957) és Bibó István (1911-1979) –, ha nem is nacionalista, de a
nemzeti kérdésnek a nemzet eszméje iránt elkötelezett elemzője volt.
A nemzet-elvű politikai gondolkodás tudományos szegényességére vonatkozó tétel
megint nem téves, hanem pontatlan és félrevezető. Kétségtelen ugyanis, hogy a
nacionalizmusban – részben a nemzet és társadalom fogalmainak különleges viszonya,
részben a racionalizmus értelmében vett fogalmi differenciáltság háttérbe szorulása
miatt – nem születtek jelentős (társadalom)filozófiák. Ám a filozófia nem az egyetlen
társadalomtudomány. Ennél is fontosabb azonban, hogy az állítólagos "tudományos
szegényesség" csak azzal a feltétellel jelenthet gondolati felszínességet is, ha
elfogadnánk, márpedig számos körülmény ez ellen szól, hogy a világ kizárólag a
racionalizmus keretei között kialakult formák és minták keretei között ismerhető meg.
Másfelől persze igaz, hogy a nacionalizmusra is jellemző határozott gyakorlati
irányultság miatt, miként a szocializmus esetében, ebben az eszmeáramlatban is
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könnyen viszonylagossá válnak az elmélet és az ideológia közötti határvonalak.
Ráadásul, s ez az összefüggés nem pusztán a "gyakorlati irányultság" egyik aspektusa,
hanem a szocialista és a nacionalista gondolkodás megkülönböztető jegyeinek egyike,
fénykorában a nacionalizmus, egyebek mellett, olyan szociális, politikai és kulturális
program volt, amely önmaga tárgyát is meg kívánta teremteni. Amíg ugyanis a
"munkásosztályt" nem a szocialista mozgalmak teremtették meg, addig a modern
"nemzet" sok vonatkozásban a nacionalizmus teremtménye. A XIX. századi evolúció
lényege – fogalmazott például Walter Bagehot (1826-1877) – a "nemzetépítés"
programja volt.
Egy széles körben reflexió nélkül elfogadott harmadik tétel az, hogy a nacionalizmus
kulturális és politikai formái összefüggésben állnak e mozgalom mérsékelt, illetőleg
radikális voltával, sőt sokak szemében e jelzők a nacionalizmusban foglalt követelések
elfogadhatóságának vagy elfogadhatatlanságának fokjelzői is. Sokan például még ma is
úgy vélik, hogy a kulturális programként megfogalmazott nemzeti elv csak szelíd lehet,
a politikai rangra emelt nacionalizmus ezzel szemben – mivel nem tud, s nem is akar
ellenállni az állami kényszereszközök csábításának – rendszerint pusztító. Az efféle
tételek a tények szintjén is cáfolhatók (például a nyugat-európai államélet XX. század
utolsó harmadában bekövetkezett változásai szögesen ellentmondanak nekik), ám a
mögöttük álló szemlélet is problematikus. A nemzetelvű gondolkodásban ugyanis – bár
a „kulturális” és a „politikai” néhány vonatkozásban (például a nemzetté válás
folyamatában) kétségtelenül megkülönböztethető – a kulturálisat rendszerint
politikailag értelmezik, s a kultúrát a politikum egyik formájaként fogják fel.* A
nacionalizmusban a kultúra és a politika ugyanazon érem két oldala. Ez azért van így,
mert a nacionalizmus célja – mint Ernest Gellner fogalmaz – „a kultúra és a politikai
társadalom egybeolvasztása”.
Ez a nacionalista politikai gondolkodás azon vonásával is össze függ, amely zárójelbe
teszi a modern társadalmak differenciálódását kifejező – többnyire a racionalizmus
hagyományain alapuló – fogalmi rendszereket (politika és kultúra, gazdaság és
társadalom, erkölcs és jog, stb.), s az azokkal összefüggő kérdéseket, ahogy mondani
szokták: „népben és nemzetben gondolkodva” teoretizálja. Ennek egyik jele, amint azt
alább bemutatom, hogy a nemzetállam fogalma is differenciálatlan maradt.
A NEMZET-ELVŰ GONDOLKODÁSMÓD ÉS TÁRSADALOM-FELFOGÁS  A nemzet-elvű
politikai gondolkodás nem a racionalista hagyomány folytatója (miként a liberalizmus
és a szocializmus), s nem induktív-empirikus úton építkezik (amint a konzervativizmus).
Módszertani szempontból inkább intuitívnek mondható, mely azon a feltételezésen
alapul, hogy az igazságra, illetőleg a politikailag helyesre – megfelelő beállítottság
esetén – "rá lehet érezni", vagyis az megvilágosodik. Ami megvilágosodik, az – miként
minden intuíció esetében – valami lényegszerű (szubsztancia). Az eszmerendszer
képviselői szerint e lényeg a racionális megismerés elől el van zárva, s annak
A politikai és a kulturális fogalmi síkjainak egybecsúsztatása igen érzékletesen fejeződik ki például
CONCHA Győzőnek a „magyar faj hegemóniája” melletti érvelésében. „Minthogy tehát a magyar fajnak
ép oly erős kultúrai, mint politikai egyénisége van, mellyel a Kárpátok között sokkal jobban szolgálhatja
az emberiség közös céljait, mint a vele élő szláv és román fajok, minthogy továbbá a magyar nemzet
erkölcsi erejét a német fajnak nem sikerült megtörni, innen ered uralma, ebben gyökerezik fölénye,
hegemóniája e hazában.”
*
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terminusaiban nem is artikulálható. S mivel nem artikulálható, az értelem elveire épülő
diskurzusokban sokszor meg sem vitatható; ami persze nem jelenti azt, hogy a
különböző vitákban ne lenne közlésre érdemes és – gyakran különböző "történetekbe"
(narrációkba) foglalva – felmutatható.
III. 4. 2. NEMZET-FOGALMAK ÉS

NEMZETFELFOGÁSOK

A nacionalizmus mint eszmerendszer jellemzése, fejlődési irányainak felvázolása, főleg
pedig értékelése nagy mértékben azon múlik, hogy mit értünk (modern) nemzeten. A
nemzet fogalma azonban „dinamikus természetű” – figyelmeztetett már Georg Jellinek
(1851-1911) s az igényes szakirodalomban ma is szinte általános az egyetértés, hogy e
fogalmat nem szabad sem apriorisztikusan, sem perspektivisztikusan (valamely nép
nemzetté válásának lehetőségét szem előtt tartva) felfogni, s mivel még a modern
nemzetfogalom is korszakonként változik, az a posteriori szemlélet is csak azon konkrét
esetekben segít, amikor azt akarjuk megmondani, hogy valamely közösség egy bizonyos
nemzetfelfogás szempontjából „valódi nemzetté” vált-e fejlődése során. Ez azt is jelenti,
hogy nemzet fogalmát a nacionalizmus erre vonatkozó tanaitól függetlenül, de
nemzetépítő törekvéseit szem előtt tartva és nemzetalkotó hatásmechanizmusát
figyelembe véve kell megállapítani.
A NATIO  A „nemzet” fogalma ismert volt már a középkori politikai gondolkodásban
is. A natio ekkor a valamely tartományhoz való kötődésre, egy bizonyos rendhez való
tartozásra, vagy egy szűkebb és jól körülírható származásközösségre (nemzetségre)
utalt.
A tartományi nemzet a nagyobb királyságok és a birodalom egyes tartományainak lakóit
jelölte (például a bajorokat, katalánokat, normannokat, szászokat), kiegészítve a
területileg értett patriaval, mely a grófságok csoportjára, illetőleg a terraval (franciául:
pays), ami a bizonyos tájakra utalt. Jól szemlélteti ezt, hogy a középkori egyetemeken a
diákokat az ilyen tartományok, vagyis származási helyük alapján osztották natiokra.
Párizsban például négyre: nation de France, nation de Picardie, nation de Normandie,
natio anglice, mely utóbbiból – minthogy mindenkit magába foglalt, aki nem tartozott
az előbbiek közé (németeket, skandinávokat, lengyeleket), ami már ekkor is
torzsalkodásokra adott okot – a XIV. században kivált a natio Alemaniae. Hasonló volt
a helyzet Oxfordban is, ahol az egyetemi statútum észak- és dél-angliai lakóhely szerint
osztotta fel a diákokat. A prágai egyetem alapítója cseh, lengyel, bajor és szász nációjú,
tehát az e tartományokból származó hallgatók között tett különbséget. Ugyanez a
szemlélet kimutatható más intézmények szerkezetében is: az egyházi zsinatok szervezeti
rendje is országok (királyságok) és tartományok szerint épült fel (ami Konstanzban
például Anglia és Aragónia viszályához vezetett). A tartományi nemzet fogalmának
mindazonáltal nem volt politika-formáló szerepe.
A rendi nemzet gyakorlatilag a nemességet jelölte, mint – későbbi kifejezéssel – „politikai nemzetet”. E
natio lényegében egy privilegizált csoport összetartozására, communitasara utalt, melynek tagjai egymás,
illetve feljebbvalóik iránt fidelitasszal [hűséggel, engedelmességgel] tartoztak. A rendi nemzet
elképzelésében – mint a teoretikusan legképzettebb empirikus történész, Szűcs Jenő kifejtette – a politikai
“lojalitás” és a politikai “közösség” fogalmai egy társadalmi csoport politikai öntudatában egyesültek.
Az ilyen közösségben az etnikai összetartozásnak, a „közös múltnak” vagy a közös nyelvnek nem volt
különösebb jelentősége, s ezért ekkor (szemben a nacionalizmus korában született visszatekintő
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értékeléssel; például a Bánk bán Gertrudis-portréja által sugallt képpel) nem tekintették zavarónak, ha egy
ország trónján azt jogszerűen megszerző „külföldi” uralkodó ült. Ehhez hasonlóan az sem jelentett
különösebb problémát, ha a magasabb arisztokrácia nem beszélte a nép nyelvét, vagy szorosabb családi
és egyéb kötelékek fűzték más országok arisztokráciájához, mint "saját" népükhöz. Ez a nemzetfelfogás
őrződött meg de Maistre-nél is, aki még a XVIII. században is „a szuverént és az arisztokráciát” tekintette
nemzetnek.
Végül a nemzetség a szűkebb családi eredetre, a származásra utalt, a "származék, ivadék, sarj, atyafiság,
fajzat" értelemben.

Szemléletesen összegezte e nemzetfelfogásokat a magyar történelem vonatkozásában
Szűcs Jenő. Így fogalmazott: „A középkori, sőt a XVIII. század előtti Magyarországon
a »nemzet« háromféle fogalma (és valósága) élt egymás mellett. »Magyarnak«
(Hungarus), fogalmilag tehát a gens Hungarica részének számított egyfelől mindenki,
aki a regnum Hungariae alattvalója volt. Másfelől a szemlélet fogalmilag világosan
elismerte mindazok külön identitását is, akik nemzetük«, azaz eredetük szerint (natione),
valamint nyelvükben és »szokásaikban« (lingua et moribus) csoportként elkülönültek;
a szemlélettől tehát éppen nem volt idegen az sem, amit ma etnikai identitásnak
mondunk. Az igazi értéknek azonban az számított, ha valaki egy harmadikfajta
»nemzethez« számított: a nem egyszerűen területi-alattvalói, nem is nyelvi-kulturális,
hanem rendi-korporatív értelemben szerveződő natio Hungarica kereteibe. Ennek
feltétele az ország privilegizált »testütletként« (corpus) felfogott és az országgyűlésben
»reprezentált« politikai közösségéhez (communitas regni) való tartozás volt, de éppen
nem volt feltétele a nyelv. Legalábbis nemesi szinten tehát nagyon is a sok évszázados
valóság szférájába tartozott egy több nyelvű rendi »államnemzet« léte. Egyébként a
struktúra lényegéhez tarozott, hogy nem rejlett benne a döntés kényszere. Mindenki
mintegy beleszületett a maga kettős vagy hármas »nemzeti« státusába, maguk a
megosztott identitások pedig jól megfértek egymással.”25
AZ „ETNIKUMTÓL” A NEMZETIG  E középkori natiok mögött álló európai népek
(melyeket utólag – okkal vagy ok nélkül – etnikai csoportoknak, népcsoportoknak is
neveznek) mintegy három-négy évszázad alatt formálódtak modern nemzetekké. E
változást a történészek különböző szakaszokra osztják.
Az etnikumból a nemzetté vagy nemzetiséggé válás folyamata Romsics Ignác szerint
például két nagy szakaszra osztható: „Az elsőt a laza kötődésű etnikai csoport vagy
csoportok átalakulása jellemzi kulturálisan integrált etnikai közösséggé, a másodikat a
kulturálisan már integrált etnikai közösség gazdasági, társadalmi és politikai érdekeinek
megfogalmazása, politikai mobilizációja és végül különböző csoportjogok kivívása. A
második szakasz folyamán, de legkésőbb végére az etnikai közösségből politikailag is
tudatos integrált közösség, azaz nemzet/nemzetiség lesz. Az első szakasz tipikus céljai
és eredményei a nyelvi és/vagy vallási egységesítés, továbbá a közös történelmi
emlékezet megteremtése vagy standardizálása, amelyek a közösség kulturális
azonosságának alapjai. Ez a szakasz általában a modernizáció kezdeti szakaszával esik
egybe, és szorosan összefügg a helyi elit és az idegen hatalom, illetve a helyi elitek
egymás közötti érdekkonfliktusával. A kulturális egységesítés ebből a szempontból nem
más, mint a rivalizáló etnikai elitek bázisteremtésének kezdete. Ez a folyamat vezet
aztán el a nemzetté válás második szakaszában a kulturálisan eltérő és magukat általában
25

SZŰCS Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Osiris Kiadó, Budapest, 1981, 337. p.
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hátrányosan megkülönböztetettnek érző etnikai közösségek politikai jellegű harcához a
gazdasági erőforrások és az államhatalom megszerzéséért, vagy azok ellenőrzésének
befolyásolásáért.
A NEMZET-KÉPZŐ TÉNYEZŐK  A szakirodalomban általános az egyetértés, hogy a
modern nemzet a történelmileg keletkezett tartós emberi közösségek egyik – sajátos
tényezők által összekapcsolt és más közösségektől ezen tényezők révén
megkülönböztethető – fő formája, ideértve (egyesek szerint konstitutív, mások szerint
kiegészítő módon) e közösség tudatát is. A nemzet-képző tényezők mibenlétét – s ennek
révén a modern nemzet ún. kritériumait (vagyis azon tényezőket, amelyek alapján az
emberek valamely csoportja nemzetté válik, ill. nemzetnek tekinthető) – ugyanakkor
nem lehet sem taxatívan, sem minden nemzetre érvényes módon meghatározni. A
nemzeteket kialakító sajátosságok „pontos és általános érvényű meghatározása – írja a
kérdés történész szakértője, Romsics Ignác – eddig senkinek sem sikerült, s a történelmi
fejlődés bonyolultsága és a nemzetté válás különböző útjai miatt valószínűleg soha nem
is fog.”
Ám ha így is van, azt mindazonáltal nem felesleges számba venni, hogy a nemzetre
vonatkozó elgondolásokban az elmúlt két évszázad folyamán milyen jellegzetes
szempontokat hangsúlyoztak, és miért.
Az egyik legelterjedtebb felfogás szerint azok tartoznak egy nemzetbe, akik azonos
nyelvet beszélnek. E kritérium azon a prima facie belátható összefüggésen látszik
alapulni, hogy a svédek svédül, a lengyelek lengyelül, a franciák pedig franciául
kommunikálnak egymással. E ténynek sokféle következménye lehet, s az egyszerű
tények kontextus-független szemlélete alapján, Illyés Gyula nyomán, akár az is
kijelenthető, hogy "nyelvében [vagyis nyelve által] él a nemzet". Ha tehát a felvidéki
magyarok ezrei generációkon át szlovákul beszélnek, akkor – fogalmazható meg az
egyszerű tény kontextus-függő következménye – előbb-utóbb szlováknak fogják
magukat tekinteni.*
A nyelv nemzetképző szerepével kapcsolatban két összefüggésre utalok. Az egyiket elég
kérdés formájában megfogalmazni: ha a nyelv volna az egyetlen "nemzetképző"
tényező, akkor mit mondjunk a németül beszélő osztrákokról, az angolul beszélő
amerikaiakról, s mi legyen a svájciakkal, akik németül, franciául és olaszul beszélnek,
és mégis egységes nemzetnek tudják magukat? A másik ennél fontosabb: az egységes
nemzeti nyelv szinte mindenütt fokozatosan, s az igen változatos (nyelvújító
mozgalmaktól a hivatalos államnyelv bevezetéséig terjedő) formákat öltő nacionalista
politika hatására alakult ki. Franciaország nyelvi egysége például több évszázad alatt
alakult ki.
A nyelv és a nemzet fogalmi összekapcsolása jellegzetes módon a nacionalista politika
eszköze volt, s ma is az, melyet legjellegzetesebben az ún. nemzeti determinizmus elvére
Bár az államnemzet–kultúrnemzet kontextusában nincs okunk megkérdőjelezni Illyés Gyula
gondolatának mélységét, azt (jelezve: a nacionalizmusban mindennek megvan a kivétele) mégis érdemes
megjegyezni, hogy az írek nemzeti léte és tudata azután is megmaradt, hogy „elveszítették” eredeti
nyelvüket.
*
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épülő elméletek fejeztek ki. A nemzeti determinizmus szerint az egyén nemzethez való
tartozásának legfőbb kritériuma – szemben az olyan „szubjektív tényezőkkel”, mint
például a hazafias érzés – az általa beszélt nyelv. E feltételezés történelmileg
nyilvánvalóan a szétszórtan élő népek egységes nemzetként való elgondolását segítette.
Richard Böckh (1824-1907) német filológus például, miután számos írásában kifejtette
ezen „objektív mérce” fontosságát, arra vette rá a Nemzetközi Statisztikai Kongresszust,
hogy a népszámlálási kérdőívekre vegyék fel az anyanyelvre vonatkozó kérdést. Ám
ezen az alapon – mint Eric Hobsbawn (1917-2012) megjegyezte – nemcsak az osztrákok
és a svájciak egy része számítottak volna németnek, de az askenázi zsidók is, mert az
általuk beszélt jiddis a középkori német egyik dialektusa volt.
Mások szerint a nemzet legfontosabb kritériuma a közös ősöktől való származás: "A
nemzetség-társak összességét nemzetnek nevezik" [Nation heist der Inbegriff der
Stammesgenossen] – állította például Staatsrechtjében (1845) Maurenbrecher. E
kritérium problematikus voltának belátásához talán elég, már ha egyáltalán szükséges, a
népek folyamatos történelmi keveredésére vagy a származás-közösségnek még a
látszatát is nélkülöző nemzetekre (például az amerikaira) utalni. Ezért újabban és
helyesen nem is a közös származást hangsúlyozzák, hanem ennek – többnyire a
nacionalizmus fénykorában kialakított – feltételezését és eredet-mítoszokkal (a magyar
történelem vonatkozásában például a turul-mítosszal) megerősített tudatát.
Valamely nép földrajzi elhelyezkedését vagy letelepedési területét, mint közös
lakóhelyet ugyancsak többen hangsúlyozták a nemzet kritériumaként; a XIX. századi
olasz szerzők – érthető okokból – első helyen. Az egymás közelségében élő emberek
körében nyilvánvalóan könnyebben kialakul az összetartozás tudata; ám pusztán ezen
az alapon nem magyarázható – példának okáért – a csángók magyar nemzethez
tartozása, vagy az etnikai-vallási közösségből – a cionizmus által speciális nemzetietnikai, illetőleg kulturális-politikai közösséggé tett zsidóság összetartozása.
Ismét mások szerint ezért a nemzeti közösséget a történelem kovácsolja össze, s a
nemzeti létezés e közös múlt tudata, a közös emlékezet, s esetleg a közös sors-tudat
nélkül elképzelhetetlen. A történelem olykor a közös szokások és hagyományok
formáját ölti, ami – amint azt Carl F. Savigny hangsúlyozta – közös jogi hagyomány is
lehet. A történelem máskor az egymás közelségében élő emberek „közös nézeteiként”,
„lelki alkataként”, nemzeti karaktereként vagy nemzeti jellemeként jelenik meg.
Bizonyos értelemben ide sorolható az a nézet is, miszerint a nemzet kulturális közösség,
hisz jelentsen bármit is a „kultúra” szó, az kétségtelenül történetileg keletkezik.
Ugyancsak történeti és kulturális okoknál fogva nemzetformáló szerepe lehet a
vallásnak is, akár abban az értelemben (mint például a lengyelek és az írek esetén), hogy
valamely egyház jelentős szerepet játszik a nemzet fennmaradásában, akár pedig abban,
hogy vallási rendszerek történelmileg kialakult törésvonalai (így a délszláv népek
esetében a római és az ortodox kereszténység) rányomják bélyegüket az egyes nemzetek
arculatára.
A történelem nemzetalkotó szerepét két szempont alapján célszerű megítélni. Az egyik:
a nemzet, mint politikai egység kétségtelenül történelmi termék, mely a középkori
etnikumokból – egy ún. „proto-nacionalista” korszak közbejöttével – született. Másrészt
viszont a modern „nemzeti tudatban” szerepet játszó közös történeti múlt eszméjét
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legtöbb helyen a nacionalista kultúrpolitika formálta ki. A nacionalizmus a múltból
merít erőt, de a történelmet a jelen szükségletei szerint értelmezi, sőt gyakran
átértelmezi, ami azt jelenti, hogy a múltat gondolatilag megteremti. [Kölcsey: „zivataros
századok, (új)görög történelem]. Ennek következtében az a paradox helyzet áll elő –
mutatott rá már Ernest Renan –, hogy „a felejtés, sőt… a történelmi tévedés a nemzetté
válás lényeges összetevője". Mivel pedig a nemzeti történelemről alkotott elképzelések
bizonyos elemei merő fikciók, melyek fikció-voltát a történelem tudománya
kimutathatja, ezért a paradoxon paradoxona az – megint Renant idézve –, hogy „a
történettudomány előrehaladása gyakran veszélyt jelent a nemzet számára.
Mindezen tényezőkön túl, illetőleg ezek mellett az elmúlt két évszázad során számos
egyéb szempontot is nemzet-képző tényezőnek tekintettek. Akik például belátták a
nemzet kiformálódásában szerepet játszó, s ezért annak kritériumaként szóba jöhető
tényezők sokfélségét, viszonylagosságát és kontextus-függő jellegét, azok gyakran a
nemzeti érzés fontosságát hangsúlyozták. Eötvös József például A nemzetiségi kérdés
(1865) címen közzétett munkájában így fogalmazott: „a nemzet[iség] nem egyéb, mint
azon összetartozás tudata, mely nagy számú emberek között – múltjuk emlékei, jelen
helyzetök, s mi ezekből foly[ik] – érdekeik és érzelmeik közössége által támad. (…) A
nemzetiség érzete a népeknél ugyanaz, ami az egyeseknél a személyiség öntudata, (…)
[s ezért] külön nemzet[iség]nek kell elismernünk minden nép összességét, melyben
külön személyiségének érzete felébredt.”
Ugyanezt fogalmazta meg egy magasabb absztrakciós szinten Ernest Renan is a Mi a
nemzet? című (1882) híres előadásában. A nemzet szerinte szellemi alapelv, melynek
két eleme van. „Az első a múltban gyökerezik, a másik a jelenben. Az egyik: emlékek
gazdag örökségének közös birtoklása, a másik: a jelenlegi megegyezés, vágy arra, hogy
közösen éljünk, annak szándéka, hogy a továbbiakban is kamatoztassuk az osztatlanul
kapott örökséget. (…) A nemzet tehát – hangsúlyozta a francia vallástörténész – egyetlen
roppant szolidaritás, melynek lényeges alkotóelemét jelentik azok az áldozatok,
amelyeket őseink hoztak, és azok amelyeket mi vagyunk készek a jövőben meghozni.
(…) Egy nemzet léte (elnézést a metaforáért) mindennapos népszavazás, mint ahogy az
egyén léte az élet folytonos igenlése.”
Ez közvetlenül azt jelenti, hogy – példának okáért – francia az, aki franciának, német,
aki németnek, magyar, aki magyarnak vallja magát. E példák természetesen folytathatók
(olyan esetekkel is, amelyekre Renan még csak nem is gondolhatott): szlovák az, aki
szlováknak, zsidó az, aki zsidónak vallja magát, magyar zsidó pedig az, aki egyszerre
mondja magáról, hogy magyar és zsidó.
A nemzeti érzésre, pontosabban az egyén nemzeti tudatára épülő felfogás közvetett
következménye a nemzeti önrendelkezés sajátos (egyénre méretezett) elgondolása. Az
önrendelkezés ebben a legáltalánosabb értelemben – mely a nemzeti determinizmus
eszméjével áll szemben – az egyéni önmeghatározás lehetőségére utal a nemzeti eszme
kontextusában, vagyis arra, hogy mindenki maga döntheti el és nyilváníthatja ki, hogy
mely nemzet tagja, s ennek alapján mely államhoz kíván tartozni. Ez elvezethet konkrét
államszervezési eljárásokhoz és intézményekhez is (ilyen például a területváltoztató
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népszavazás),* de lényegében arra a követelményre utal, hogy a nemzethez tartozó
egyének szabadon dönthessék el, csatlakoznak valamely államhoz vagy önálló államot
hoznak létre.
Azok a gondolkodók, akik e szubjektív tényezők ellenében valami "objektívet" kerestek,
a nyelv mellett a nemzetet alkotó személyek gazdasági érdekközösségére, vagy a közös
politikai akaratukat megformálni képes és eszerint cselekedni tudó államra helyezték a
hangsúlyt. A nemzeti szellem – írta például Krisztics Sándor – „akkor nyilvánul [meg],
ha államot teremt, rendez be, és így nemzetről, mint nem pusztán szellemiségről csak
akkor lehet szó, ha államiságban nyilvánul meg (…) a népi szellem.” Bonyolult
fejtegetéseinek végeredményeként Krisztics oda lyukadt ki, hogy az állam a nemzetnek
„csak egyik megnyilvánulása” ugyan, „de konstitutív megnyilatkozása, mert nélküle a
nemzet sem létezhet”.26
Az állam és a nemzet kapcsolatát illetően ugyancsak egy kettős összefüggésre kell
felhívni a figyelmet. Egyrészt arra, hogy az államoknak a nemzetek kialakulásában
játszott jelentős szerepe megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor azonban az állam nem
kizárólagos tényezője a nemzetek kialakulásának és fennmaradásának.
A fentiek tehát összességében azt igazolják, hogy a nemzet-képző tényezők mibenlétét
valóban nem lehet taxatív módon és általános érvénnyel meghatározni. Ezt belátva
fogalmazta meg Karl Deutsch (1912-1992) amerikai politológus az egyik legkülönösebb
nemzet-kritériumot, ill. nemzetképző tényezőt: szerinte azok tartoznak egy nemzetbe,
akik kölcsönösen nem szeretik a szomszédjaikat.
III. 4. 3. A NEMZETÁLLAM JELENTÉSRÉTEGEI
A szokásos rövid meghatározás szerint a nacionalizmus a nemzetállam gyakorlata,
elmélete, ideológiája és programja, melyben az "állam népe" – tényszerűen vagy a
követelmények szintjén – nemzetként, a nemzet lakóhelye pedig – ugyancsak
ténylegesen vagy lehetséges, illetőleg kívánatos módon – államterületként jelenik meg.
Ernest Gellner (1925-1995) szerint például „a nacionalizmus elsősorban politikai elv,
mely szerint a politikai és a nemzeti egységeknek [unit] kongruensnek kell(ene) [should]
lennie.”
Az ilyen definíciók, a rövid meghatározások szokásos módján, egyszerre helyesek és pontatlanok,
illetőleg a kifejezések többértelműségét kihasználva egészen különböző jelenségeket tüntetnek fel a
fogalom részeként. Ám ha el akarunk igazodni korunk problémái között, például tudni akarjuk, hogy –
mint sokan állítják – véget ért-e a nemzetállamok kora, a fogalmakat ennél jóval differenciáltabban kell
használnunk.

A HAGYOMÁNYOS JELENTÉS: ETNIKAI HOMOGENITÁS  Az egyik legismertebb – a
nacionalista ideológiák korának csúcspontján elterjedt, ám a gondolkodást ma is
befolyásoló – felfogás szerint a nemzetállam olyan államot jelent, amelyet egy nemzet
„Ha kétely merül fel [a nemzet] határai tekintetében – jegyezte meg Renan –, kérdezzék meg az érintett
népeket: mi sem természetesebb, hogy joguk van ebben a kérdésben véleményt nyilvánítani.”
26
KRISZTICS Sándor: Nemzet és állam a keletkezés, fejl[őd]és, viszony szempontjából. Grill, Budapest,
1914, 261. p.
*
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alkot, s amelynek területén nem élnek más nemzetek. Az ilyen állam állampolgársága
nemzetileg, illetőleg a nemzet fogalmát származás-közösségként értelmezve: etnikailag
homogén. Egy német teoretikus, Ernst Hasse (1846-1908) például a Das deutsche Reich
als Nationalstaat [A német birodalom mint nemzetállam (1905)] című művében – az
ekkor már több évtizede zajló nacionalista program, illetőleg a nemzet, a terület és az
állam triászának összekapcsolását célzó ideológiai folyamat tudományosnak tűnő
összegzéseként – így fogalmazott: a nemzetállam olyan állam, „amelyben teljes
megegyezés van az állam határai és azon nemzet letelepedési határai között, amely ezt
az államot létrehozta.”
Az így felfogott nemzetállammal persze az a baj, hogy a valóságban ilyesmi sosem
létezett, s még a nacionalizmusnak sem sikerült azt kialakítania (bár kétségtelen, hogy e
vonatkozásban sok mindent elért). A nemzeti és az állami határok egybeesésére utaló
gondolkodóknak ezért, a tényekkel szembesülve, differenciálniuk kell tételüket, amit
többnyire két fogalmi rendszerben tettek. Az egyikben a többség–kisebbség mennyiségi
viszonyát alakították át nacionalizmus igényei szerinti minőségjelző kifejezésekké.
Megkülönböztették például a nemzetet (mint államot alkotni képes közösséget) a
nemzetiségtől (mely ilyen képességgel állítólag nem rendelkezik), vagy egyszerűen csak
„államalkotó” és „nem államalkotó” nemzetekről beszéltek. A másikban a csoportok
közötti uralmat és alávetettséget kifejező új terminusokat vezettek be, mint például a
„kultúrfölény”, „civilizációs hegemónia” vagy „uralkodó nép”.
Maga Ernst Hasse mindkét megoldást alkalmazta. „Lehetséges – hangsúlyozta –, hogy
a nemzetállamban több nép él együtt, de az államterület lakosainak többségét egy
népnek kell alkotnia, melynek, mint uralkodó népnek ráadásul az államterület minden
lehetséges pontján jelen kell lennie, és a többinél magasabb kultúrával kell
rendelkeznie.” A nemzetállam továbbá „természetes politikai határokkal” rendelkezik,
vagy képes, illetőleg képes volna ilyeneket kialakítani; az „uralkodó nép” az állami
ügyek vitelében „vezető szerepet” játszik; s „az állam össznépességének tömege” a
gazdasági önállóság és a katonai függetlenség szempontjából „megfelelőnek mondható”
(amit ma úgy mondanánk: eléri az autarkeiához szükséges „küszöbértéket”).
Nyilvánvaló, hogy az efféle okfejtések a nemzeti alapú uralom (etnokrácia)
programjának kifejeződései. Az etnikai homogenitás gondolatát mindazonáltal a
fajelméletre épülő nemzetiszocialista államkoncepcióban vitték el legszélső pontjáig,
ahol az – a társadalmi-politikai homogenitás egyéb dimenziókban való megteremtésének
szándéka mellett – a „vér tisztaságának” kifejeződésévé és garanciájává vált. „Es gibt
nur ein Menschenrecht und dieses ist zugleich die heiligste Verpflichtung – írta Adolf
Hitler a Mein Kampfban –, nämlich: dafür zu zorgen, daß das Blut rein erhalten bleibt,
um durch die Bewahrung des besten Menschentums die Möglichkeit einer edleren
Entwicklung dieser Wesen zu geben.” Ez kétségtelenül szomorú fejlemény.
Ennek ellenére a nemzetállam kérdéseinek elemzése során az etnikai homogenitás
képzete még ma is kísért. Ezt látjuk például, amikor a különböző tudományok művelői
a nemzetállamisághoz szükséges homogenitás mértékéről vitatkoznak. Egy ismert
magyar származású közjogász, Georg Brunner például, aki a kisebbségi jogok kapcsán
foglalkozott a kérdéssel, úgy vélte, hogy a nemzetállamban a kisebbségek aránya a
lakosság tíz százaléka alatt van, szemben az ún. nemzetiségi állammal, ahol ezt
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meghaladja. A közép- és délkelet-európai nemzetiségi viszonyokat vizsgáló kiváló
történész, Romsics Ignác ezzel szemben azt állította, hogy e „homogén nemzetállamok”
mellett a „nem-homogén nemzetállam” fogalma azokra az államokra is kiterjeszthető,
ahol a kisebbségek aránya nem haladja meg a népesség egyharmadát; a többi államot
szerinte „nemzetiségi”, amennyiben pedig több kisebbség él annak területén,
„soknemzetiségű” államnak kellene neveznünk. Ugyanez a fogalmi a bizonytalanság,
illetőleg az azt a számok mágikus erejével kezelni célzó empirikus szemlélet fejeződik
ki az arra vonatkozó gyakori megjegyzésekben is, hogy a Föld vagy Európa államainak
hány százaléka – öt, tíz, esetleg tizenöt – tekinthető „hagyományos értelemben vett”
vagy „igazi” nemzetállamnak. „Az igazi nemzetállamokat valószínűleg a két kezünkön
megszámlálhatjuk” – fogalmaz egy mai elemző – amiből nyilvánvaló, hogy az etnikailag
homogén államot tekinti „igazi nemzetállamnak”.
De vajon – vethető fel – pusztán a mértékeken múlik-e az, hogy egy államot
nemzetállamnak nevezünk-e? Hisz, végtére is, a számokkal való játék (a gyakorlati
politikai életben olykor véresen komoly, akár az etnikai tisztogatásokig is elmenő
„számháború”) – bár a kisebbségi jogok vizsgálata vagy egy empirikus-történeti elemzés
szempontjából alkalmilag hasznos lehet – nem mond semmi lényegeset a nemzetállam
mint állam jellemzőiről.
A nemzetállam hagyományos fogalmába kódolt problémák orvoslása végett ezért más
elemzők radikális megoldást választanak: „Történelmi tévedés volt – írja Anthony D.
Smith – hatalmuk csúcsán így nevezni egyes nyugati tengeri hatalmakat – nevezetesen
Angliát és Franciaországot –, amelyek a homogén nemzetállam eszményeit előtérbe
állították, miközben a belső politikai napirendet az etnikumnál kevésbé megosztó
kérdések[kel] töltötték ki”. Bár az etnikailag-nyelvileg homogén nemzetállam
eszményét szerintem inkább a közép- és kelet-európai gondolkodók állították előtérbe
(politikai integrációt keresve bizonyos nemzetek számára), az kétségtelen, hogy az
etnikai homogenitásra utaló hagyományos fogalom államelméleti szempontból sok
zavart okozott, politikai elvként való komolyan vétele pedig veszélyes
következményekhez (erőszakos asszimiláció, genocídium, etnikai tisztogatás, és így
tovább) vezetett, és vezethet a jövőben is.
De ha nem ezt, akkor mit érthetünk még nemzetállamon? Számomra úgy tűnik, hogy az
etnikai homogenitás programisztikus-elvi lehetőségének, illetőleg a XIX-XX. századi
államfejlődés egyik tényleges tendenciájának (ti. hogy ezek az államok bizonyos
mértékig valóban egységesítették a területükön élő népeket és nemzeteket) kiemelése
mellett a nemzetállamnak legalább további négy jelentése különböztethető meg a
mindennapi nyelvben és a tudományos fogalomalkotás szintjén.
A NEMZETÁLLAM MINT „TERÜLETI ÁLLAM”  A nemzetállam kifejezéssel gyakran az
államok egyik történeti típusára utalunk. Ebben az általános értelemben ez az állam az
újkori európai történelem politikai formája, melyben bizonyos közösségek – a majd
nemzetté váló európai népek – önmagukat kormányozzák. A mai szakirodalomban
ehhez hasonlóan értelmezi a fogalmat Pierre Manent (sz.: 1949): a nemzetállam szerinte
a politikai formák – az emberek közötti politikai kapcsolatok „szerkezetének és
rendezettségének” – egyik fő típusa. E formák – hangsúlyozza Manent – nem tesznek
lehetővé végtelen variációkat, s alapjában véve három-négy fő típusuk van.
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E típusok lényegében az állam világtörténeti típusai. E világtörténeti értelemben a
nemzetállam – Manent elemzését immár csak inspiratív forrásként használva, vagyis e
sorok írójának nézete szerint – a népek önkormányzatának, illetőleg mások általi
kormányzásának olyan formáival állítható szembe, mint az ókori község (polisz;
városállam), a hűbéri és rendi szerkezeteket összefogó monarchikus uralom (a regnum),
vagy a bürokratikus úton igazgatott ókori közel-keleti, ázsiai, közép- és dél-amerikai
despotikus birodalom. Mintegy mellékesen, a ma divatos politikai-államtani
szóhasználat kritikájaként érdemes itt megjegyezni, hogy e világtörténelmi értelemben
vett birodalom még csak távoli rokonságban sem áll a „népek börtönének” tekintett
Habsburg-birodalommal vagy a német történelmi múlt emlékeire apelláló német Reichhel, hisz – bár különböző módon – mindkettő modern európai nemzetállam volt
Az így felfogott nemzetállamok korai változatai a XVI-XVII. században alakultak ki,
tehát a nacionalizmus korszaka előtt, bár az európai népek nemzetekké formálódásának
folyamatától nem függetlenül. E nemzetállam első két teoretikusa Niccolò Machiavelli
(1469-1527) és Jean Bodin (1529/31-1596) volt. Közismert, hogy Machiavellinek művei
írásakor – a gazdag és erős Franciaországban tett utazásai során szerzett tapasztalatoktól
nem függetlenül – az a cél lebegett szeme előtt, hogy Itália gyenge kis államai egy
egységes és erős állammá egyesülhetnek; Bodinnek pedig – aki már nem birodalmi
keretek között gondolkodott – szuverenitás-elméletében az volt a közvetett célja, hogy
a francia „király” főhatalmát a német-római „császár” uralmától függetlenként alapozza
meg.
Mi jellemzi e történeti államtípusként, vagyis az újkori európai államként felfogott
nemzetállamot?
Mindenekelőtt az, hogy – szemben a személyi kapcsolatok hálózataként létezett s az
állami funkciókat a hűbéri hierarchián keresztül szétosztó regnummal – területi alapon
szerveződött, az állami funkciók jelentős részét a terület központjának tekintett politikai
pontban centralizálta, s folyamatosan lezárta határait. A XVIII. századi német
gondolkodók ezt az államot – szemben például az egymással szomszédsági
összeköttetésben nem álló, több tucatnyi államterületből álló Habsburg-„birodalommal”
– territorium clausumnak [zárt területű államnak] tekintették, melynek ideális esetben
nincsenek exklávéi és enklávéi. A terület, mint politikaformáló szempont már e korszak
elején megjelent (például az állam lakosságának vallási megosztottságát kezelni kívánó
cuius regio eius religio elvben), és később is az államélet fő tényezője maradt (a
szélsőséges nacionalista gyakorlatban például az iménti elv a cuius regio eius lingua
elvvé változott). Ennek eredményeként sokan még ma is úgy vélik, hogy az állam
egységének a területi egység (integritás) az egyik legfontosabb feltétele, s hogy az
autonómia igénye szükségképpen elszakadási törekvéseket rejt.
Másik fő jellemzője – összefüggésben az európai abszolutizmusok születésével is – az,
hogy az állami élet középpontjában a jogalkotó hatalom áll, melynek helyzete (az állam
és a jog korábbiakhoz képest megváltozott viszonya okán) jogi fogalmakban is leírható.
Az újkori európai állam – szokták mondani – „jogalkotó állam”, amivel arra utalnak,
hogy az állam a jog révén alakít(hat)ja a társadalmat. Bodin szuverenitás-elmélete
lényegében ezt a helyzetet írta le.
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De miért nevezhető nemzetállamnak ez az általános értelemben vett újkori állam, hisz a
nacionalizmus (a nemzeti elvet középpontjába állító mozgalom) e politikai forma
négyszáz éves történetének csak második felében jelent meg és alakította át saját szája
íze szerint? Nem kizárt, hogy a szóhasználatban és fogalomképzésben némi szerepet
kapott a nemzet fogalmának történeti visszavetítése is; pusztán ezen az alapon azonban
az nem terjedt volna el. Fontosabb ennél, hogy ennek az államnak jelentős szerepe volt
a középkori etnikai sokféleség felszámolásában és – eleinte az ún. népi „protonacionalista” tendenciák megerősítése révén, később attól függetlenül – a modern
nemzetek egy bizonyos típusának (ti. az államnemzeteknek) a megteremtésében is.
Végül az sem mellékes, hogy a modern európai állam fogalmilag muntum tantum
[olyasmi, amiből csak több képzelhető el], mely születésekor igazodni kényszerült az
európai népek – később: a nemzetek – sokféleségéhez, s ebben az értelemben multum
tantum voltához.
A NEMZETÁLLAM MINT MODERN POLGÁRI ÁLLAM  A nemzetállam egy harmadik, az
előbbihez képest szűkebb jelentése a XVII-XVIII. században kibontakozó
változásokhoz, nevezetesen a gazdálkodás kapitalista módjának terjedéséhez és az ezt
kísérő társadalmi, jogi és politikai viszonyok kialakulásához kapcsolódik. Ebben az
értelemben a nemzetállam a modern polgári állam megfelelője. Az így felfogott
nemzetállam is területi állam, bár annak csak egyik szűkebb aspektusa: a hangsúly
ugyanis ez esetben nem a területi körülhatároltságon van, hanem az e határok közötti
gazdasági folyamatokon, illetőleg azok jogi és politikai feltételein.
E felfogásnak adott hangot akadémiai székfoglalójában Max Weber (1895), s tőle
függetlenül Jászi Oszkár is (1875-1957), aki, amikor – „a nemzeti fejlődési fokot
legtökéletesebben kifejező” angol és francia állam nyomán – megadta a nemzeti állam
jellemzőit (1912), szinte minden ponton e modern polgári államot írta le. A nemzetállam
esetében Jászi szerint „(a) [m]indenekelőtt azt vesszük észre, hogy egy nagy kiterjedésű,
több százezer négyszögkilométerre rúgó, összefüggő földterülettel állunk szemben,
melyen sok millió ember él egyetlen állami hatalom alatt. Egyetlen jogrend […]
szabályozza e nagy embertömeg életét és sem tényleg, sem jogilag az egyetlen
hadsereggel más nem rendelkezhetik, mint az, akit vagy akiket az alkotmány erre kijelöl.
[…] (b) Ez az egységes jogi és katonai szervezet a gazdasági egységen alapszik. A nagy
területen belül – jelentéktelen csökevényektől eltekintve – az állam polgárainak teljesen
szabad cseréje érvényesül, ami egyet jelent a vámsorompó hiányával, a pénz, a mérték,
a súlyrendszer egységével. […] (c) A nemzeti állam a törvény előtti egyenlőség hitén
alapszik, mely bár a gyakorlatban sokszor nem érvényesül, de nagyban és egészben a
társadalmi munkamegosztásban ki-ki azt a szerepet választhatja, amit akar. Ehhez képest
a munka a költözködés szabadságán és a szabad munkaszerződésen nyugszik. […] (d)
A nemzeti államnak pontos tudomása van az őt alkotó egyesek személyi és gazdasági
viszonyairól (statisztika). Az államot alkotó egyesek túlnyomó része pedig többékevésbé pontosan ismeri a maga törvényesen elismert jogait és kötelességeit az
államhatalommal szemben, melyek elvileg mindenkire nézve ugyanazok. […] (e) Az
államnak és tagjainak ezen állandó és szoros kapcsolata csak egy rendkívül kifejlett
közlekedés, hírszolgálat, és közvéleményt alkotó apparátus (főleg a sajtó) útján
lehetséges. A mai nemzeti állam vasút, távíró, telefon, és könyvnyomtatás hiányában
összeesnék. […] (f) A nemzeti állam a szabad csere és a tökéletesen keresztülvitt pénzés hitelgazdaság állama. […] Az ország egész területét felölelő parasztosztály és intenzív
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városi élet pénzgazdasági alapon: e két tényező együttes fennforgása a nemzeti államok
legmélyebb gazdasági ténye. […] (g) Mindezek a jogi és gazdasági tények azt
eredményezik, hogy a nemzeti állam egyre inkább egy oly kapcsolatot képez, amit az
angol commonwealth-nek nevez. Egy oly ideológia alakul ki, mely az állam célját,
hatáskörét, működését, az elvileg egyenlőknek tekintett egyes polgárok közös akaratából
vezeti le a közérdek előmozdítására. Az ókori és középkori vallási, vagy dinasztikus
elvekkel szemben úgy elméletben, mint gyakorlatban a nemzeti szolidaritás gondolata –
a modern államok vallása – egyre teljesebben érvényesül. […] (h) Ezt a jogi, gazdasági
és politikai egységet a közös, mindenütt egyforma irodalmi nyelv is kifejezi, mely vagy
magába olvasztotta az idegen nyelveket és dialektusokat, vagy legalább is, mint az
állami és a gazdasági élet nyelve, a csere és a jogrend egységének látható kifejezést ad.
E megközelítés annyiban következetes, hogy a kapitalista gazdaság a kezdeti
„transznacionális” és a jelenlegi globalizációs korszak között ténylegesen az
államhatárokkal körbekerített terekben fejlődött. Amíg a szabad kereskedelem elvét
hangsúlyozó liberális politikai gazdaságtanban [például Adam Smith (1723-1790)
elméletében, még ha fő művének megtévesztő címe nem is ezt sugallja] a gazdálkodás
alanyai az egyének, illetőleg azok vállalkozásai, addig a XIX. században megjelent
nemzetgazdaságtan képviselői [így például a német Friedrich List (1789-1846), a
magyar Kautz Gyula és mások] – a merkantilizmus szemléleti hagyományát folytatva –
azt állították, hogy az állam aktív szerepet játszik a gazdasági fejlődésben:
védővámokkal lezárhatja, s le is kell zárnia határait, nemzeti bankokat hoz létre, fejleszti
és védi a hazai („nemzeti”) erőforrásokat, állami tulajdonban tart vagy abba vesz
(„nacionalizál”) bizonyos javakat, gazdaság-ösztönző fiskális politikát folytat, és így
tovább. Az ilyen állam – ahogy már akkor mondták – a „nemzeti össztermék”, illetve a
„nemzeti jövedelem” növelésére törekszik. Mivel a lényegében protekcionista
gazdaságpolitika egybeesett a XIX. századi „nemzetépítés” korszakával, a XIX-XX.
század fordulóján természetesnek tűnt a gondolat, hogy a nemzetállam a
nemzetgazdaság politikai-jogi kerete, illetve feltétele.
A NEMZETÁLLAMISÁG MINT LEGITIMÁCIÓ  A nemzetgazdaság politikai-jogi
kereteként felfogott nemzetállam alapja egy olyan nemzet-foglom, amelynek
középpontjában a gazdasági érdek áll. Ezt metszette keresztbe Ernest Renan híres
előadásának gúnyos-dörgedelmes (nyilvánvalóan a német gondolkodók ellen irányuló)
felkiáltása: „egy Zollverein nem haza”. Vagyis a nemzetállam több, mint a puszta
gazdasági érdekek érvényesítésére szolgáló intézmény: az ilyen állam a „hazafiak” – az
államterülethez mint a szülőföldhöz és a társaikhoz mint honfitársakhoz viszonyuló
emberek – politikai életének kerete. Ha az ilyen állam eleget tesz a nemzeti elvből
fakadó követelményeknek, bármik is legyenek azok, akkor pusztán ezen az alapon
elismerésre méltó lesz: a paloták és a kunyhók lakói várhatóan egyaránt küzdenek érte,
támogatják törekvéseit, örülnek sikereinek és nagy valószínűséggel önként
engedelmeskednek döntéseinek.
E legitimációs elv a korábbi korszakokban uralkodó ún. dinasztikus és vallási
legitimitást váltotta fel. Korábban az uralkodónak azért volt joga az uralomhoz, s e jogot
azért ismerték el, mert uralma egy vallásban kifejeződő magasabb rend része volt
(vallási legitimáció), vagy mert meghatározott családból származott (dinasztikus
legitimáció). Ezeket az elveket utoljára a Bécsi Kongresszuson vették figyelembe,
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amikor is többnyire a napóleoni háborúk előtt legitimnek tekintett uralkodóházak között
osztották fel Európát. Az itt kialakított nemzetközi egyensúlyi rendszer azonban hamar
megingott, mert a XIX. század elején – a modern nemzetek születésével párhuzamosan
– általánossá vált a feltételezés, hogy a polgárnak elsősorban a nemzethez, s így a
nemzeti elvet érvényesítő államhoz kell lojálisnak lennie (nemzeti legitimáció).
A legitimációs keretként értelmezett nemzetállamiság gondolata a modern állam
tevékenységét és jogrendjét számos ponton megváltoztatta (a büntetőjogban például a
„felségsértés” helyét lassanként átvette a „hazaárulás” tényállása, és így tovább),
legfontosabb újítása mindazonáltal a nemzeti államnyelv mint hivatalos nyelv
bevezetése és – a legitimáció kérdésével csak részben összefüggő módon – a területi és
vérségi (származási) elveket kombináló állampolgárság jogintézményének a kialakítása
volt. A részletekre másutt visszatérve a modern állam e két, korábban teljesen ismeretlen
intézményéről itt annyit érdemes megjegyezni, hogy a nemzeti elv érvényesítése
szempontjából meglehetősen kétélű fegyvernek bizonyultak.
Az államnyelvvel mint hivatalos nyelvvel az lett a baj, hogy a közélet, főleg pedig a
közoktatás nyelveként az etnokrácia megvalósításának elsődleges politikai eszköze lett.
Ezt az tette lehetővé, hogy a nyelvnek – amint arra Schöpflin György rámutatott –
„legalább két funkciója van: a nyelv a kommunikáció eszköze, amelyen keresztül az
egyén az államhoz kapcsolódik; ugyanakkor ezzel párhuzamosan az etnikai reprodukció
– az etnikai önazonosság-tudat kifejezésének és fenntartásának – egyik legfontosabb
eszköze is”. Különös, de mind a homogenizáló nacionalista kormánypolitika, mind
pedig a poli-etnikus kisebbségi politika összemossa, sőt „egymásba tolja” e két funkciót.
Az előbbi arra törekszik, hogy az államnyelvet a közösségi élet minden fórumára
ráerőltesse, ideértve mindenekelőtt az iskolai oktatást (amivel a kisebbségek körében
értelemszerűen meggyengíti az állam legitimitását), míg az utóbbi arra, hogy a közösségi
élet fórumain használt különböző nyelvekből a lehető legtöbbet hivatalos nyelvként
ismertessen el (ami kommunikációs szempontból nyilvánvalóan kényelmetlenségekkel
jár, s technikailag csak bizonyos határokig lehetséges).
A modern állampolgárság mint jogintézmény ugyanilyen bonyodalmakat okozott, s
okoz még ma is, amikor kiderül, hogy – egyfelől a népesség természetes (önkéntes
népmozgások eredményeként előálló) történelmi keveredése, másfelől az államok
határainak győztes és vesztes háborúk, nagyhatalmi döntések, stb. eredményeként beálló
változásai vagy az egyes nemzetekkel szembeni nacionalista kormányzati döntések
(lakosságcsere, kitelepítés, áttelepítés, széttelepítés) miatt – sok esetben eltér egymástól
a politikai-jogi nemzethez tartozók (vagyis az államterülethez is kötött állampolgárok)
és az etnikai nemzet tagjainak a köre.
A POLITIKAI NEMZETÁLLAM-FOGALOM  Végül, a nemzetállam igen gyakran olyan
államok megjelölésére szolgál, amelyek a nemzetté vált népek politikai intézményei. Így
felfogva az az állam tekinthető nemzetállamnak, amely valamilyen politikai formában
egyesíti a nemzetet és a népet, vagy Emerich Francis találó kifejezésével élve: az
ethnoszt és a démoszt.
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A „nép” persze politikai értelemben mindig sok dologra utalt, s minden korra jellemző,
hogy milyen tartalmat tulajdonít e szónak.
A középkorban például egyszerre jelentett embertömeget (multitudo hominum), keresztény társadalmat
(populus Christianus), alattvalókat (populus regni) és így tovább. Egy 1856-ban megjelent államtani
munka tanulsága szerint a nép mindenekelőtt bizonyos szembeállításokra utal, vagyis (a) a privilégiumok
nélküliekre, szemben a kiváltságokkal bíró nemességgel; (b) a tulajdon nélküliekre (le peuple,
proletariátus), szemben a vagyonos osztályokkal; vagy (c) a politikai jogokkal rendelkező
állampolgárokra, szemben az állam ilyen jogokkal nem rendelkező alattvalóival. E kifejezés a szóban
forgó munka szerzője, W. Held szerint vonatkozhat továbbá (d) az emberekre általában mint az állam élő
szubsztrátumára, esetleg magára az egész államra; (e) a kormányzottakra, valamint (f) a különböző
korlátokkal, esetleg rendőri intézkedésekkel megfékezendő tömegre, vagy pejoratívan megjelölve, a
„csőcselékre” is.
Egyes későbbi elméletekben e szó vagy (g) a társadalom-fejlődés során „természetes módon”, mintegy
természettörvények eredményeként létrejött közösségre utalt (alkalmasint a társadalmi struktúra
kontextusát megkerülő konnotációkkal, így a „vidékiekre”, szemben a városok urbánus „társadalmával”);
vagy (h) a politikai történések aktív alanyát, illetőleg passzív tárgyát jelölték vele (amely például „felkel”
valamely hatalom ellen, amelyet „elnyomnak” a saját urai vagy az idegenek, stb.). A nacionalizmus
korában megjelent az a jelentés is (i), mely szerint a „nép” az embereknek a történelem, a származás vagy
a kultúra által összetartott, de a nemzetté még nem vált közössége, gyakran a nemzetté válás előtti korokra,
például a népvándorlás idejére vagy a középkorra utalva. Az általános államtan korai szakirodalma (j) e
szó politikailag semleges megfogalmazására törekedett (például az „állam népe”, „népessége”, stb.
kifejezésekben), hogy jogi jelentést adhasson neki.

A nacionalizmus képviselőinek tehát volt miből választani; a nemzetállam-fogalom
szempontjából azonban nemcsak annak volt jelentősége, hogy melyik jelentést
választották, hanem annak is, hogy azt miként kapcsolták össze az állammal és milyen
célokat kívántak vele előmozdítani. Ez utóbbi azért fontos, mert „a politikailag releváns
fogalom – amint azt Emerich Francis megállapítja – „elsősorban nem az elméleti
megismerést, hanem a gyakorlati orientációt szolgálja”.
A nép nemzetté való átlényegülési folyamatában az első intellektuális felvillantást
Mirabeau (1749-1791) és Sieyès abbé (1748-1836) vitája jelentette. E vita közvetlenül
arra vonatkozott, hogy a harmadik rend 1789-ben vajon a népet képviseli-e, miként
Mirabeau állította, vagy a nemzetet, amit Sieyès hangsúlyozott. Az abbé szerint a nép
mint tömeg közvetlenül és szervezetlenül nem képes kinyilvánítani akaratát, ám a közös
jog és az akaratát megfogalmazó, képviseleti alapon létrejött törvényhozás révén
szervezett egésszé, társulássá válik. Vagyis a nemzet a politikailag-államilag
megszervezett és képviselt nép. Innen már csak egy lépés volt, hogy az 1789-es híres
deklaráció kimondja: „minden szuverenitás elve lényegében a nemzetben lakozik”. A
francia gondolkodásban így a „nép” a képviseleti állam révén „nemzetté” vált, s ezzel
párhuzamosan a rousseau-i népszuverenitás helyét a nemzeti szuverenitás vette át, s –
miként a jelenleg hatályos alkotmányból is kitűnik („a nemzeti szuverenitás a népet
illeti”) – abban kapott helyet az, ami népi. Ugyanakkor azonban a francia
nemzetfogalom akaraton és választáson alapuló jellege következtében a „nemzetit”
jelentős gondolkodók sosem fogták fel (organikus) „népiként”. Ez azért történt így, mert
a franciák számára, különösen a forradalom után, nem valamilyen etnikai tényező,
például a származás vagy a nyelv határozta meg a nemzeti hovatartozást, hanem az
állampolgári státusz. Egy elzászi vagy gascogne-i azért tartotta magát franciának, mert
ugyanazokkal (a forradalom során minden franciára demokratikusan kiterjesztett, de
mindenkire egyénileg vonatkozó) az állampolgári jogokkal rendelkezett. A Dreyfus-ügy
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például, amelyben a vádlók és a bizonyítékok fabrikálói azt sugallták, hogy valaki zsidó
származása miatt nem lehet „igazi francia”, azért kavart oly nagy belpolitikai vihart és
azért osztotta meg a közéletet, mert e törekvésben sokan – mint Hobsbawn megjegyzi –
„a francia forradalom lényegének megsértését, a forradalom nemzet-meghatározásának
kétségbevonását látták”.
Az államhatalom népi, ám a nemzeti eszme által közvetített eredetének következtében a
francia filozófusok ma is kapcsolatba hozzák a nemzetet és a demokráciát. „A modern
nemzet – mondja Manent – részben a demokratikus társadalomterv kifejeződése”,
amennyiben mindkét fogalom arra utal, hogy egy közösség önmagát kormányozza.
Ehhez egyébként Manent kissé túlzóan, de legalábbis vitára okot adó módon azt is
hozzáteszi, hogy „a demokrácia mint rendszer elválaszthatatlan a nemzeti formától.” E
vitathatóság elvi háttere mindazok számára könnyen belátható, akik az Európai Unió
kapcsán „demokratikus deficitről” beszélnek, hisz ezzel azt feltételezik, hogy a
demokrácia eszméje a nemzetállami keretek fölötti integráció(k)ra is alkalmazható.
Máshogy valósult meg a démosz és az ethnosz egyesítése a német gondolkodásban, ahol
e folyamatot látszólag a két fogalom spontán azonosítása jellemezte. Ennek hátterében
a történelmi tények szintjén számos esetlegesség állt (az 1871-es Reichgründung idején
például az új Németország viszonya az Osztrák-Magyar Monarchia területén élő
németekhez, és így tovább), elméletileg azonban az organikus nemzetfelfogással állt
összefüggésben, mely a német nacionalizmust a kezdetektől jellemezte. Eszerint egy
közösség összetartozását elsősorban olyan „naturális tényezők” teremtik meg, mint a
közös eredet (ami valamiféle genetikai szubsztanciára utal), a közös vagy legalábbis a
hasonló történelmi „sors” által formált nemzeti karakter, valamint a nyelv és az azon
alapuló kultúra (ami egy közös szellemi szubsztanciát sejtet). Az így értelmezett
közösség lényegileg zárt, hisz a homogenitása nem jogi feltételek alapján és történetileg
létrejött politikai intézmények mentén alakul ki, hanem azt naturális (természet adta)
kötelékek – szomorú végpontján a „faji kötelékek” – teremtik meg.
Ezen az alapon a nép az állam szubsztanciájának, a társadalomnak a szinonimája, mely,
ha megfelel bizonyos feltételeknek, akkor nemzetté lesz. E feltételek igen változatosak
(magasabb lelki egység, kollektív erkölcsi személyiség, és így tovább), s az általam
ismert elméletekben sosem szabatosan meghatározottak, ám van két közös jellemzőjük.
Egyrészt képesnek tűnnek a nép egységének biztosítására (s e vonatkozásban az
organikus nemzetfelfogás egyes elemeire mutatnak vissza; például közös kultúra, stb.),
másrészt elsősorban nem jogi-politikai intézményekben (mint amilyen például a
képviselet) tárgyiasulnak, hanem állami döntésekben és döntéssorozatokban, ideértve az
ideológiai hadműveleteket is. Ez az intézmények nélküli, (többnyire homogenizáló)
etnikai politikai stratégiákban kifejeződő tendencia már a XX. század elején azt a
látszatot keltette, hogy a nép és a nemzet összemosódott fogalmai között csak intuitíve
lehetett különbséget tenni. A folyamat végállomását ez esetben is Hitler zavaros
gondolatai jelentették. Oswald „népi állama” (vagy inkább „népállama”) [Völkerstaat],
melyet eredetileg a népvándorlás koráig visszamenő történeti értelemben használt, a
XIX. század végén már „népies” [völkisch], nála pedig „népnemzeti” [volksnationale],
melyben a „nemzeti” a „népi” szétesését akadályozza meg. Ennek logikája a következő:
mivel „a német nép egyre inkább két egymással szemben halálosan ellenséges táborra
esik szét” – olvasható a Mein Kampfban – az „egész néptestet” a fajelmélet, a harc
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szelleme, és a személyiség jelentőségének elismerése alapján kell átnevelni, amivel
kialakítható az egységes „nemzettest”, s „az úgynevezett negyedik rend maradéktalanul
[ebbe] a nemzettestbe integrálódik”.
III. 4. 4. ETNIKAI STRATÉGIÁK ÉS KISEBBSÉG-POLITIKÁK
A fentiek nyomán bárki könnyen elbíbelődhet azzal, hogy meghatározza: milyen
értelemben és milyen mértékben lehet ma a nemzetállamok „hanyatlásáról”,
„felbomlásáról” vagy korszakuk „végéről” beszélni. Megállapíthatja például, hogy a
gazdasági értelemben vett nemzetállamot aláásta a globalizációhoz vezető neoliberális
gazdaságpolitika, a legitimációs értelemben vett nemzetállamiság ugyanakkor „köszöni,
jól van” ma is. Szélsőséges esetben talán még az a megállapítás is megkockáztatható,
hogy a nemzetállamiság bizonyos értelmezéséhez (a nemzetállam mint területi állam)
nincs szükség a (homogén) nemzet fogalmára. Az ilyen és ehhez hasonló megállapítások
súlyát azonban nagyban befolyásolja az a kép, amit a modern állam – s ezen belül a
nacionalizmus mint „uralkodó eszme” és gyakorlati mozgalom által kialakított állam –
intézményi szerkezetéről és működéséről alkotunk. Az alábbiakban – az etnikumok által
követhető stratégiák áttekintése után – ehhez a képhez szeretnék néhány tézis szerű
megállapítással hozzájárulni.
A nacionalizmus azáltal alakította át a modern államot, hogy a nemzetek és
nemzetiségek, etnikumok – valóságos, illetőleg lehetséges – viszonyulási és cselekvési
módjai közöl néhányat az állami rend, illetőleg az állami intézményrendszer részévé tett
(ilyen például a hivatalos nyelv, a területi autonómia vagy a regionalizmus), másokat
jogosultságként ismert, pontosabban: ismertetett el (kisebbségi jogok). Megint másokat
az állami tevékenység lényegi kérdéseit meghatározó eljárásként kezelt (például
területváltoztató népszavazás), vagy egyszerűen az állami politikai tevékenység rangjára
emelt (genocídium, etnocídium).
ETNIKAI STRATÉGIÁK  A kisebbségek és etnikumok szemszögéből e politikai
cselekvési módok a többnemzetiségű államban – Anthony D. Smith összegzésére utalva
nagyjából a következők. A kisebbségi nemzet vagy az etnikai csoport dönthet úgy, hogy
elszigetelődik más közösségektől, illetőleg a többségi nemzettől (izoláció); vagy épp
ellenkezőleg, azt is ösztönözheti, hogy tagjai, egyéni döntések révén, illeszkedjenek be
annak struktúráiba (asszimiláció). Törekedhet arra is, hogy etnikai alapú politikai
intézményeket, például nyomásgyakorló csoportokat vagy vétójoggal rendelkező
szervezeteket hozzon létre, melyek – kisebbségi jogokra hivatkozva vagy anélkül –
részévé válhatnak az állami döntési mechanizmusoknak is (aktív etnikai közösségi
politika). A többségi nemzet politikájának függvényében kialakíthatja a közösségi
önmeghatározás és a kollektív önrendelkezés részleges politikai önállóságot biztosító
formáit is (autonómia), például a területi alapú önkormányzást, a személyi autonómia
valamely rendszerét, vagy – az újabb európai államfejlődésre utalva – a regionális
államot. A felfokozott autonómia-törekvés elvezethet a többnemzetiségű államból való
kiszakadás követeléséig (szeparatizmus), illetőleg a különböző államok területén
szétszórtan élő kisebbségek újraegyesítésére – s olykor az „elveszett terület” államhatárváltoztatással is járó visszaszerzésére – való törekvéshez is (irredentizmus).
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A többségi nemzet ugyancsak számos lehetőség közül választhat, s választ is aszerint,
hogy alapvető célja a politikai közösség etnikai egységesítése-e (homogenizáció), vagy
ellenkezőleg: elfogadja, esetleg ösztönzi és fennmaradásában segíti is az állam
nemzetileg-etnikailag fragmentált társadalmi hátterét (poli-etnicizmus). Stratégiai
lehetőségeik és eszközeik részben a kisebbségi stratégiák inverzei (kisebbségi jogok
elismerése versus bizonyos jogok diszkriminatív korlátozása, autonómia biztosítása
versus az asszimiláció ösztönzése és így tovább), részben azoktól függetlenek. Ez utóbbi
vonatkozásban a többségi nemzetnek arról kell döntenie, hogy esetleges
homogenizációs céljának megvalósítása érdekében igénybe veszi-e az államhatalom
erőszak-alkalmazási eszközeit. Talán mondani sem kell, hogy ez utóbbi vonatkozásban
a XX. századi totalitárius államok rettenetes, a liberális demokráciák pedig gyakran
meglepő politikát folytattak. Az alkalmazott eszközök ráadásul – amint azt Romsics
Ignác konkrét elemzéseiből megtudhatjuk – gyakran önmagukban is meglehetősen
ellentmondásosak.
KISEBBSÉG-POLITIKÁK  Az ún. többségi nemzet kisebbségekhez való viszonyát
illetően öt tézist fogalmazok meg.
Alaptételem az, hogy a modern állam intézményi szerkezetére elsősorban a liberalizmus
nyomta rá bélyegét. A parlamentarizmus, az államhatalmi ágak megosztása, a politikai
nyilvánosság, az egyéni jogok védelme, az önkormányzatiság stb. – vagyis a modern
állam legtöbb jellegzetes intézményi megoldása – liberális eredetű. A liberalizmus
ebben az értelemben elsősorban intézmény-elmélet. A konzervativizmus azzal járult
hozzá a modern államhoz, hogy ezen és más intézmények működésének kívánatos,
például mérsékelt, módját fogalmazta meg. Vagyis a konzervativizmus lényegében az
állami intézmények működésének elmélete. A szocialistákat ezzel szemben elsősorban
az érdekelte, hogy a békésnek tűnő intézményi struktúra és annak működése mögött
milyen uralmi viszonyok s miféle kényszerek, függőségek és erőszak-lehetőségek
húzódnak meg, illetőleg azok miként alakíthatók át. A szocializmus, mint eszmerendszer
államra vonatkozó tanai ebből a szempontból főleg hatalomelméleti jellegűek. A
nacionalizmus ebben a kontextusban – amint azt egyébként a gyakorlati politikai
mozgalmak síkján jellegzetessé vált irányzatai is mutatják – vegyes jellegű: a modern
állam működésére vonatkozó tételeket fogalmaz meg, s azokat a nemzeti-etnikai
csoportok hatalmi viszonyaira alkalmazza.
Második tézisem az, hogy a nacionalizmus sikere – legalábbis a politikai virágkorának
tekintett korszakban, vagyis hozzávetőleg 1850 és 1950 között – azon alapult, hogy
céljait elsősorban nem új állami intézmények bevezetésével, hanem (a nemzetek és
etnikumok valóságos, illetőleg lehetséges viszonyulási módjaihoz és cselekvési
lehetőségeihez igazodó) állami döntés-sorozatok és ideológiai hadműveletek révén érte
el. Természetesen tudom, hogy a történelmi kép ennél jóval bonyolultabb, hiszen –
miként a konzervatívok (lásd például korporációk, kétkamarás parlament, stb.) és a
szocialisták (tanácsrendszer, kormányzati érdekegyeztetés, stb.) – a nacionalisták is
bevezettek új állami intézményeket (államnyelv, állampolgárság), illetőleg eljárásokat
(területváltoztató népszavazás). Ám ennek ellenére úgy vélem, hogy e mozgalom
kétségtelen sikere nem ezeken, hanem a modern polgári állam intézményrendszerének
a nemzeti uralmi elv követelményei szerinti működtetésén alapult, s a nacionalizmus a
kormányzati politika szintjére emelt döntések révén alakította át a modern államot.
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Ilyen volt például a népességmozgatás, amely vagy kölcsönösségen alapuló
lakosságcserét jelentett (amikor is a „kölcsönösség” a résztvevő államok kapcsolatára, s
nem az annak alávetettek beleegyezésére utal), vagy – történelmileg gyakrabban –
bizonyos, nemzetileg vagy etnikailag meghatározott csoportok kitelepítését,
áttelepítését és széttelepítését. Az ezzel kapcsolatos döntéseket rendszerint az egymással
ellenséges viszonyban álló csoportok szétválasztásának szándékával indokolták, ám
egyértelmű céljuk a nemzeti homogenizáció volt. A nemzeti homogenizációs politika
legkegyetlenebb módja a valamely nép, etnikai csoport, illetőleg nemzet teljes vagy
részleges megsemmisítését célul kitűző népirtás (genocídium) volt, ami ugyancsak
egyedi döntésekben, s nem állami intézményekben öltött testet. A XX. században ennek
legtragikusabb esete a fajelméleti alapon zajlott zsidó holokauszt volt, melynek során a
náci Németország és egyes szövetségeseik az európai zsidóság kétharmadát pusztították
el. A holokauszt kivételességét és rendkívüli jellegét egy pillanatra sem mérsékli az,
hogy a XIX. és XX. századi államokban számos más – csaknem teljes vagy részleges –
genocídiumot is elkövetek: például az angol-amerikaiak az indiánokkal szemben, az
oroszok pedig az ukránokkal és beloruszokkal szemben. A genocídium részleges, s
olykor katonai hadműveletekbe ágyazott spontán formája az „etnikai tisztogatás” (erre
kerítettek sort például az 1990-es évek délszláv háborúiban a szerbek a horvátokkal és
bosnyákokkal, ez utóbbiak pedig a szerbekkel és egymással szemben), amikor is az
etnikailag homogén területek létrehozása érdekében megsemmisítik vagy elűzik az ott
élő nemzetiségeket. Az egyik legelterjedtebb homogenizációs politika a nemzetek,
népek és etnikumok asszimilációra való ösztönzése, ami – ha az asszimilációs
döntéseket az állam erőszakos politikája kényszeríti ki – joggal neveznek etnocídiumnak
(egy nép kulturális felszámolásának). Az önkéntes asszimilációt igen gyakran politikai
ideológiákkal segítették, melyek legismertebbike az amerikai olvasztótégely-doktrína,
de tagadhatatlanul az asszimilációt ösztönzi a liberális demokrácia olyan elgondolása is,
amely szerint abban a kisebbségek tagjai csak mint egyének rendelkezhetnek az etnikainemzeti hovatartozásuk megőrzését biztosító jogokkal.
Harmadszor azt kell tisztázni, mit is jelent az az állítás, hogy e döntések, mint fentebb
fogalmaztam, a nemzetek és etnikumok valóságos, illetőleg lehetséges viszonyulási
módjaihoz és cselekvési lehetőségeihez igazodnak, másként fogalmazva: etnikai
stratégiákat testesítenek meg. Egy több nemzetet egyesítő államban – s mint láttuk, a
modern „nemzetállamok” döntő többsége ilyen – mind a nemzeti többség, mind a
nemzeti kisebbségek számos alternatíva közül választhatnak abban a vonatkozásban,
hogy céljaikat milyen politikai vagy politikai jelentőséggel is bíró stratégiával próbálják
előmozdítani.
Negyedik tézisem, hogy a nemzetelvű politikai gondolkodás instrumentális jellege miatt
a nacionalizmus joghoz való viszonya ambivalens. A homogenizációs nemzetiségi
politika igen gyakran különböző – ugyancsak állami döntések és döntés-sorozatok
szintjén (tehát nem intézményi szinten) megjelenő – jogkorlátozásokban ölt testet, mint
amilyen például a kisebbség tagjainak bizonyos foglalkozási ágakból történő kizárása;
tulajdonuk államosítása; esetenként pedig egyéni politikai jogaik korlátozása, akár az
állampolgárság megvonásáig is elmenve (negatív diszkrimináció). A polietnikus
kisebbségpolitika ezzel szemben elfogadja, hogy az állam lakossága a nemzeti
hovatartozás, az etnikum vagy a nyelv szempontjából fragmentált, s ezt – mivel e
helyzetet megőrzésre érdemesnek tekinti – a kisebbségi jogok elismerésével is
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kifejezheti (pozitív diszkrimináció). Amennyiben e jogok alanya az egyén (mint például
az anyanyelv használatának joga a hivatalos eljárásban), úgy e megoldás könnyen
beilleszthető a liberális demokráciák rendszerébe is. Amikor azonban azok alanya a
nemzeti-etnikai közösség (kollektív etnikai jogok; mint amilyen példának okáért az
anyanyelven zajló oktatás, a nemzeti-kisebbségi médiák állami finanszírozásának
igénye, a nemzeti műemlékek védelméhez való jog vagy több államnyelv elismerése),
úgy a jogegyenlőség szempontjából problémát vethet fel az, hogy e jogok egy részének
érvényesítése pozitív diszkriminációt követel, de legalábbis a kisebbséghez tartozók
előnyben részesítését követeli az állami javak elosztása során. Másfelől viszont az ilyen
jogok elismerésének hátterében gyakran a kisebbséggel szembeni múltbeli sérelmek,
illetőleg társadalmi, kulturális és gazdasági hátrányaik ellensúlyozása áll. A
nacionalizmus mint eszmerendszer elmúlt kétszáz éves történetében a magam részéről
nem ismerek olyan lényegi összefüggést, amely arra utalna, hogy a nemzeti elvet
középpontjába állító politikai gondolkodásból inkább az egyik (negatív diszkrimináció),
vagy inkább a másik (pozitív diszkrimináció) következne. E vonatkozásban talán csak
az sejtet valamit, hogy a virágkornak tekintett időszakban (1850-1950) többnyire a jogok
korlátozása volt jellemző, s a pozitív diszkrimináció gondolata csak az elmúlt fél
évszázadban nyert teret. Ez azonban már átvezet a következő tézishez.
Végül és ötödször azt állítom, hogy a XX. század derekán a nacionalizmus jellege
megváltozott, amennyiben a nemzeti elvet immár nem elsősorban az állami hatalmi
döntések szintjén kívánja érvényesíteni, hanem új – a polietnikus politikai célok
érvényesítésére képes – állami intézmények keretében is. Ilyen új állami intézmény a
kisebbségek területi vagy személyi autonómiája, valamint a regionalizmus mint
államszerkezeti elv.
A személyi autonómia elsősorban a szétszórtan élő kisebbségek bizonyos mértékű, s
főleg a kulturális életre kiterjedő önigazgatását biztosítja. Fő eszköze az államhatalom
dekoncentrációját jelentő „kisebbségi önkormányzatok” létrehozásának lehetővé tétele
(ilyenek léteznek például Magyarországon, Szlovéniában vagy az Amerikai Egyesült
Államokban az indiánok vonatkozásában). A területi autonómia (például a finn Ålandszigeten vagy Dél-Tirolban) az állam valamely nemzetiségi, nyelvi-etnikai vagy
történeti szempont alapján viszonylag elkülönült területi egységén élő lakosság helyi
önkormányzata, s mint ilyen lényegében az államhatalom decentralizációjának egyik
formája. Több, mint a közigazgatási egységek rendszerét követő helyi önkormányzat,
ám kevesebb mint a regionális autonómia. Az ilyen autonómiák szerveinek hatásköre
igen változatos: a szorosabban vett „helyi ügyek” önálló intézése mellett alkalmasint
kiterjed az országos politika helyi alkalmazására is, például a területfejlesztés, a
beruházások, az oktatás, kultúra vagy a környezetvédelem terén. Nem ritka, hogy az
autonóm területnek saját „hivatalos nyelve”, „parlamentnek” nevezett önkormányzata,
vagy – az önállóságot szimbolikusan megjelenítő és megerősítő – zászlója van.
A területi autonómia lehetőségének elfogadása és meghonosodása után Nyugat-Európa
egyes országaiban az elmúlt két évtized során a soknemzetiségű államoknak egy új
fajtája alakult ki, nevezetesen a regionális autonómia, mely regionális állam
létrejöttéhez vezetett. A regionális állam sajátos államszerkezeti megoldás, mely az
unitárius és a föderatív állam között helyezkedik el. Ma már egyértelműen regionális
államnak tekinthető a Spanyol Királyság (ahol a tizenhét „autonóm közösség” közül
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négy, Katalónia, Baszkföld, Galícia és Andalúzia az önálló államiságot megközelítő
jogokkal rendelkezik), az Egyesült Királyság (főleg a skót ún. „devolúcióra” tekintettel)
és a Belga Királyság (ahol a személyi elv alapján szerveződő francia, flamand és német
„kulturális közösségek”, ill. a területi alapon kialakított vallon, flamand és brüsszeli
„régiók” olyan közjogi jogosítványokat kaptak, amelyekkel – ahogy csalóka módon
mondani szokták – már-már „föderalizálták” az államot).
Talán nem felesleges megjegyezni, hogy a polietnikus politika államszerkezeti szinten
elvileg formát ölthetne a föderatív államban is, gyakorlatilag azonban erre nem került
sor. Ez az államszerkezeti megoldás ugyanis nem a nemzeti kérdéssel összefüggésben
keletkezett (Amerikai Egyesült Államok, 1776), és Európába átkerülve (Svájc, 1848)
sem ilyen problémák megoldására alkalmazták. A Szovjetunió (1922) ugyan
kísérletezett vele, alkotmányjogi ideológiát is gyártva hozzá, történelmi bukása,
valamint a nagyhatalmi döntéssel összetákolt föderatív államok (Jugoszlávia,
Csehszlovákia) széthullása – utólag – egyértelműen bebizonyította, hogy a szövetségi
szerkezet esetükben csak a nemzetiségi ellentétek politikai eszközökkel történő féken
tartásának fügefalevele volt. A tagállamok önállóságát megőrző föderalizmus és a
szövetségi államok egyik jellegzetes intézményi megoldása (ti. a „felsőházi” képviselet
tagállamok szerinti kialakítása, például a Német Szövetségi Köztársaságban)
ugyanakkor, ha szerény mértékben is, de elősegítheti, hogy a központosított modern
állam gépezete ne őrölje fel teljesen a nemzetet alkotó egykori népek (a németek
esetében így a bajorok, szászok, poroszok) különállásának emlékét és kultúráját.
A regionális állam közjogi szerkezetét legtisztább formában Spanyolországban építették
ki. A regionális állam a régiók kooperatív közjogi együttműködése, de – a szövetségi
állammal szemben – nem társulása. A régiók (autonóm közösségek) törvényhozási és
igazgatási autonómiával felruházott, közjogi státuszt élvező területi közösségek, melyek
a szóban forgó terület lakosságának kezdeményezésére, bár a központi állam
alkotmányos elismerése mellett jönnek létre. Megfelelő erejű és formájú helyi
kezdeményezés esetén ugyanakkor, az alkotmányos szabályozás jellege okán, a
központi állam nem akadályozhatja meg a régiók létrejöttét (szemben például
Olaszországgal, ahol a régió létrejötte az állam egyoldalú aktusa, s amely az olasz
alkotmányjogi ideológia ellenére ezért nem tekinthető valódi regionális államnak). A
spanyol régiók természetesen nem válhatnak ki az államból, nincs alkotmányozási
jogkörük, miként a szövetségi állam tagállamának, valamilyen alaptörvénnyel, például
statútummal azonban rendelkeznek és a központi állam alkotmánya nem módosítható a
hozzájárulásuk nélkül. A régióknak önálló parlamentjük és kormányuk van, s korlátozott
mértékben önálló bírói hatalommal is rendelkeznek, önálló adókivetési joguk és saját
pénzügyi forrásaik vannak, s szabadon dönthetnek a nyelvhasználat kérdéseiben (noha
az egész királyság nyelvének, a kasztíliai spanyolnak a hivatalos jellegét nem
szüntethetik meg). A régiók élén – egy monarchikus állam üde színfoltjaként (a király
által kinevezett) – „elnök” áll. A központi állam és régiók közötti hatáskörmegosztást a
föderális államokban megszokott formák és eljárások szerint rendezik, és bizonyos
hatásköröket (honvédelem, pénz- és vámrendszer, az emberi jogok és az állampolgárság
szabályozása) itt is a központi államnak tartanak fenn.
A belga megoldás jellegzetessége az, hogy miközben szélesebb a központi hatáskörök
listája, részletesebben kidolgozottak a közösségek közötti hatalommegosztási technikák
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(a francia és flamand kormánytagok számának például meg kell egyeznie, a
nyelvhasználati kérdésekben minden közösség vétójoggal rendelkezik és így tovább).
Ezért Belgiumot néhányan ún. konszenzusos demokráciaként jellemzik. Az ilyen
demokráciák – amint azt Arend Lijphart (a nemzeti kérdéstől függetlenül) a „győztes
mindent visz” elvén alapuló ún. „westminsteri” (többségi) demokrácia-modellel
szembeállítva kifejtette – a kormányzati felelősség ún. nagykoalíciós megosztásán, a
különböző csoportoknak biztosított vétójogon, azok közéleti reprezentációja
arányosságán és széles körű autonómiáján alapulnak.
A fentieket áttekintve összességében megállapítható, hogy a nacionalizmus két
évszázados történetében az elmúlt három-öt évtizedben – és elsősorban a nyugat-európai
fejleményeket szem előtt tartva – nem egyszerűen (Ernest Gellner kifejezésével élve) a
"vihar utáni szélcsend" állapota következett be, hanem egy lényegi változás. Ez abban
állt, hogy a nemzeti elvek és értékek politikai érvényesítésének színtere a hatalmi
döntések szintjéről az állami intézmények szintjére került. Ezzel természetesen a
nacionalizmus jelentős mértékben liberalizálódott is. Ha van valami, ami a nyugateurópai és a közép-kelet-európai nacionalista mozgalmakat korunkban elválasztja, akkor
ez mindenekelőtt abban áll, hogy Közép- és Kelet-Európában erre (még) nem került sor.
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