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LÁNCZI ANDRÁS

A politikai tudás*

Minden tudományágnak van egy önképe és mércéje ahhoz,
hogy mit tekint tudásnak és mit nem. Vannak tudományterüle-
tek, ahol látszólag egyszerûbb a szakmai közösség helyzete,
mert viszonylag jól definiálható mércék állnak a rendelkezésre.
Egy fizikai vagy kémiai kísérlet dokumentálható, bárhol megis-
mételhetõ, és a tudás mérhetõsége azon alapul, hogy a megis-
mételt kísérlet azonos eredményre vezet-e és viszonylag szilárd
tudásegységhez juttatja-e a közösség tagjait. Egy-egy új felfede-
zés elismeréséül – ha az adott tudományterületen osztanak
ilyen díjat – akár Nobel-díjat is kaphat valaki. Lehetnek persze
viták arról, hogy melyik felfedezés „nagyobb” vagy „értéke-
sebb”, de a vita nem arról szól, hogy az adott teljesítmény nö-
velte-e a tudományág tudáskészletét: ezt magától értetõdõnek
veszik, noha az értelmezésben nagy eltérések lehetnek, hogy
vajon az elért sikernek mekkora a tényleges jelentõsége. Kéte-
lyek mindig lesznek, mert tökéletes tudás nem lehetséges,
ahogy megkérdõjelezhetetlen mércéje sincs a tudásnak – leg-
alábbis a mai tudományfelfogás ezt vallja.

Az igazán kiváló eredményekre azt szokták mondani, hogy
„áttörést” ért el az illetõ kutató vagy kutatócsoport. De lehetsé-
ges-e áttörést elérni a filozófiában vagy a politikatudományban?
Ha létezne ezen a területen az elõbb említett díj, vajon volna-e
mércéje a Nobel-díj odaítélésének? A politikatudományban is
léteznek díjak, de vajon ezek elérhetik-e a Nobel-díj tekintélyét?
A mûvészetekben – például a filmmûvészetben – léteznek igen
nagy tekintéllyel járó szakmai díjak. A társadalomtudományok
területén azonban nagy presztízsû, nemcsak a szakmai közös-
ség által nagyra becsült díjak nincsenek. Ennek persze nem biz-
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be a többi társadalomtudomány közé, mert nincs lényeges tár-
gya a modern tudomány értelmében: amit hideg értelemmel ki
tud számolni, annak a végeredménye trivialitás, a hozzáfûzött
magyarázatok pedig többnyire üres moralizálások vagy ideoló-
giai csûrcsavarok lesznek.

A mai tudomány, ahogy a 16–17. században Európában kiala-
kult, az egyetemességet tette meg elsõdleges mércéül. Csak
azok a tudásformák aspirálhatnak a tudomány névre, amelye-
ket nem korlátoz semmilyen helyi körülmény: legyen az vallási,
politikai, ideológiai vagy kulturális korlát. A természettudo-
mányok esetében ez a követelmény magától értetõdõ, a társada-
lomtudományokban nem az. Noha a demokrácia, a liberalizmus,
az individualizmus, az emberi jogok nevében egyetemes igény-
nyel lépnek fel kormányok, pl. az Egyesült Államok és változó
számú szövetségesei, ezen intézmények egyetemes elfogadott-
sága meg sem közelíti – mondjuk – az atommaghasadás elõidé-
zése univerzális törvényének elfogadottságát, pontosabban az
atommaghasadás törvényének érvényessége nem igényli az
emberek beleegyezését. A társadalomtudományok tudomá-
nyossági kritériumai ma távolról sem nevezhetõek egyetemes-
nek, mert ilyenek vagy nem léteznek vagy a kulturális és egyéb
korlátok ezt nem teszik lehetõvé. A politikai döntéseknek pedig
nem szükséges feltételei a társadalomtudományos felismeré-
sek. Hiába a társadalomtudományok 19. századi lázadása a filo-
zófia ellen, amely közvetlenül a vallás elleni lázadást követte, a
társadalomtudományok tudományossága ma is erõsen kultúra-
függõ. Sõt az is megkérdõjelezhetõ, hogy az európai–amerikai
kultúrában honos tudásfelfogás nem legalább annyira megosz-
tott-e, mint az európai és a nem európai tudásfelfogások között
mutatkozó eltérés. Ha pedig ez így van, ennek több oka van. Az
egyik mindenképpen a „filozófiátlanított” modern tudomány
specializálódott jellege és az emberi élet – a létezés – totalitása
közötti mély meghasonlottság. Alfred North Whitehead 1925-
ben így írta le a tudományok specializálódásából elõálló helyze-
tet: „Ennek a helyzetnek megvannak a veszélyei. Rutinba mere-
vedett elméket alakít ki. Mindegyik foglalatosság haladást ér el,
de ez a saját kerékvágásban történõ haladás. Mármost valamely
kerékvágásban való gondolkodás azt jelenti, hogy egy adott
absztrakciós készleten belül elmélkedünk. A kerékvágás meg-
akadályozza, hogy bejárjuk a vidéket, és az elvonatkoztatás el-
von bennünket attól, amire már többé nem figyelünk. […] Így a
modern világban a középkori tanult osztály cölibátusát fölvál-
totta a teljes tények konkrét szemléletérõl leválasztott értelem
cölibátusa. Természetesen senki sem csak matematikus vagy
jogász. Az emberek életét nem tölti ki a foglalkozásuk vagy a
munkájuk. A lényeg azonban a komoly gondolkodás kerékvá-
gásba való kényszerítése. Ami ezen kívül van, az nagyon felüle-
tes, és olyan tökéletlen fogalmakkal értelmezik, amelyeket va-
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tos, hogy az adott tudásterület színvonaltalansága vagy a mér-
cék bizonytalansága az oka, hanem a tudásterület belsõ termé-
szete akadályozza meg az egyértelmû elismertség kialakulását,
illetve különbséget kell tenni a tudás ismeretelméleti és mód-
szertani mérése között. A modern társadalomtudományok belsõ
meghasonlottságát Max Weber fogalmazta meg A tudomány
mint hivatás címû írásában. Tolsztojra hivatkozva fejti ki a bel-
sõ meghasonlottság forrását: ha a klasszikus tudományfelfogás
érvényét vesztette, azaz „szétfoszlottak a régi illúziók”, hogy
van „út az igazi léthez”, „út az igazi Istenhez”, „út az igaz bol-
dogsághoz”, akkor a modern tudomány értelmetlenné válik, hi-
szen „nem ad választ a számunkra egyedül fontos kérdésre: Mit
tegyünk? Hogyan éljünk?” Weber következtetése: „Teljességgel
vitathatatlan tény, hogy a tudomány nem ad erre választ.”
(Weber, 1995: 29). Nem is adhat, hiszen Weber pontosan leírta
azt is, mit nevezünk ma tudománynak: „a tudomány számtan-
példa lett, amelynek megoldásait laboratóriumokban vagy sta-
tisztikai kartonokon állítják elõ, kizárólag a hideg értelem segít-
ségével, „mint valami gyárban”, nem pedig egész „lélekkel”
(Weber, 1995: 15). Noha Weber a politikát többféle szempontból
is érintette ebben az írásában, a fenti tolsztoji kérdést nem kap-
csolta össze a politikai tudás kérdésével, csak közvetve és nega-
tív módon. Ha „ma a tudomány szakszerûen ûzött hivatás ön-
magunk és a ténybeli összefüggések megismerésének szolgála-
tában”, akkor „elháríthatatlan adottsága történeti helyzetünk-
nek”, hogy a tudomány nem lehet része azoknak az elmélkedé-
seknek, „amelynek során bölcsek és filozófusok a világ értelmét
firtatják” (Weber, 1995:45). Nem kétséges, hogy a mai tudo-
mány a filozófia eredeti nézõpontjával szemben fogalmazza
meg a maga identitását – ebbe beletartozik a modern politikatu-
domány is, vagy ahogy a behavioralista fordulat kapcsán nevez-
ték, az „új politikatudomány”.

Az új politikatudomány pontosan olyan, amilyennek Weber a
modern társadalomtudományt leírta. Kérdés, hogy a politikai
filozófia, amely jogos örököse a klasszikus tudománynak, ké-
pes-e többre, mint felhívni a tolsztoji észrevételben megfogal-
mazott tudomány „értelmetlenségére” a figyelmet. Másként
megfogalmazva: lehetséges-e politikai tudásról beszélni a poli-
tikai filozófia ellenében? Lehetséges-e kétféle politikai tudás:
egy olyan, amely az ember alapvetõ – tolsztoji – kérdéseire ke-
resi a választ, s egy másik, amely a modern pozitivista tudo-
mányeszmény tény–érték megkülönböztetését tartja a tudomá-
nyosság csúcsának? A politikai tudásnak – más tudásterületek-
hez hasonlóan – nem lehet két mércéje. Ha a politikai tudás le-
mond a politikai filozófia által képviselt nézõpontról, akkor el-
veszti azt a lehetõségét, hogy az emberi élet megértésének „leg-
fõbb tudománya” legyen – ahogy ezt Arisztotelész kifejezte
(Arisztotelész, 1987: 1094a–b). A politikatudomány nem állhat
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hogy miként lehet a megszerzett ismereteket az adott tudomány
tudományossági szabályaihoz viszonyítani, mérni. Mivel a poli-
tikai tudás mai tudományossági szabályai nagyjából megegyez-
nek más társadalomtudományok hasonló szabályaival – ezek az
objektivitás kritériumai szoktak lenni, illetve a prezentáció for-
mai követelményeit tartalmazzák –, nem kétséges, hogy egy po-
litikatudományi Nobel-díj elvi lehetõsége megegyezik más tár-
sadalomtudomány teljesítménye módszertani mérésének a
helyzetével. Ebben az írásban feltett kérdés azonban – a politi-
kai tudás természetének kérdése – inkább az igazság irányába
mutat, ezért ismeretelméleti jellegû. Vannak-e a politikai tudás-
nak olyan sajátosságai, amelyek nem azonosak más társadalom-
tudományok sajátos vonásaival?

Vannak tudásformák, amelyek a föltett kérdés természeténél
fogva nem alakíthatnak ki akárcsak minimális szakmai kon-
szenzussal elfogadott mércét az igazságra. Tipikusan ilyenek a
filozófiai kérdések: Mi a lét? Van-e Isten? Megismerhetõ-e a vi-
lág? De ugyanilyen a politika legelsõ kérdése is, a „Hogyan él-
jek?”, amely szoros összefüggésben van a filozófia elsõ kérdése-
ivel, ugyanis a létre föltett kérdés megelõzi a „Hogyan éljek?”
kérdését, kivéve, ha valaki saját létezését elõbbre helyezi a lét
egészének. Ez a kérdés azért politikai, mert a rá adott egyéni
válasz soha sem választható el a közösség sorsától és körülmé-
nyeitõl. Mind empirikusan, mind logikailag kétségbevonhatat-
lan, hogy az ember közösségi lény, ezért a „Hogyan éljek?” kér-
dés helyesen megfogalmazva így hangzik: „Hogyan éljünk?”,
azaz a válasz nem lehet más, mint politikai. Ezért minden poli-
tikai tudásra igényt tartó vizsgálódás axiomatikus kiindulópont-
ja ez a kérdés. Hallgatólagosan ezáltal elvetünk minden olyan
megközelítést, amely az embert mint szubjektumot, s nem mint
közösségi lényt akarja megérteni. A politikai tudás vizsgálatára
ezért a politikai filozófia vállalkozhat, s nem a filozófia általá-
ban. Semmilyen jól megfogalmazott kérdés sem tekinthetõ
azonban még tudásnak. Kérdései bárkinek lehetnek, sõt vala-
miféle választ is adhatnak rá az emberek. A tudás mércéjét köz-
vetlenül csak az állításokra és nem a kérdésekre alkalmazhat-
juk. A kérdés alapulhat tájékozottságon, s bár a kérdés maga ré-
sze a tudáshoz vezetõ útnak – mint kiindulópont vagy a megis-
merés végtelen folyamatának egyik állomása –, mégsem nevez-
hetjük tudásnak. A kérdés a tudás szükséges, de nem elégséges
feltétele. Valamilyen választ kell tehát adnunk az alapkérdésre,
a „Hogyan éljünk?”-re, hogy egyáltalán fölvethessük a politikai
tudással kapcsolatos kérdéseinket.

A politikai filozófia története alapján adható válasz valami
ilyesmi lehet: mivel minden ember biztonságban szeretné tud-
ni magát és boldogságra törekszik, a „Hogyan éljünk?” kérdés-
re adott válasz jellege attól függ, hogy ki mit gondol az ember-
rõl, a céljairól és azok tartalmáról. Ennek elsõ teljességre törek-

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 9

lamely foglalkozás körébõl vesznek. […] Röviden, a közösség
specializált funkcióit jobban és több eredménnyel végzik, de az
általános irányítás nélkülözi a víziót.” (Whitehead, 1948:
282–3).

Az idézett mû szerzõje nincs egyedül, sokan súlyos ellent-
mondást látnak a modern tudomány fejlõdése és a politikai
dezintegrálódás között. Ezt másként a Nyugat válságaként szok-
tak emlegetni lassan másfél száz év óta. A témánk szempontjá-
ból ebbõl az a kérdés adódik, hogy a politikai tudás belsõ prob-
lémái hogyan függnek össze a fenti idézetbe foglalt jelenséggel.
Feltételezésem szerint a politikai tudás legfõbb belsõ feszültsé-
ge a modern korban az, hogy noha természeténél fogva az em-
beri állapot egészét tekinti tárgyának, ahogy a klasszikus politi-
kai filozófiában ez magától értetõdõ volt, a mai tudomány nem
tartja elfogadhatónak ezt az igényt. A filozófia nem tudomány,
akkor hogyan lehetne tudomány a politikai filozófia. Mivel pe-
dig a modern tudomány nem filozófiai, a modern tudáskritériu-
mok pedig kizárják a filozófia kérdéseit, egyszerûen gazdátlan-
ná vált az emberi állapot vizsgálata. Hogy a semmibe hullást a
politikai tudás elkerülje, megpróbált modern, pozitivista társa-
dalomtudománnyá átalakulni. Ez zajlik napjainkban is. De va-
jon a tárgya, a politika lehetõvé teszi-e ezt a fajta specializációt,
az egészrõl való lemondást? Nem lehet, hogy a politikai tudás
ma is a legátfogóbb tudásforma, mert az emberi állapot egysze-
rûen nem érthetõ meg, ha a politika – a közösségi élet – egészét
földaraboljuk konstitutív elemeire? Vajon az ember problémája
– a boldogság keresése – genetikai vagy inkább politikai kér-
dés-e? Ma olykor úgy tûnik fel, mintha az elõbbit fontosabbnak
tartanák. A politikai tudás belsõ feszültsége tehát a következõ
kérdéseket veti fel:

1. A politikai tudás mint ismeretelméleti probléma leválaszt-
ható-e a filozófiáról?

2. Milyen viszonyban van a politikai tudás a ma uralkodó tu-
dásformákkal (tudományokkal)?

3. Szigorú tudománnyá válhat-e a politikatudomány?
4. Az erkölcs és politika viszonya kezelhetõ-e az ismeretelmé-

leti kérdéstõl függetlenül?
Az alábbiakban bevezetõ gondolatsort szeretnék bemutatni

egy terjedelmesebb mû megalapozásaként, amely a fenti kérdé-
sek kontextusában halad.

A POLITIKAI TUDÁS MINT FILOZÓFIAI KÉRDÉS

A tudás ismeretelméleti kérdését nem szabad összekeverni a
tudás módszertani mérésének a nehézségeivel. Az elõbbi – bár-
hogy is definiáljuk – az igazsághoz való viszonyt fejezi ki, az
utóbbi viszont a tisztességes tudás problémáját veti fel, azt,
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natkozik). A tudás tehát a létezõ milyenségére keresi a választ,
minden egyéb csak vélekedés. Ehhez járul még az a probléma,
hogy a tömegek nem képesek a véleménytõl a tudásig eljutni. A
demokrácia kedvezõtlen platóni megítélésének ismeretelméleti
alapja van, ahogy erre egy másik írásomban részletesebben ki
is tértem (Lánczi, 2000: 32–37). Platón érvelése szerint áthidal-
hatatlan szakadék van a politikai racionalitás filozófiai tudás-
alapja és a tömegek tudatlansága között.

Csak az a kijelentés tarthat igényt a tudás névre, amely azt
akarja kifejezni, hogy „milyen a létezõ”. Mi a természete az
egyes létezõnek – szemben a mai tudomány igényével, amely az
okát keresi egy-egy létezõnek. A kauzalitás foglalta el a teleolo-
gikus gondolkodás helyét: hogy egy létezõ mi vagy milyen, azt
az oka felõl értelmezi a mai tudomány, s mint ilyen, elkerülhe-
tetlenül történeti lesz az érvelés. Hosszú az út a platóni ismeret-
elmélettõl a XX. századi fenomenológiáig, de nem járhatatlan.
Amikor Edmund Husserl az európai tudományok válságáról ér-
tekezett – nem kis részben Heidegger hatása alatt –, a válság
mércéjéül a filozófia válságát nevezte meg, amely a ténytudo-
mányok elõretörése miatt következett be. Mivel a csupán „tény-
tudományok” „ténygondolkodású embereket” hoznak létre, a fi-
lozófia pedig „a létezõ totalitásának a tudománya”, ebbõl követ-
kezik, hogy a modern tudomány válsága a „milyen a létezõ”
megközelítés elvetésébõl ered – legalábbis Husserl szerint.
Nem is az a fontos, hogy ebben igazságot tegyünk, hanem annak
kimutatása, hogy az európai tudomány mindig akkor került vál-
ságba, amikor a filozófia háttérbe szorult, sõt egyenesen megve-
tés tárgyává vált. A tudás kétféle definíciója, miszerint a tudás
egyenlõ a létezõ természetére feltett kérdéssel, illetve a tudás
azonos az érzéki adatok összegyûjtésével, olyan feszültséget in-
dukált az európai kultúra történetében, amely ma is ösztönzõleg
hat, a változások dinamikáját szolgáltatja.

A platóni ismeretelméleti problémát még azok a késõbbi gon-
dolkodók sem kerülhették meg, akik a modern társadalomtudo-
mány módszertani rendszerében, a felvilágosodás racionalista
hagyományában alkottak. Jellemzõ, hogy még Joseph A.
Schumpeter is kapitulált a probléma elõtt. Nevezetes könyvé-
ben, a Capitalism, Socialism and Democracyban miközben a
demokrácia klasszikus felfogásának tarthatatlanságát elemzi,
elismeri, hogy az emberi természet nem teszi lehetõvé a racio-
nalitás végtelen kiterjesztését. Különbözõ dolog ugyanis „a ra-
cionális gondolkodás” és „a racionális cselekvés”. A racionális
gondolkodás nem garantálja a racionális cselekvést. Mi több, el-
képzelhetõ racionális cselekvés bármiféle „tudatos deliberáció”
nélkül (Schumpeter, 1994: 259 [11. sz. lbj.]). Ennek egyik oka,
hogy ahogy az ember egyre messzebb kerül a közvetlen világá-
tól (család, megélhetés stb.), egyre bizonytalanabbá válik szá-
mára a világ megismerése („a valóság érzékelése teljesen elve-
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võ kifejtését Platón mûveiben találjuk meg. Õ határozta meg a
politikai filozófia ismeretelméleti kontextusát, alakította ki a
mai napig a politikai tudás kontextuális szerkezetét. Aki a poli-
tikát – a „Hogyan éljünk?” kérdését – szeretné megérteni, annak
az emberi állapot alapkategóriáiból kell kiindulnia: erósz, philia
(A lakoma), halál (Phaidón), barátság (Lüszisz); az államot, az
államférfit és a törvényt a jó ideájának a szemléletében értel-
mezhetõ, vagyis politika és erkölcs ugyanannak a jelenségnek,
a közösségi emberi életnek a két aspektusa. A politikai filozófia
és az etika ezért nevezhetõ „alkalmazott” filozófiának. A. N.
Whitehead megfogalmazásában: minden késõbbi filozófia Pla-
tónhoz írt lábjegyzet, ami a politikai filozófiára hatványozottan
igaz. Arisztotelész politikai filozófiája nagyrészt a platóni refle-
xiója, vita a platóni ismeretelmélettel, amelynek lényegét Pla-
tón a Phaidónban így fogalmazta meg: „Tehát szükségképpen
nekünk is ismernünk kellett elõbb az egyenlõt, még az elõtt az
idõ elõtt, amikor elõször láttunk egyenlõ dolgokat, és azt gon-
doltuk, hogy mindezek olyanok szeretnének lenni, mint az
egyenlõ, de fogyatékosabbak?” (Platón, 1984: Phaidón 75a). Az
egy és a sok filozófiai vitájában a platóni megoldás határozottan
azt hangsúlyozza, hogy a semmibõl nincs tudás („Hogyan is le-
hetne a nem létezõt megismerni?” Platón, 1984: Állam 477a), il-
letve az egyes entitások összevonása, összeadása nem lehet az
általános (idea) forrása, mert az egyes mindig fogyatékos lesz
az általánossal szemben, vagyis puszta összeadással nem tudjuk
elérni az ideákat.

Ezzel szemben Arisztotelész fölösleges megkettõzésnek te-
kinti az ideát: ha egyszer az érzékileg elérhetõ egyes a valósá-
gos, akkor mi szükség van a megkettõzésre az idea feltételezé-
sével, vagyis a „szép” és a „szépség” kettészakítása indokolat-
lan. Elkerülhetetlen az ismeretelméleti kérdések felvetése, mi-
vel a politika valamennyi fogalma nem csak a minden fogalom-
mal (ideával) szemben felvethetõ bizonytalansággal (egyes–ál-
talános) néz szembe, de azzal is, hogy a politikát vélemények
sokasága övezi. Mivel minden embert érintõ jelenség a politika,
minden embernek sajátos véleménye lehet a boldog életrõl, a
közösség által követendõ célokról. Másként fogalmazva: a poli-
tika esetében nem egyszerûen a külsõ természethez kell mérni
a tudásunk minõségét (pl. mibõl áll a víz, hogyan lehet védekez-
ni a hideg ellen, mikor ad több tejet a tehén stb.), hanem a kö-
zösséget alkotó személyek különbözõ szintû-minõségû vélemé-
nye, a korábbi nemzedékek által az utódokra hagyott körülmé-
nyek, intézményekben megtestesülõ elgondolásaik, az akarat és
a lelki hajlamok mind befolyásolják a politikai tudáshoz vezetõ
út megtételét. Platón ezzel is tisztában volt, hiszen az Államban
erre külön ki is tér, amikor a véleményt a nem létezõre vonat-
kozónak minõsíti, míg a tudást a létezõre („a tudás a létezõre,
vagyis annak megismerésére, hogy a létezõ milyen” [478a] vo-
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létezõ nem ismerhetõ meg. Ötödször, a látás a tudás legközvet-
lenebb segédeszköze, mert ami megismerhetõ, az látható, s csak
láthatón alapulhat tudás. Végül, mint legfontosabb következ-
mény, a tudás nem esik egybe a közvetlenül érzékelhetõvel. En-
nek jelentõsége különösen a pozitivista tudásfelfogással szem-
beállítva nyer nagyobb súlyt, hiszen a pozitivista tudáseszmény
ideális esetben – ami persze soha nem érhetõ el – az érzékelhe-
tõ kiterjesztésének állandó folyamatában teljesedik ki. A mo-
dern pozitivista tudományeszmény végül is a legparányibb ré-
szecskék és a világûr legtávolabbi pontjainak a megismerésé-
ben árulja el, hogy a világot kizárólag érzéki adatok összességé-
nek látja, illetve tételezi. Ezért nem tud mit kezdeni a modern
tudomány az erkölcsi kérdésekkel: analizálja õket, izolálni
igyekszik az erkölcsi momentumokat, esettanulmányok összes-
ségeként fogja fel az erkölcsöt mint tudományos problémát. A
pozitivista tudományeszmény egyetlen valódi etikai tanítása
éppen ezért az utilitarizmus: a legnagyobb szám minél nagyobb
boldogsága pontosan kifejezi a modern tömegtársadalmak er-
kölcsi igényét és lehetõségeinek maximumát.

A POLITIKAI TUDÁS MINT PRAKTIKUS KÉRDÉS

Ha ma valaki politikai megrendelést ad fel, az rendszerint arra
kíváncsi, hogy ki nyeri meg a következõ választásokat, hogyan
lehetne az önkormányzatok munkáját ésszerûsíteni (értsd: ha-
tékonyabbá tenni, vagyis újjászervezni), hogy áll a pártok nép-
szerûsége, ki a legnépszerûbb politikus, hogyan lehet egy-egy
politikai üzenetet eljuttatni a választókhoz. Ezek a kérdések
szinte kivétel nélkül instrumentális jellegûek és haszonelvûek,
mert kimondva vagy kimondatlanul, közvetlenül vagy közvetve
a szavazatmaximalizálás a céljuk. Ma ezt nevezik politikai tu-
dásnak, ami a demokrácia sajátos és örök feszültségére utal:
egy demokráciában a szavazatmaximalizálás feltétlen parancs,
amelynek tartalma nem feltétlenül esik egybe az ésszerû és er-
kölcsileg helyes politikai döntés követelményével. A szavazat-
maximalizálás tudományos megközelítése az elmúlt évtizedek
egyik legfontosabb politikatudományi kérdésévé vált. Módszer-
tanilag ekkor jelentek meg a politikatudományban a közgazda-
ságtudomány kutatási hipotézisei a racionális individuumról,
aki költség–haszon mérlegeléseket végez, mielõtt gazdasági jel-
legû döntéseket hozna. Miért ne volna ez a kiindulópont ugyan-
olyan hasznos a politikai döntéshozatalban, legyenek azok a po-
litikai élet aktív – pártok, állami szervezetek, kormány – szerep-
lõi, vagy a választók, akik esetleg néhány évenként az urnákhoz
járulnak. Elég Anthony Downsnak az An Economic Theory of
Democracy címû munkájára utalni, amely 1957-ben íródott, de
még az 1990-es évek közepén is az egyik legtöbbet idézett mun-
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szik” uo.: 261), egyre inkább „egy elképzelt világba” kerül. A
valóság beszûkülése miatt a felelõsség érzékelése is csökken,
aminek egyenes következménye, hogy az egyén, mint a nemzet
egyik csavarja, „semmivel se nagyobb önfegyelemmel igyek-
szik egy politikai problémát kezelni, mint amennyit egy bridzs-
partiban gyakorol” (uo.: 261). A csökkent realitásérzék miatt
csökken az egyén politikai felelõsségérzete, aminek az egyik kö-
vetkezménye, hogy „közvetlen felelõsség nélkül a még oly teljes
és pontos információ tömege közepette is a tudatlanság lesz a
jellemzõ” (uo.: 262). 

A fentiek alapján leszögezhetõ, hogy a politikai tudás megíté-
lésének legalább kétféle megközelítése alakult ki, az egyik a
platóni, amely az emberi életet a kozmoszba helyezi, a megis-
merést az emberi pszichikum felõl igyekszik megérteni, az em-
bert az alacsonyabb rendû élõlények és az istenek között létezõ
köztes lénynek tekinti, s a tudást a létezõre vonatkozónak fogja
fel. Arisztotelész viszont az embert a többi emberhez viszonyí-
tott helyzetében szemléli, megfigyelhetõ emberi csoportokat
különböztet meg, ezek reális arányait igyekszik megállapítani
az adott államon (politikai közösségen) belül. Ma azt monda-
nánk, hogy Arisztotelész szociológiai szempontokat érvényesít a
politika felfogásában, miközben az ember célját – a boldogságot
– õ is a jó megértésén alapuló erényes életben jelöli meg. Pla-
tón mindig a legjobb államot keresi, Arisztotelész a legjobb
megvalósítható államot. Platón a racionalitás abszolútumát té-
telezi, Arisztotelész a valóság racionális megismerhetõségébõl
indul ki.

Platón szerint a legjobb állam – a politikai tudás legmagasabb
foka – csak kivételes helyzetben valósulhat meg, ha a racionali-
tás legmagasabb fokára képes filozófusok irányítják az államot.
Nem véletlen, hogy az egész platóni ismeretelmélet döntõ ele-
mei a legjobb állam tárgyalásának csúcspontján jelennek meg:
a Nap-hasonlat, a vonalhasonlat és a barlanghasonlat. A vég-
eredmény a politikai tudás axiomatikus kiindulópontja: „legfel-
sõ fokon van az ész, a másodikon az értelem, a harmadikra he-
lyezd a hitet s a negyedikre a találgatást, s aszerint állítsd õket
sorba, hogy amekkora részük van az igazságban azoknak a dol-
goknak, amelyekre ezek a képességek vonatkoznak, ugyanazon
mértékben részesülnek ezek is a világosságban” (Platón 1984:
Állam 511d–e). Több elágazása van ennek az állításnak. Elõször
is, a tudás az igazságra vonatkozik, nem a tényekre, ahogy ma
gyakran, hallgatólagosan a kettõt összekeverik. Másodszor, a
tudásnak akkor van értelme, ha az ellentéte is megnevezhetõ:
találgatás. Harmadszor, a tudás nem abszolút, hiszen a „része-
sedés” implicite szembeállítja az abszolútat a részlegessel, ezt
erõsíti a megismerés fokozatosságának a hangsúlyozása: a talál-
gatás és a tudás között találjuk a hitet és az értelmet. Negyed-
szer, a tudás – mint láttuk – a létezõre vonatkozik, mert a nem
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veszti a politika lényegét: az ember mint közösségi lény megér-
tésének parancsát. Downs semmilyen jelét nem adja, hogy a
klasszikus politikaelmélet területén járatos volna, de erre nincs
is szüksége, mivel instrumentalistaként a modern demokrácia
emberi állapotát szinte természeti adottságnak tekinti (a politi-
kai tudást naturalizálja). Az emberi természet megértése nem
feltétele a célja elérésének, hogy a demokratikus politikai szitu-
ációt zárt rendszerként kezelje. A politikai szabályrendszer
(törvények, alkotmányos rend) képes olyan rendszert (államot)
létrehozni, amely a priori módon alkotja meg a politikai beren-
dezkedést, így a modern tömegdemokrácia körülményei között
módszertanilag „tiszta” helyzet alakítható ki, amelyben a politi-
ka megismerõjének – a specializáció is ezt segíti elõ – nincs
szüksége az emberi természetet vizsgálni, erkölcs és politika
összefüggését tanulmányozni, s miközben a gyakorlatot szolgál-
ja (szavazatmaximalizálás), õ maga – a priori elõfeltevései mi-
att – egyáltalán nem gyakorlatias. Ellenkezõleg, absztrakt és el-
méleti, illetve a politikai tudást módszertani problémaként mu-
tatja be.

A downsi szemléletnek egyenes következménye a politikai tu-
dás matematizálása, illetve modellálása. Ha ugyanis a cél a po-
litikai cselekvõk viselkedésének – döntéshozásának – a megér-
tése, akkor ezt a modern demokrácia körülményei között szinte
laboratóriumi eszközökkel el lehet végezni. A demokráciát –
amennyiben a célját, a szubsztancialitását zárójelbe tesszük –
eljárások, szabályok összességeként is felfoghatjuk. Ez feltéte-
lezi, hogy a demokráciát egyfajta mítosznak tekintsék az embe-
rek, olyasminek, amelynek az értéke megkérdõjelezhetetlen,
ezért a szubsztancialitása elhanyagolható. Csak az veheti ezt
készpénznek, aki hisz vagy be tudja bizonyítani, hogy a generá-
ciók közötti kapcsolat és tudásátadás egyrészt töretlen, prog-
resszív, illetve az emberek alkotta politikai közösségek racioná-
lis döntéseket hoznak. A kollektív bölcsesség nem hozhat rossz
döntést. Az egymással konfliktusba kerülõ döntések pedig
deliberációval megoldhatóak – a demokrácia jelenlegi elvei ki-
mondatlanul is egyetemes érvényûek, tehát teljesen tudomá-
nyosak. A számtalan paradoxon – Condorcet-paradoxon,
Arrow-paradoxon – ugyan rámutathat minden politikai döntés
szubsztancialitására, hogy a többségi döntések konfliktusba ke-
veredhetnek egymással, ezek feloldása azonban a gyakorlatban
megoldható, míg az elmélet végül paradoxonokba menekül.
Downs munkája a látszat ellenére nagyon távol áll a politikai
cselekvés világától. A politikatudomány „alapkutatásai”-hoz so-
rolható, melyek magukon hordják a mai tudomány tény–érték
szembeállítását, amelynek gyökere a descartes-i dualista létfel-
fogásig nyúlik vissza. Úgy tûnik fel, mintha a mai politikai tu-
dás tudományosabb – objektívabb, gyakorlatiasabb – volna,
mint a régi „értékterhelt” politikatudomány, a valóságban azon-
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ka volt. Minden döntés nyersanyaga az információ, amelynek a
megszerzéséért erõfeszítéseket kell tenni, sõt költségvonzata
van. Hogy ki mennyit fektet be a politikai döntéseibe, az több
tényezõtõl függ, de a Downs-típusú elemzõ igyekszik minél zár-
tabb analitikus elemzési rendszert létrehozni, hogy az informá-
ciófüggõ döntéshozatalt modellálni tudja. Vagyis a politikai tu-
dás ebben az esetben nem szubsztanciális – filozófiai jellegû –
kérdésekbõl indul ki, hanem a politikai viselkedést befolyásoló
információval azonosítja a politikai tudást. Maga Downs majd
fél oldalt szentelt a mûvében a politikai tudás értelmezésének.
Különbséget tett az ész, a kontextuális tudás és az információ
között. Az észt mint minden ember tulajdonságát nevezi meg,
amelynek birtokában lehetséges a logikus gondolkodás folya-
matainak a végigvitele, illetve az okozati elemzés elveinek a
megállapítása; a kontextuális tudás egy adott területen az alap-
vetõ változók közötti összefüggések megtalálását segíti, s mint
ilyen nem jellemzõ minden emberre, megszerzéséhez valami-
lyen oktatásra van szükség, további jellemzõje a specializáció.
Az információ a kontextuális tudás tárgyiasult változóira vonat-
kozó adatokat jelöli. Azért szükséges magát a politikai tudást is
megfosztania a szubsztancialitásától, hogy minél közelebb fér-
kõzzön a modern demokrácia velejéhez, a politikai döntés ana-
litikus modellálásához. Ezért nevezi a kontextuális tudás hiá-
nyát „tudatlanságnak”, amelyet idõigényes befektetéssel, az ok-
tatással lehet megszüntetni, míg az információhiányt egyszerû-
en információ megadásával lehet orvosolni, bár olykor ez is na-
gyon költséges. Az információkat persze csak a kontextuális tu-
dás birtokában lehet értelmezni, így ugyan lehet valaki a
kontextuális tudás birtokában konkrét információk nélkül, sõt
valaki lehet informált kontextuális tudás nélkül is, de az infor-
mációt soha sem lesz képes értelmezni kontextuális tudás hiá-
nyában. Hogy Downs elkerülje a teljes értékmentességet vagy
a szubsztancialitás végleges nihilizálását, hirtelen normaként
állítja elénk az elemzés tárgyául megtett egyént: „Amikor infor-
mált állampolgárról beszélek, akkor egy olyan emberre fogunk
utalni, aki azokon a területeken, ahol a döntéseit meghozza, ren-
delkezik mind kontextuális tudással, mind információkkal.”
(Downs, 1957: 79). Downsnak nem lett volna szüksége szub-
sztanciális elemet becsempésznie a modelljébe, ha következe-
tes a módszeréhez: a döntés akkor is döntés, ha se kontextuális
tudás, se információ nem áll az állampolgár rendelkezésére. A
szerzõ megrettenhetett attól, hogy ha a demokrácia csupán egy
döntési aktus, akkor az bármire vezethet – a jó valamilyen esz-
méje még az instrumentális elemzésbõl sem hagyható ki, mivel
a politikai tudás – politikatudomány – nem függetleníthetõ attól,
amire irányul. Ha a politika kutatója csupán leírni akar, akkor
éppen a lényeget, a politika tárgyát fogja szem elõl téveszteni –
a politika puszta leírása, objektivált szemlélete szem elõl té-
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megnevezhetõ a politikai tudás döntõ konfliktusa: vajon a poli-
tika a priori vagy a posteriori ismerhetõ-e meg? Két egymástól
független, ráadásul szemben álló idézet segít a kérdés körüljá-
rásában. Az elsõ idézet Thomas Hobbesé: „Végül, a politika és
az etika (azaz az igazságos és az igazságtalan, a jogos és jogta-
lan tudományai) a priori demonstrálhatók; mivel mi magunk al-
kotjuk az elveket, vagyis az igazságosság (a törvények és meg-
állapodások) okait, miáltal tudható, hogy mi igazságos és méltá-
nyos, illetve az ellentéteik, az igazságtalan és a méltánytalan. A
megállapodások és a törvények megfogalmazása elõtt ugyanis
sem az igazságos, sem az igazságtalan, sem a közjó és a közbûn
nem volt természetesebb az emberek között, mint a vadak kö-
zött.” (Hobbes, 1991: 42–3). Az idézet határvonalán áll két egy-
mással ellentétes episztemológiai világnak. Hobbes a politikát
és etikát egylényegûnek tekinti, mert mindkettõ ugyanazzal
foglalkozik, sõt lehetségesnek tartja az igazságos és igazságta-
lan tudományos megértését, ahogy az ókori és középkori szer-
zõk tartották, ugyanakkor teljesen új értelmezést ad az igazság-
nak és az igazságtalannak, amikor kizárólag a megállapodásból
vagy szerzõdésbõl vezeti le õket, és nem a természetbõl vagy Is-
ten létezésébõl. A politika (és az etika) ezáltal teljesen az ember
hatalmában áll: az ember olyan körülmények között fog élni,
amilyenné alakítja. Igazságosnak lenni annyi, mint a szerzõdés
pontjait megtartani. Az is újszerû, hogy az okokat a dolgokon kí-
vülinek tekinti, vagyis a politikai dolgokat nem a természetük
belülrõl determinálja, hanem valamilyen külsõ erõ. A megisme-
rés szempontjából ez azt jelenti, hogy a politika a priori módon
megismerhetõ, alakítható, az elõzetes tapasztalatok valójában
nem számítanak, minden dolog végtelenül alakítható, formálha-
tó, alkalmazkodásra kényszeríthetõ. Ennek teljes konklúzióját
Thomas Paine fogja levonni Edmund Burke-kel folytatott vitá-
jában. Ha nem számítanak az elõzetes tapasztalatok, akkor az
ember kizárólag az eszére kell, hogy hallgasson, azaz a termé-
szetjog helyett az észjog vezeti az embert.

Ezzel szemben a második idézetben, melyben a szerzõ,
Joseph de Maistre az ellen a felfogás ellen szól, amelyet Hobbes
is kifejtett, így ír: „Egy évszázada hirdetett legnagyobb tévedé-
sek egyike az a vélekedés, hogy egy politikai alkotmányt a pri-
ori lehet megalkotni és papírra vetni, miközben az ész és a ta-
pasztalat együttesen azt bizonyítják, hogy az alkotmány isteni
mû, és hogy egy nemzet törvényeinek legalapvetõbb és leglé-
nyegesebb alkotóelemét nem lehet megírni” (Maistre, 1967: 3).
A két idézet tartalmi egymás mellé állítása fejezi azt a problé-
mát, amit a politikai tudás belsõ feszültségének nevezek. Mély-
reható következménye van ugyanis annak, hogy ki melyik isme-
retelméleti utat választja magának. Ha a rend természetes, nem
az ember által alkotott, akkor a priori nem alkothatóak meg az
alapelvei, s a törvények fölött álló írott alkotmány értelmetlen
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ban csak annyi történt, hogy a politikát körbeveszi egy bürokra-
tizált és instrumentalista mentális és intézményi háló, amely a
demokratikus politikának legitimitást kölcsönöz. A mai politi-
katudomány semmivel sem hasznosabb, mint a régi, csupán a
funkciója változott meg. Régen a politika tudósa az emberi álla-
potból indult ki és adott átfogó képet az ember lehetõségeirõl,
így vált a közbeszéd tárgyává (gyakran üldözöttjévé), alakítot-
ta-befolyásolta a politikát; ma viszont a politikatudomány intéz-
ményesült, részévé vált a politikai berendezkedésnek, bürokra-
tizálódott, fõ funkciója a politika legitimitásának a növelése.
Emiatt szellemi-erkölcsi értelemben eltávolodott a politikától,
miközben soha nem volt ennyire közel hozzá: hogy mást ne
mondjunk, az államtól kapja az anyagi-kutatási forrásait.

A REND MINT A POLITIKAI TUDÁS BELSÕ
KONFLIKTUSA

A politikától való távolság felmérésével tehát nem jutunk mesz-
szire. Az sem segít, ha a politikai hasznosság felõl közelítünk a
politikai tudáshoz. Bármerre is induljunk el, állandóan annál a
kérdésnél kötünk ki, hogy a politikai tudásra feltett kérdés filo-
zófiai jellegû, mert az instrumentalizált politikai tudás vagy tel-
jesen praktikus, azaz a politikus cselekvéséhez van köze, vagy
teljesen elvont, s mint ilyen, nem politikai, hanem leíró jellegû
társadalomtudomány lesz, aligha különböztethetõ meg – mond-
juk – a szociológiától. Nem kerülhetõ meg tehát, hogy a politikai
tudás problémáját a politikai fogalmának tisztázásával kezdjük.
Amíg nem tudjuk mi a politikai, addig értelmetlen feltenni a po-
litikai tudásra vonatkozó kérdést.

Carl Schmitt a barát–ellenség viszonnyal meghatározott poli-
tikai fogalma máig alkalmas arra, hogy az esztétikához vagy az
erkölcshöz hasonlóan a politika területén is meg tudjuk adni a
politikum megjelenésének mércéjét, azt, hogy mi a politikai,
mikor mire mondhatjuk azt, hogy ez politikai jellegû jelenség,
ügy, esemény, cselekedet, viszony. Mivel Schmitt el akarta ke-
rülni a politika szubsztantív definiálását, a politikai fogalmával
egy relációt írt le: az igazság – így a politikai igazság is – reláci-
ós fogalom. Schmitt a politikai megismerés mércéjét akarta ki-
dolgozni, de nem a politikai tudást vagy igazságot kereste. Nem
a politika igazságai érdekelték, hanem – talán Max Weber hatá-
sa alatt – a politika jelenségeinek valamifajta objektív mércéje.
Schmitt ebben a mûvében akart talán leginkább megfelelni
mesterének, Max Webernek. Így viszont eleve lemondott a po-
litika igazságainak a megértésérõl, ezért Schmitt egyébként
korszakos mûve alapján mégsem indulhatunk el.

Ezzel szemben az ember politikai tapasztalatai és a majd két-
ezer-ötszáz éves politikai filozófia több megközelítése alapján
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lyok nem garantálják az igazságot. Ha ezt megpróbáljuk lefor-
dítani a politika nyelvére, akkor elmondhatjuk, hogy elvi akadá-
lya nincs az a priori okoskodásnak és politikai tervezgetésnek,
de igazsága csak utólag derülhet ki, ami nem kevesebbet jelent,
mint annak kimondását, hogy aki a priori módon tervezi a poli-
tikát, az kísérletezik az emberi közösséggel, kísérleti alanynak
tekinti az emberi életet, valamilyen általánosnak veti alá a meg-
ismételhetetlen egyszeri emberi sorsokat. Ebben van a modern
zsarnokságok lényege: a modern tudomány módszereit összeté-
vesztették a politikai irányítás szabályaival, a politika termé-
szetével. A modern utópiák mind meg is valósultak, a kommu-
nizmus és a fasizmus elbukott, a liberális projekt még tartja
magát.

Az a priori és az a posteriori megismerés közötti ellentét va-
lójában a rend kétféle felfogásából ered. Ha ugyanis a rendet
objektívnak tekintjük, amely az emberi beavatkozástól függet-
lenül létezik, akkor csak az a posteriori megismerés kínálkozik,
ha viszont nem fogadjuk el – például az emberi „autonómiára”
vagy akaratszabadságra hivatkozva –, hogy a rend eleve adott,
akkor bátran vállalkozhatunk a priori politikai tudás megalko-
tására, azaz önkényesen – minden emberi akarattól független
körülményt zárójelbe téve – dönthetünk a politikai berendezke-
désrõl és intézményekrõl. Ez utóbbi esetben azonban elveszít-
jük az egyetlen biztosan objektív mércét, amellyel a politikai
dolgokat megítélhetjük. 

A probléma gyökere azonban még ennél is mélyebbre hatol,
hiszen az újkor egyik legnagyobb hatású filozófiai iránya, a
kanti kritikai filozófia szerette volna feloldani a dogmatikus
empirizmus és a végtelen szkepticizmus közti ellentétet. Elkép-
zelése szerint, ha az a priori és az a posteriori megismerés köz-
ti szakadékot áthidaljuk, akkor elérkezünk az ismeretelméleti
nagykorúsághoz, aminek persze van egy ára: a magában való
dolgokat nem ismerhetjük meg, viszont a világrend helyébe ál-
líthatjuk az ész rendjét, melyet Kant a transzcendentális filozó-
fiától várt. A politikai tudás azonban nem tartozik a magában
való dolgok közé. De hol van a helye a politikai tudásnak a kanti
kritikai rendszerben?

Ehhez röviden fel kell idézni a kanti tiszta ész kritikájának a
kiindulópontját. „Hogy minden megismerésünk a tapasztalattal
kezdõdik, abban nincs semmi kétség” – szögezi le Kant (Kant,
1913: 28). „De ha minden ismeretünk kezdõdik is a tapasztalat-
tal, azért nem mindegyik ered is a tapasztalatból” – folytatódik
a fejtegetés. A tapasztalattól független megismerést Kant a pri-
ori ismeretnek nevezi, míg a tapasztalaton alapulót a
posteriorinak. Azok az a priori ismeretek, amelyekkel „semmi
empirikus nincs elegyítve”, „tisztáknak neveztetnek”. A tiszta
észnek a feladatai közé tartoznak az isten, a szabadság és a hal-
hatatlanság kérdéseinek a megválaszolása. Kant azt is elismeri,
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vállalkozás. Ha viszont a politikát úgy fogjuk fel, ahogy Hobbes,
akkor a politika végsõ soron emberek közötti megállapodások
kérdése. Hogy mi erkölcsös, mi nem, azt kizárólag az adott kö-
zösség tagjai döntik el. A természetjog megkérdõjelezése és fel-
számolása közvetlenül tetten érhetõ a két idézet összehasonlítá-
sakor. Ennek a váltásnak a megértése a politikai tudás lényegé-
hez visz bennünket közelebb. Valójában nem is a politikában
zajlott le az a változás, melynek következtében a politikáról va-
ló gondolkodás is megváltozott. Az elsõdleges kérdés az ész le-
hetõségeinek a radikális felülvizsgálatára vezethetõ vissza.
Stephen Toulmin a Return to Reason címû könyvében a könyv-
nyomtatás felfedezése után kialakult helyzetet az ész megítélé-
se szempontjából vizsgálva két irányt különböztetett meg: az
egyik a humanistáké (Montaigne, Pascal), a másik a Gali-
lei–Descartes–Newton által képviselt tudományé. Descartes a
kor politikai bizonytalanságai (harmincéves háború) közepette
„a meggyõzõdésüket vesztett rivális teológiai rendszerekkel
szemben racionális alternatívát keresett: ideális esetben egy
olyan intellektuális rendszert, amely mentes a bizonytalansá-
goktól, a kétértelmûségektõl és nézeteltérésektõl, amelyeket
Montaigne elkerülhetetleneknek tekintett” (Toulmin, 2001: 32).
Kétféle filozófia és az emberi ész kétféle ideálja alakult ki. Az
egzakt tudományok a megoldhatatlannak látszó politikai harcok
megváltójaként jelentek meg: a politika nem eltérõ nézetek üt-
közése, hanem a matematikai játékszabályokhoz hasonló politi-
kai játékszabályok közé szorított tevékenységi forma. Ahogy a
matematika a priori szabályok szerint a valóságot a logika di-
menziójára képes redukálni, a priori szabályok révén a politika
is egydimenzióssá tehetõ. A formális következtetések otthonra
találtak a politika megértésében, illetve ekkor még a politika
alakítását várták el ettõl. Mára a politikai tudás is formálissá
vált, s mint ilyen, absztrakttá, melynek jó, ha közvetve van va-
lami köze a politikai cselekvéshez.

Mint látható az a priori megismerés nemcsak a politikatudo-
mány számára okoz fejtörést, ezért érdemes a matematika ha-
sonló problémájára utalni, ahogy ezt Whitehead szintén leírta.
A matematika ugyan „teljes absztrakt általánosság”, „de még-
sem áll rendelkezésünkre a priori bizonyosság, hogy joggal hi-
hessük, a konkrét univerzumban megfigyelt entitások különös
példája általános érvelésünk alá fog esni” (Whitehead, 1948:
33). Magyarázó példája egészen egyszerû: tiszta matematikai
igazság, hogy bármilyen negyven entitásból álló csoport két hú-
szas csoportra osztható. Mégsem lehetünk teljesen biztosak ab-
ban, hogy ha éppen negyven almát osztunk ily módon kétfelé,
akkor mindkét kupac húsz-húsz almából fog állni. Ebbõl világo-
san következik, hogy 1. az a priori tudásról csak a posteriori
igazolással mondható el, hogy valóban igaz állítást teszünk, ami
minden tudás alapja; 2. önmagában a tiszta, racionális szabá-
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észen alapuló rendszer legyen” (Kant, 1991: 297). Észen alapu-
ló, a priori elveken nyugvó rendszer, amelybõl csupán egy le-
hetséges, hiszen „csak egyetlen emberi ész létezhet – így hát
sokféle filozófia sem lehet” (uo.: 299), amibõl az következik,
hogy Kant szerint – ahogy ki is mondja – a korábbi filozófiák
elégtelenek. Ez maga a modernség: az új teljesen érvénytelení-
ti a régit, amely fölvethetett ugyan fontos kérdéseket, mint pl.
Platón, de egy ponton mindegyik megrekedt. Mivel Kant a poli-
tikát a szabadság részeként tárgyalja, a tudás felosztásakor az
erkölcs metafizikájának tárgyalásában kapott helyet a politika.
Ebbõl az is következik, hogy a politika az ész rendjéhez tartozik.
Így szól az állam definíciója: „Az állam (civitas) emberek soka-
ságának egyesülése jogi törvények alatt. Ha ezek mint törvé-
nyek a priori szükségszerûek, vagyis általában a külsõ jog fogal-
maiból (nem statutarikusan) önként adódnak, akkor az állam
formája egy általában vett államé, vagyis eszmei állam, ami-
lyennek a tiszta jogi elvek szerint lennie kell. Ez az eszme szol-
gál minden közösséggé váló (tehát belsõ) igazi egyesülés szá-
mára zsinórmértékül (norma).” (uo.: 417). Ez a meghatározás
ebben a formában természetjoginak is nevezhetõ, hiszen a ter-
mészetjog „tiszta a priori elven nyugszik” szemben a pozitív
(statutarikus) joggal, amely „egy törvényhozó akaratából ered”
(uo.: 333). Kant ellentmondásos a politikai tudás helyének meg-
állapításakor: egyrészt a politikát a gyakorlati ész területén be-
lül jelöli ki, s mint ilyen a priori észelveken nyugszik, másrészt
az államalapítást lehetõvé tevõ törvények mégsem természeti-
ek, hanem pozitívak, az emberek közti megegyezés következ-
ményei, mivel az embertömeg vagy népek tömege, „amelyek
egymást kölcsönösen befolyásolva, valamilyen egységesítõ aka-
rat meghatározta jogállapotra, alkotmányra (constitutio) szo-
rulnak ahhoz, hogy jogukhoz hozzájussanak.” (uo.: 415). Mivel
Kant egész szabadságfelfogása Rousseau hatása alatt formáló-
dott ki, nem csoda, hogy számára a szabadság „függetlenség
másnak a kényszerítõ önkényétõl” (uo.: 333) – szabadság nem
alapulhat külsõ kényszeren (vö. Rousseau, 1997: 90), mert ami
nem a bensõmbõl jön, amivel nem tudok azonosulni, azt kény-
szerként fogom megélni. Az autonómia mindenek felett áll a
kanti etikában, ezért a politikának is ezt kell a következménye-
ivel segítenie. Noha a kanti gyakorlati ész kritikája implicit el-
lentmondásokat tartalmaz a politikai tudás helyének kijelölése-
kor, a végeredmény egyértelmûnek látszik: a politika rendje a
priori észelvek alapján kialakítható, azaz a politika az emberi
racionalitás terméke lehet, célját tekintve pedig annak kell len-
nie.

Elgondolkodtató egy másik hely is, ahol Kant így ír a politiká-
ról: „Azt hitték, hogy a gyakorlati filozófiához számíthatjuk az
államügyekben való jártasságot, az államgazdaságot, hasonló-
képpen a háztartási szabályokat, az érintkezési szabályokat
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hogy Platón ismeretelméletét követi, azt szeretné szilárd alap-
ra helyezni: Platón „nem vette észre, hogy erõlködésével nem
talál utat, mert nem volt támasza, mintegy alapja”, melyen
megvethette volna a lábát. A kanti megoldás a platóni ismeret-
elmélet kérdéseire is válaszol. A kulcs az értelem és az ész meg-
különböztetésében van. Míg az értelem a tapasztalati feltérké-
pezését nyújtja, megmondja, mi van, anélkül azonban, hogy ér-
telmezni tudná az empirikus valóságot. Az értelmezés feladata
az észé, amely annál inkább képes a feladatát ellátni, minél in-
kább mentes a tapasztalatitól, mert csak a tiszta ész alkalmas a
legmagasabb tudásra, arra, hogy maga mögött hagyja a „vélést”
és a „hivést”. A vélés még szubjektív értelemben is hamis tu-
dás, a hivés szubjektíve elegendõ, de objektíve elégtelen tudás,
s csak a szubjektíve és objektíve is az igazságnak megfelelõ
megismerést nevezhetjük tudásnak. A tiszta tudás az ítéletben
fejezõdik ki. Az ítéletalkotás emel hidat az értelem és az ész kö-
zé: az önmagában „üres” tapasztalás és az ész a priori vagy tisz-
ta megismerés elvei közé. De mind a tapasztalati, mind az ész-
beli megismerés végül is három kérdésben ölt testet, amivel a
filozófusnak (tudósnak) foglalkoznia kell. „1. Mit lehet tudnom?;
2. Mit kell tennem?; 3. Mit szabad remélnem?” (uo.: 507). Az el-
sõ kérdés „csupán spekulatív”, a tiszta ész elvei erre irányul-
nak; a második kérdés „pusztán gyakorlati”. „Mint ilyen, a tisz-
ta észre tartozhatik ugyan, de akkor mégsem transzcendentális,
hanem erkölcsi”, s ebben a minõségében, nem a tiszta ész köré-
be tartozik, hanem – mint látni fogjuk – a gyakorlati ész kritiká-
jához; végül a harmadik egyszerre elméleti és gyakorlati kér-
dés, „mert minden remény boldogságot céloz”. Mivel minden
hajlamunk kielégítése a boldogság, a gyakorlati törvénynek
pragmatikusnak (okossági szabálynak) kell lennie, s mint ilyen,
erkölcsinek. Késõbb látni fogjuk, hogy az okossági szabályok
Descartes-nál is kívül esnek a szkepszisen.

Az eddigiekbõl az következik, hogy a Kant szerint a politikai
tudás valahol a gyakorlati ész fennhatósága alatt helyezkedik el.
Az ítélõerõ kritikájában Kant arra hívja fel a figyelmet, hogy a
filozófia rendszere két részre osztható: elméleti és gyakorlati fi-
lozófiára; ez a felosztás a megismerés objektumai szerint tesz
különbséget, azaz az egyik a természetre irányul, a másik a sza-
badságra vagy az erkölcsre. Mivel a szabadság nem lehet a ta-
pasztalat tárgya, „nem foglalhat magában mást, mint tiszta a
priori elveket”. Ily módon a következõ összefüggést kapjuk:
egyrészt van a természetre irányuló és empirizmuson alapuló
elméleti filozófia, másrészt a szabadságra irányuló és tiszta a
priori elveket tartalmazó gyakorlati erkölcsfilozófia (Kant,
1979: 81–82). Ami tény, hogy a politikáról szóló összefoglaló
részt Kant Az erkölcsök metafizikája c. munkájában a jogtan
részeként tárgyalja. Így határozza meg e területet Kant: „A jog-
tantól mint az erkölcstan elsõ részétõl megkívánjuk, hogy az
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zióba helyezi az emberi lényt, a pszichológia képtelen az
individuálisat meggyõzõen összekapcsolni a társadalmival, a te-
ológia pedig alábecsüli az ember önálló döntéseinek az össze-
tettségét. Lehetõségeit tekintve a politikatudomány volna képes
az embert egyszerre egyénként és közösségalkotóként szemlél-
ni, de a specializáció miatt ez a tudomány is földarabolta az em-
bert, így ma már csak elméletei vannak az emberi természet-
nek, de az embert – leszámítva néhány triviális megfigyelést –
nem értjük. Talán egy „tiszta politikaelmélet” tehetne erre kí-
sérletet, de Bertrand de Jouvenel nem ebbõl indult ki, amikor
egy ilyen elméletet megpróbált elénk tárni. Az õ felfogása sze-
rint a politika nem egyéb, mint „emberi viselkedés”: „Nézetem
szerint minden szisztematikus erõfeszítést »politikainak« te-
kinthetünk, amely a társadalmi térben bárhol elõfordulhat, s ar-
ra irányul, hogy egy elgondolás kiötlõje más embereket cselek-
vésre vegyen rá.” (Jouvenel, 1963: 30). A politika természete te-
hát a teória és cselekvés közti ellentét föloldásakor mutatkozik
meg, és valaki másnak a cselekvésre való rábírásában válik lát-
hatóvá.

A fenti dichotómiák mindegyikére tudunk példát hozni, ki,
mikor, hogyan igyekezett értelmezni az adott jelenségpárt. A
politikai tudás szempontjából azonban nem elégedhetünk meg
azzal, hogy egyetlen szempontnak rendeljük alá az összes töb-
bit. Valamennyi ellentétpárnak meg kell keresni a jellegzetes-
ségeit, s ezek együttes szemlélete lehet érv Arisztotelész mel-
lett, aki a politikai tudást a legátfogóbb tudásnak tekintette.

RETORIKA VAGY LOGIKA

A politikai tudás problémája nem választható le a tudás egészé-
nek a kérdésérõl, mert a politikai tudás – noha gyönyörû és
hosszú belsõ története van – mindig függött a kor tudományfel-
fogásától. Valamikor, a modern tudomány megszületése elõtt,
tudomány és filozófia egységes volt, így a politikai filozófia ré-
sze volt a tudománynak; ma ugyan megvan a felismerés, hogy
„miközben Róma ég, fölösleges dolgokkal foglalkozunk”, ahogy
Néró szavalataival szórakoztatta magát a város égése közben, a
politikai filozófiához való visszatalálás nehezen halad. Ehhez ki
kell lépni a kerékvágásból. 

Descartes egyik munkájában, A filozófia alapelveiben közvet-
ve elismerte, hogy vannak bizonyos okossági alapelvek, ame-
lyek nem a logika, hanem az élettapasztalatból leszûrt bizonyos-
ságokból származnak. Platón tanítványairól írja: „Tanítványai
között pedig a legfõbb vita akörül forgott, hogy vajon minden
dolgot kétségbe kell-e vonni, vagy akad közöttük néhány bizo-
nyos is. Ez azonban mindkét részrõl szélsõséges tévedésekhez
vezette õket: mert néhányan a kétkedõk közül kiterjesztették
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[…], mert hiszen ezek mindenestõl gyakorlati tételek foglalatát
tartalmazzák.” (Kant, 1979: 81). Ezek mégsem gyakorlati téte-
lek, mivel a gyakorlati tételekbõl – tartalmuk szerint – hiányzik
a szabadság törvénye. Ez a rövid kanti betoldás azt jelzi, hogy a
politika dolgai, ha nem észelven alapulnak, akkor nem tarthat-
nak igényt a tudás védelmére. „Vajon nem lehetséges, hogy az
okság elvével esetleg értelmünk szab törvényt a természetnek?”
(Tengelyi, 1988: 89). – sugallja a kérdéssel a választ Tengelyi
László Kantról szóló monográfiájában. A politikában az ok elvét
viszonylag könnyû elõállítani, része az ember hatalma a kiter-
jesztésének. Kantra vonatkoztatva idézi Tengelyi Fichtét:
„Csakis az emberbõl kiindulva árad szét szabályszerûség körös-
körül az emberi megfigyelés határáig – s amint az ember ezt a
határt messzebbre tolja ki, messzebbre tolódik ki a rend és a
harmónia is.” (uo.: 122). A rend új víziója a természet helyett az
emberi észt jelöli meg a rend forrásának. Mintha az ész képes
volna kívül helyezkedni az adott természeti renden, s ebben a
„tiszta” és „autonóm” állapotában létrehozhatná azt a rendet,
amelyet a priori módon a legésszerûbbnek gondol. Ez a fajta
rend azonban csak elõre néz, mindent a jövõ felõl szemlél, s
ugyanolyan zsarnokivá válhat, mint ellentéte, a merev hagyo-
mányokba zárt múltszemlélet. Az a priori elveken nyugvó rend-
felfogás óhatatlanul logikai építmény lesz: ez a modern politikai
tudás elsõ számú mércéje, szemben a „jó” vagy „igazság” köz-
pontú szemlélettel.

Visszatérve a rend és a politika viszonyára, elmondhatjuk,
hogy minden politikai tudás törekvésnek állást kell foglalnia a
rend mibenlétérõl. Ez nem lehet más, mint filozófiai állásfogla-
lás. Axiomatikus kiindulópontnak kell tehát a rendet felfogni. A
politikai filozófia hosszú hagyománya alapján a következõ
dichotómiákat találjuk, amelyek a rend konstitutív elemei vagy
antinómiái, ha normatív értelemben fogjuk fel õket:

béke–háború,
köz–magán,
okosság–bölcsesség,
cselekvés–teória,
törvény–jog,
phüszisz-nomosz.

Ezek a dichotómiák hivatottak leképezni a politikai rend bel-
sõ konfliktusait, amelyek kifejtésével jutunk el a politika két
legfontosabb fogalmához, a hatalomhoz és az államhoz. Mind a
hat dichotómia feltételezi az emberi természet értelmezését,
amely nem rejtvény, melyet meg kell fejteni. Az emberi termé-
szet olyan probléma, melyet egyetlen mai tudományág sem ké-
pes átfogóan kezelni. Mivel a tudomány specializálódott, az em-
beri természetet is földarabolták: az etológia az állatok viselke-
dése felõl közelíti meg, az antropológia állandóan váltogatja a
nézõpontját: hol történeti, hol kulturális, hol társadalmi dimen-
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telhetõ meg. Hobbes még sokkal szûkebb területre korlátozza a
politikai tudás „ténybeliségét”, mivel tényszerûnek egyedül a
politikatörténetet tekinti: ami megtörtént, az tényszerû. A poli-
tikai tudás nagyobbik része a filozófusokra tartozó tudomány
kategóriájába tartozik. A tudomány csak a következményekkel
foglalkozik, így a politikai filozófia vagy politikai tudás is a kö-
vetkezmények, a politikai következmények tudománya. Érde-
kes módon, egyben nagyon újszerûen, a tudományok felosztása-
kor, azaz a következményeket tanulmányozó megismerési for-
mában, a politika két helyen is szerepel a hobbesi táblázatban:
elõször mint „a politikai szervezet járulékának következményei
– vagyis a politikai és államfilozófia” oszlopban, amely gyakor-
latilag az állammal mint intézménnyel foglalkozik, s szembeál-
lítja „a természetes testek járulékainak következményeivel”,
vagyis a természetfilozófiával. Másodszor a természetfilozófia
területén belül – a fizikai tulajdonságok oszlopa alá sorolva, az
ember speciális tulajdonságainak a következményeiként tár-
gyalva, a beszédaktus következményei alá rendelve a szerzõ-
dést – jut el „az igazságosság és az igazságtalanság tudományá-
hoz”. Közvetlenül a logika és a retorika mellett, de a metafizi-
kától a legtávolabb elhelyezve jelenik meg a szerzõdésen alapu-
ló igazságosság tudománya, amely ráadásul nincs is közvetlen
összefüggésben az állammal, amely a politikai filozófia tudáste-
rülete. A politikai tudás Hobbesnál így kettéválik: egy intézmé-
nyire (állam) és egy retorikai-logikai-igazságosság tudomány-
ra. Mivel az erkölcsök különbözõk, ezért „olyan finis ultimus
(végsõ cél) vagy summum bonum (legnagyobb jó), amit a régi
erkölcsfilozófusok könyveikben emlegetnek, nem létezik”. Ez-
zel megkezdõdik az objektív rendnek a tudomány szintjére
emelt szubjektivizálása: rend az, amit az emberek egy adott kö-
zössége annak nevez, és szerzõdéssel szentesíti. Semmilyen
rendnek nincs az emberi akarattól független garanciája. Ezt
erõsítette meg a felvilágosodás politikai gondolkodása, ebbõl le-
vezethetõ a modern demokrácia lassú kibontakozása. De ugyan-
így levezethetõek a modern világháborúk, a népirtások és a mo-
dern zsarnokság megannyi változatai, amelyek közül néhány – s
ez az igazán érdekes kérdés – könnyedén képes átalakulni de-
mokratikus intézményrendszerré, lényegében politikai és er-
kölcsi következmények nélkül. A hobbesi tudományrendszer le-
hetõséget ad arra, hogy adott körülmények között a farkas és a
bárány szerzõdést kössön, de még arra is, hogy bõrüket kicse-
rélve, a tegnapi farkasból mai bárány legyen. Hobbes persze a
logikához akarta közelebb hozni a politikai tudást, egzaktabbá
akarta tenni, egyben azonban absztraktabbá is vált. Minden el-
vonatkoztatás azonban az adott dolgot kiemeli a tényleges kon-
textusából, amelyet az idõ és a tér fogalmai határoznak meg.
Kérdés, hogy a politikai tudás egyáltalán absztrahálható-e anél-
kül, hogy teljesen elveszítené a tartalmát. Másként föltéve a
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azt az élet cselekvéseire is, úgyhogy elhanyagolták az okosság
elvét a viselkedésükben.” (Descartes, 1998: 10). Ez a fõ gondo-
latmenetet nem érintõ megjegyzés arra utal, hogy noha
Toulminnak igaza van a kartéziánus filozófia tudományfilozófi-
ai jelentõségének megítélésében, mechanikusan mégsem alkal-
mazható a politikai tudás modern kritériumainak a kialakulásá-
ra. A kétely nem terjeszthetõ ki az okosságra, vagyis a tapaszta-
lati igazságokra, mint amilyenek a cselekvés igazságai – állítja
Descartes. A politikai döntések ugyanis mindig valamilyen cse-
lekvésre irányulnak, s mint ilyenek – legalábbis feltételezhetõ-
en – nem részei a tudománnyal azonos filozófiai igazságoknak.
Descartes az okosságra nem terjesztette ki az omnis
dubitandum elvét, ami arra utal, hogy a politikai tudás nem azo-
nos a filozófiai vagy tudományos tudással. A modern politikai
tudás mégis úgy viselkedik, mintha tudomány volna. A fenti
okosság–bölcsesség dichotómia éppen erre a problémára utal:
hol helyezhetjük el a politikai tudást? A cselekvés vagy a teória
területén? Descartes válasza szerint az okosság a cselekvésben
igazít el, tehát közvetve azt mondja, hogy a politika (a politikai
tudás) nem az absztrakt okoskodás területére tartozik. A politi-
kai megismerés ezért sajátos nehézségeket vet fel, mert tárgya
egy állandóan mozgó célpont.

Ezen a ponton kell felvetni a politikatudomány õsi kérdését,
miszerint a politika megértése megkülönböztethetõ-e magától a
politikai tevékenységtõl, amely lényegében meggyõzés révén
való cselekvés kikényszerítése. Vagyis a politikai cselekvés a
retorikával egybeesõ, de legalábbis szoros kapcsolatban álló te-
vékenység. Ha a politikai tudás a rend megértésére irányul, ak-
kor a rendre irányuló megismerési formáknak is rendszert kell
alkotniuk. Erre már kísérletet tett Platón is, amikor megkülön-
böztette a tudáshoz vezetõ út szakaszait, Arisztotelész pedig az
elsõ filozófia kérdései (metafizika) mellett nagy figyelmet szen-
telt a fizikához tartozó ismeretterületeknek. A politikai tudás
szempontjából azonban döntõ fordulat állt be az újkor elején,
amikor – ha nem is Descartes-nál, de a hatása alá kerülõ –
Hobbes rendfelfogásában a politikai tudás leválik a metafiziká-
ról. Mielõtt Hobbes belefogna az állam ismertetésébe a Levia-
tán címû mûvében, elõbb az emberi természetrõl ír, illetve ezen
belül a megismerés különbözõ területeirõl. Hobbes ezzel is je-
lezni kívánta, hogy politikai filozófiája új utakon jár, a politikai
tudás új helyre kerül a rendszerében, mivel a világ rendjét is
másként látta, mint elõdei (kivéve Machiavellit). Felosztása
szerint a tudásnak két fajtája van: „az egyik a tények ismerete,
a másik pedig annak felismerése, hogy egy állítás egy másik ál-
lításra milyen következményekkel jár” (Hobbes, 1970: 74). Az
elõbbi „nem egyéb, mint érzet és emlékezet, s ez feltétlen tu-
dás”; ettõl különbözik a tudomány, amely az állítások következ-
ményeire vonatkozik, ez feltételes és csak a filozófusoktól köve-
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posztkommunista világ intellektuális állapota indokolja. Ha va-
laki ma szeretné megérteni, mi a politikai tudás, elõször arra a
kérdésre kell választ adnia – önmagának mindenképpen –, hogy
a nyugati civilizáció valóban hanyatlik-e vagy még vannak tar-
talékai, olyan lehetõségei, amelyek vitaképessé teszik a világ
más kultúrájában nevelkedõk elõtt.
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kérdést, a politikai tudás nem maradt-e meg retorikainak, mi-
közben az elmúlt évszázadok során hatalmas erõfeszítések szü-
lettek a politikai tudás logikaivá tételére?

„A humanisták az érveket a személyes és társadalmi nézetel-
térések kifejezõdéseinek fogták fel, melyek feloldásában a reto-
rikának volt szerepe, míg a matematikus természetfilozófusok
(vagy egzakt tudósok) ezeket úgy értelmezték, mint formális
következtetéseket, amelyeket a retorika csak eltorzított. A hu-
maniórákban az „ész” terminusa az ésszerû szokásokra vonat-
kozott, a természetfilozófiában a racionális elméletekre és de-
dukciókra.” (Toulmin, 2001: 32). Ily módon keletkezett feszült-
ség az ész és az ésszerû között, mivel az egyik az elméletre, a
másik a cselekvés vezérfonalára utalt. Toulmin szerint az elmé-
let és a gyakorlat között az újkori természettudomány felemel-
kedése nyomán keletkezett feszültség a mai napig fennáll. A
Wittgenstein-tanítvány Toulmin abban látja a modern ész té-
velygését, hogy a modern tudomány szembeállította a logikát és
a retorikát. Ez az ész vagy ráció kétféle felfogásából származik:
„Az elméleti érvek absztrakt fogalmakban való elemzése, illet-
ve a magyarázatok – formális, általános, idõtlen, kontextustól
független és értéksemleges érvekkel történõ – egyetemes törvé-
nyekbe való öntése manapság a logika dolga; a konkrét dolgok-
ról vagy helyzetekrõl szóló – szubsztantív, idõhöz kötött, lokális,
helyzetfüggõ és erkölcsileg megterhelt érvelések formájában
adott – tényszerû beszámolók a legjobb esetben is a retorika te-
rületéhez tartoznak.” (uo.: 24). Ennél is sarkosabban fogalmaz
John S. Nelson a Tropes of Politics c. munkájában, amelyet a
politikai retorika melletti védõbeszédnek is felfoghatunk. Nel-
son szerint is a logikai megközelítés teljesen megváltoztatta a
politikai tudás természetét. Olyan tudásra törekszünk, amely „a
tényleges gyakorlattól elszakad” (Nelson, 1998: XIV) és „a ku-
tatás sok logikája álkérdésekbe gabalyodik” (uo.: 19). Ezzel
szemben a retorika, amely a nyugati tudomány legrégebbi ága,
elkerüli a modern ismeretelmélet dichotómiáit, amelyek az el-
mélet és gyakorlat szembeállításából keletkeznek. A retorika
„hidat ver a szubjektum és az objektum, az episztemológia és az
ontológia, a közönség és a cselekvõ, a tudomány és politikai kö-
zösség közé” (uo.: 19). Nelson amellett érvel, hogy a politikatu-
dományt plurálissá kell tenni, hogy legyen tartalma – mivel a
politikai tudás abban a pillanatban értelmét veszti, ha formális
logikai sémákba kényszeríti az alapanyagát, a politikát. Ez leg-
alább akkora feladat, mint a tiszta tudás megalkotása, csakhogy
most visszafelé kell megtenni az utat: vissza kell térnünk az ész-
szerû politikai tudáshoz, amely nem azonos az észelveken nyug-
vó a priori politikai tudáskonstrukciókkal. Hogy ennek a fel-
adatnak a felismerése nem elvont logikai okoskodás következ-
ménye, azt a 20. század politikai történései, az absztrakt elvek-
bõl levezetett mai politikai döntések hatalmas kockázatai és a
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Bevezetés

Örömmel adjuk az olvasó kezébe „Magyarország és az EU-
csatlakozás” címû összeállításunkat. Nem az elsõ kísérletünk ez
az Európa-probléma államjogi és igazgatási vonatkozásainak
megvilágítására, 2004 tavaszán azonban egy ilyen tanulmány-
csomag nemcsak idõszerûbb mint eddig bármikor, hanem már
számottevõ tapasztalati elemeket is tartalmaz. Elvont kutatási
témából az Európa-kérdés fokozatosan átkerül a magyar állam-
igazgatási és EU-illeszkedési gyakorlatról szóló gondolkodás
körébe.

Ebben a szellemben boncolgatja Ágh Attila a magyar közigaz-
gatási reform, Paczolay Péter a magyar alkotmányozás, Kégler
Ádám a lobbizás, Lakner Zoltán a magyar pártpolitika kérdése-
it. Összeállításunk néhány más darabja az unió mûködését ma-
gát vizsgálja: Laczkóné Tuka Ágnes az Európai Parlament, Lux
Ágnes pedig a kormányközi konferenciák vonatkozásában.
Práger László világgazdasági kitekintése ugyanakkor joggal
hangsúlyozza, hogy nemcsak EU-szint van, hanem „globális” is,
más szóval az unióhoz való csatlakozás nem szünteti meg azokat
a tágabb illeszkedési problémákat, amelyek a magyar gazdaság
tizenöt évvel ezelõtti kinyílásával keletkeztek. Mostantól kezd-
ve részei vagyunk az európai közösségnek, ezzel együtt a globá-
lis világ reáladottságaihoz kell felzárkóznunk.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás pillanatában Magyaror-
szágot két gondolkodási hiba fenyegeti. Az egyik, hogy túl köny-
nyedén fogadjuk az eseményt, nem vesszük észre, hogy sorsfor-
dulón állunk, hiszen Magyarország elsõ ízben lép be a periféri-
áról Európa centrumába, oda, ahol a döntéseket hozzák. A má-
sik az a képzelõdés, amivel a csatlakozás ellenfelei riogatják a
közvéleményt, hogy Magyarországnak ki kell lépnie eddig énjé-
bõl, hogy búcsút kell vennie mindattól, ami benne sajátosan
nemzeti és hagyományos. Az elsõ gondolati hiba azért veszé-
lyes, mert átsiklik a csatlakozás egyik legfõbb hozamán: fenn-
tartja a magyar politikai osztály kisállami komplexusát, s ezál-

MAGYARORSZÁG
AZ EURÓPAI UNIÓBAN



PACZOLAY PÉTER

A magyar alkotmány jövõje és az uniós
csatlakozás

A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozá-
sa után a magyar alkotmány már soha többé nem lesz az, ami
volt. A csatlakozás napjától a magyar alkotmányos rendszer
megváltozik. Új helyük és szerepük lesz az egyes intézmények-
nek, de ami ennél is fontosabb, a magyar állam alapvetõ tulaj-
donságai, jellemzõi közül például a szuverenitás megváltozik. 

A szuverenitás jellege központi kérdés a csatlakozás után. Az
államok jogi helyzetét alapvetõen meghatározó jogágak, vagyis
az alkotmányjog és a nemzetközi jog egyaránt az állami szuve-
renitás paradigmájában gondolkozik. Ez a kérdés tudományos
értékelését is nehezíti, mert a hagyományos fogalmi készletek
nem igazán alkalmasak a megváltozott helyzet értelmezésére. A
másik nehézség, hogy a jogtudományi, illetve a politikatudomá-
nyi elemzés más-más szemmel közelít a kérdéshez. A jogtudo-
mány alapvetõen a „joggal mint olyannal” foglalkozik, a politi-
katudomány pedig – mint általában a társadalomtudományok –
gyanakvással figyeli a jogi érveket. Meggyõzõdésem, hogy ha
valahol, akkor az integrációval összefüggõ kérdések vizsgálata-
kor a jogi, az államelméleti és a politikatudományi szemléletet
közelíteni kell. Részletesebb indokolás helyett álljon itt csak
annyi, hogy az integráció elsõsorban mint jogrend jelenik meg.
Ha ennél több lesz, akkor az egy alkotmányi konstrukcióban fog
megtestesülni. A tagállamok politikai rendszerét is elsõsorban
az alkalmazandó közösségi jogon keresztül változtatja meg az
integráció.1

A csatlakozás miatti változások értékelése azonban nem vá-
lasztható el attól az általános, alkotmányjogi, államelméleti és
politikatudományi dimenzióval rendelkezõ kérdéstõl, hogy ál-

tal akadályozza az unió intézményrendszerébe való egyenrangú
beilleszkedést. A másik gondolati hiba azért káros, mert hamis
félelmeket kelt. Az Európai Unióba való belépés egyetlen tag-
nemzet esetében sem járt jellegváltással: ki-ki maradt aki volt,
s fog is maradni. A közösségi kapcsolatok kialakulása egyetlen
országot sem tett színtelenné és szagtalanná, egyetlen kultúrát
sem kényszerített arra, hogy magából bármit is feladjon, s ez
nemcsak a nemzetméretû, hanem a regionális vagy a helyi kö-
zösségekre nézve is igaz. Wien bleibt Wien…

A változás az, hogy mindenki közelebb kerül a többiekhez. A
határok relativizálódásával fokozatosan eltûnik a különbség a
belföldi és a külországi utazások között, s ha majd a munkaügyi
korlátozások is eltûnnek (valószínûleg gyorsabban, mint aho-
gyan ma látszik), akkor egy tanulni vágyó és tapasztalatokra
igényt tartó fiatal magyar pásztázási köre a mainak a tízszere-
sére növekszik. Majd’ egy évszázadnyi kiesés után lassan
megint hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy birodalmi méretû ál-
lamközösség részei vagyunk, aminek következményei az élet
minden vonatkozására kiterjednek. Ennek a birodalomnak
nincs császára, ezzel szemben van parlamentje, közösügyi ad-
minisztrációja és kormányokat összefogó tanácsa. S mindenek-
fölött: közös állampolgársága.

Ezek a – húsz évvel ezelõtt még utópiának is valószínûtlen –
perspektívák természetesen nem szüntetik meg azokat a gya-
korlati alkalmazkodási problémákat, amelyekkel a magyar ál-
lamigazgatás a csatlakozás pillanatában szembe találja magát.
Gondolni rájuk mégis azért érdemes, hogy az elindulás „rögös
útjain” túl azt a célt is lássuk, amely felé ezek az utak vezetnek,
s amely mostantól fogva elérhetõbb közelségbe került, mint ed-
dig bármikor. 

Kende Péter
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történõ utalás jelentõsége fokozatosan elhalványul, és a folya-
matos alkotmányozással és alkotmánybírósági értelmezéssel ki-
alakult „láthatatlan alkotmány” lett a magyar államrend alapja.
Az emellett elkötelezett politikusok, alkotmányjogászok, politi-
kai gondolkodók – a magyar politikai kultúrában szokásos kife-
jezések analógiájára – a „nyolcvankilenceseknek” nevezhetõk. 

Ami saját álláspontomat illeti, azt már egy 1994 januárjában
rendezett tanácskozáson kifejtettem.3 Az eltelt tíz év során né-
zeteim nem változtak meg. Úgy véltem, hogy – részben a törté-
neti alkotmány magyar közjogi hagyományát is folytatva – az
írott alkotmány hiányosságait a bírói (vagyis alkotmánybírói)
jogértelmezés küszöbölheti ki. „Ez – tetszik, nem tetszik – azt je-
lenti, hogy a magyar alkotmányozás jövõje nagymértékben az
alkotmánybírósági gyakorlat foglya. Nem tartom tehát sem in-
dokoltnak, sem kívánatosnak az alapvetõen új alkotmányt – az
csak technikai tökéletesítés, és néhány tisztázatlan alapelv új-
ragondolása legyen”.4 Az elmúlt évtized alatt véleményem any-
nyiban változott, hogy most már nem tartom jelentõsnek a
preambulumban a „hazánk új alkotmányának elfogadásáig” ki-
tételt. Ebbõl ma már formálisan sem vezetném le – mint tettem
1994-ben – azt, hogy a hatályos alkotmány ideiglenes és átme-
neti lenne. Ellenkezõleg, az alkotmány preambuluma üresedett
ki, legalábbis ebben a vonatkozásban. 

Ami tagadhatatlan, az, hogy a magyar alkotmány túl könnyen
módosítható. Persze ehhez az összes országgyûlési képviselõ
kétharmadának szavazatát (alkotmány 24. §) biztosítani nagyon
nehéz, egyes politikai konstellációkban szinte lehetetlen. Az al-
kotmány merevebbé tétele nem szükséges az alaptörvényi jel-
leg kiemelése miatt sem, mert az alkotmány megváltoztatásá-
hoz a fent említett minõsített többség szükséges, míg az ún.
„kétharmados” törvények elfogadásához elég a jelen lévõ or-
szággyûlési képviselõk kétharmadának szavazata.5 Az alkotmá-
nyozás és a törvényhozás összemosódása ugyanakkor erõsíti azt
a tételemet, hogy a magyar alkotmány – öntudatlanul – nem kis
mértékben ma is a történeti alkotmány hagyományára és filozó-
fiájára épül.6 Ennek tipikus jele a törvényhozó és az alkotmá-
nyozó azonossága. Az írott és a történeti alkotmány szembeállí-
tása viszonylagos, bármilyen paradoxonnak hangzik is. Az
Amerikai Egyesült Államoknak tartóssága miatt csodált alkot-
mányát azért nem kellett sokszor kiegészíteni, mert „élõ alkot-
mány” (living constitution), amely az értelmezõ bírói döntések-
tõl és döntésekben él. Az amerikai alkotmányjogban is értekez-
nek a bírói döntésekben megfogalmazott íratlan alkotmányról
(unwritten constitution).7

Ennek a helyzetnek megvannak a maga következményei. Vi-
tathatatlan, hogy a törvényhozói-alkotmányozói tévedés lehetõ-
sége nagy. Az alkotmánymódosítás viszonylagos könnyûsége
gyakrabban eredményez meggondolatlan, „rossz” módosítást,
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talában mi a magyar alkotmány jelenlegi állapota és mi lesz a
jövõje.

A továbbiakban három szemszögbõl vesszük szemügyre a
kérdést. Az egyik a magyar alkotmány helyzete és jövõje. A má-
sodik a csatlakozás utáni változások az alkotmányos rendszer-
ben. Ezzel összefüggésben a harmadik kérdés a szuverenitás. 

MI A BAJ AZ ALKOTMÁNNYAL?

Az 1989. évi alkotmányreform óta folyamatosan fogalmazódnak
meg kritikák a hatályos alkotmányunkkal szemben, részben a
szaktudományokban, részben a politikai közbeszédben. Mind-
két jelenség örvendetes és indokolt. Hasznos is abból a szem-
pontból, hogy az alkotmány kérdését napirenden tartja és tuda-
tosítja fontosságát. 

Az 1989. évi XXXI. törvénnyel kialakított alkotmányos rend
az elmúlt közel másfél évtizedben erõs gyökereket eresztett,
megszilárdult. Ezen nem változtat a sok ez ellen ható tényezõ
sem. Ezek között említhetõ, hogy az alkotmányt sok vonatkozás-
ban – és nem mindig átgondoltan – módosították (elrettentõ pél-
daként említhetõ a népszavazás újraszabályozása); a szakma
egy része eleve negatívan értékeli a létrejött alaptörvényt, mint
toldozott-foltozott valamit; politikai ellenérzéseket vált ki az al-
kotmánynak mind a mai napig 1949-re történõ datálása; szak-
mai és politikai okokból is újra és újra felbuzdul a lelkesedés új
alkotmány megalkotására. Felmerült továbbá az államgépezet
esetleges megbénulásának veszélye és a destabilizálódás is.
Volt, aki azért aggódott, hogy az alaptörvény teszi lehetõvé a
szétforgácsoltabb parlament mûködését és így tovább.

A kritikák rámutatnak a szöveg technikai-szakmai kétértel-
mûségeire, bizonytalanságaira, melyek hatásköri tisztázatlan-
ságokhoz, alkotmánybírósági aktivizmushoz, az alkotmány te-
kintélyének csökkenéséhez és hatástalanságához vezetnek.
Ezek orvoslását egy alkotmányrevízió szolgálná. Ehhez az aktu-
alitást itt és most az uniós csatlakozás adhatná. Az ugyancsak
eredeti és egyedülálló lenne, hogy a csatlakozás okán egy or-
szág új alaptörvényt fogadjon el.

Ezek a tényezõk azonban nem tették kérdésessé az 1989-es al-
kotmány alapszerkezetét, vagyis az alkotmány lényegét. Ebben
a másfél évtizedes perspektívában kell újra elismerni a „látha-
tatlan alkotmány” kifejezés, képes beszéd értelmét és fontossá-
gát. A fogalmat Sólyom László vezette be 1990-ben a halálbün-
tetés alkotmányellenességét kimondó alkotmánybírósági hatá-
rozathoz fûzött párhuzamos véleményében.2 Az uniós csatlako-
zás évében már megfogalmazható, hogy a magyar alkotmányos
rendszer elvi alapjai megszilárdultak. Az 1989. évi módosítás
preambulumában „hazánk új alkotmányának elfogadásá”-ra
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alaptörvényének is számolnia kell. Az egyes uniós országok al-
kotmányai mégis eltérõ módon közelítenek a kérdéshez.

A történetileg, a 16. századtól kialakult felfogás szerint a szu-
verenitás oszthatatlan fõhatalom. Eszerint a szuverenitást nem
lehet részben átruházni. Az alkotmányok inkább a szuverenitás
forrására (vagyis a népre) utalnak. Az Európai Közösségekben
való részvételt az uniós országok alkotmányai úgy írják le, mint
a szuverenitásból eredõ hatáskörök gyakorlásának részleges át-
ruházását. Sok jelenlegi uniós tagállam alkotmánya csak általá-
nos felhatalmazást tartalmaz a nemzetközi szervezetekre törté-
nõ hatáskörgyakorlás átruházásáról (Dánia, Hollandia, Görög-
ország, Luxemburg, Olaszország, Spanyolország, Svédország).
Más országok alkotmányai kifejezetten az Európai Közösségek-
re vagy az Európai Unióra vonatkozó szabályokat tartalmaznak
(Ausztria, Belgium, Franciaország, Finnország, Írország,
NSZK, Portugália). A közösségi jog nem azonos természetû a
nemzetközi joggal, azonban a belsõ jog és a nemzetközi jog mo-
nista vagy dualista természetérõl valamely államban vallott fel-
fogás befolyásolja a közösségi jog megítélését is. A hagyomá-
nyosan monista felfogást valló országokban (Benelux államok,
Franciaország, Spanyolország) könnyebben elismerik a közös-
ségi jog elsõbbségét a belsõ jogrend, akár az alkotmány fölött is.
A jóval nagyobb számú többi országban, melyek a dualista fel-
fogást követik, a belsõ jog és a közösségi jog viszonya két egy-
mástól különálló, noha összekapcsolódó és együttmûködõ jog-
rendszer kapcsolataként jelenik meg.9

Az Egyesült Királyság, melynek nincs kartális alkotmánya, az
Európai Közösségekrõl szóló törvényben szabályozza a vonat-
kozó kérdéseket. Ez egyebek mellett kimondja – más országok-
tól eltérõen – a közösségi jog kikényszeríthetõségét, vagyis,
hogy az elismert és hozzáférhetõ legyen, lehetõvé kell tenni ér-
vényesülését és betartását (2. §). Az angol jogban ez logikus,
mert nem alkotmányi szabályról van szó. Kevésbé érthetõ, hogy
a magyar csatlakozási klauzula elõkészítése során is komolyan
felmerült hasonló rendelkezésnek az alkotmányba építése. 

A csatlakozás elõtt álló országok alkotmányai többféle megol-
dást követnek. A szakirodalom10 modellértékûnek tekinti a len-
gyel alkotmány megoldását, mely idõben is az elsõ volt. Ez lehe-
tõvé teszi, hogy az államhatalom szerveinek bizonyos hatásköre-
it átruházzák nemzetközi szervezetre vagy intézményre (90. §).
Ehhez közel áll a cseh megoldás. Más országok – így elsõsorban
a balti államok – alkotmányai óvatosabbak, és a csatlakozást a
nemzeti alkotmányban megfogalmazott alapelvektõl, az állam és
a függetlenség érdekeinek védelmétõl teszik függõvé. 

A csatlakozás miatt szükséges alkotmánymódosítások másik
dimenziója azon alkotmányi szabályok módosítása, melyek a
választójog gyakorlásával, egyes állami intézmények (például a
nemzeti bank) hatáskörének változása miatt szükségesek.
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mint ha az csak különös nehézségek árán lehetne kivitelezhetõ.
Rossz döntés, tévedés olyan stabil és merev alkotmánynál is
elõfordult persze, mint az Amerikai Egyesült Államok esetében,
mondjuk az 1919. évi tizennyolcadik alkotmánykiegészítésnél,
mely a szesztilalmat vezette be, hogy azután 1933-ban eltöröl-
jék. Ha el is fogadjuk, hogy „technikai értelemben szinte egye-
dülállóan ellentmondásos” a magyar alkotmánynak a módosí-
tásra vonatkozó szabályozása8, ez még nem indokolja az új al-
kotmány megalkotását, elegendõ lenne ebben a vonatkozásban
a módosítási szabályokat tisztába tenni, adott esetben akár to-
vább nehezíteni.

A másik következmény az alkotmány nyitottsága. Ez lehetõvé
teszi a folyamatos alkotmányozást, az alapok megõrzésével. A
még alakulóban levõ politikai és társadalmi, illetve nemzetközi
folyamatokra ez a megoldás rugalmasabban tud válaszolni,
mint egy lezárt alaptörvény. A rugalmasság irányába mutat a
társadalmi változás és a külsõ politikai változásokra történõ
gyors reagálás lehetõsége is.

Ami pedig az alkotmány értékrendszerét illeti, nem értek
egyet az alkotmány lecsupaszításával szikár technikai szabá-
lyokra, hanem ellenkezõleg, épp azt érzem alkotmányozásunk
egyik problémájának, hogy nem kellõen értékközpontú, nem tö-
rekszik – megfelelõ megvitatás és közbeszéd nyomán – megfo-
galmazni a politikai közösség értékeit. Ezek az értékek azonban
fokozatosan, hosszadalmas folyamatban kristályosodnak ki, és
nem is célszerû azokat egy adott történelmi helyzetben megme-
revíteni. 

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA A NEMZETI
ALKOTMÁNYOKBAN

A jogrend csúcsán elhelyezkedõ „legfõbb törvény”, az alkot-
mány rögzíti az államhatalom fõ vonásait, a hatalom forrását, az
állam függetlenségét és az államhatalom korlátait is. Így logi-
kusnak tûnik, hogy a nemzetközi vagy államok fölötti szerveze-
tekhez és intézményekhez való viszony rendezése az alkotmány
egyik feladata lenne. Tisztázniuk kellene a belsõ jognak a nem-
zetközi joghoz való viszonyát is. Mégis, az alkotmányok sokszor
bizonytalanok ezen alapvetõ kérdések rendezésében. Még az is
megkockáztatható, hogy gyakran az alkotmányok nem rendezik
egyértelmûen a szuverenitás alapkérdéseit. 

A hagyományos nézet szerint az állam hatásköreinek gyakor-
lása kizárólagosan az állam intézményeit illeti meg. Az 1950.
május 9-ei Schuman-nyilatkozattal megindult és röviddel utána
intézményesedõ európai integráció több vonatkozásban meg-
változtatta a szuverenitás hagyományos felfogását a kizárólago-
san gyakorolt állami fõhatalomról. Ezzel a ténnyel az ország
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gitimáció követelménye teljesüljön az Európai Közösségek köz-
hatalom-gyakorlása tekintetében. 

Ennek megfelelõen azért tekinthettük szükségesnek a csatla-
kozási klauzula felvételét a magyar alkotmányba, hogy az álta-
lános alkotmányi felhatalmazás eleget tegyen az Alkotmánybí-
róság 30/1998. (VI. 25.) AB határozatából eredõ követelmény-
nek, és alkalmazási területén az alkotmány 2. § (1) és (2) bekez-
déseinek rendelkezéseivel – vagyis a független, demokratikus
jogállam és a népszuverenitás elvével – összefüggésben is alkot-
mányos jogalapot teremtsen a közösségi közhatalom-gyakorlás-
ra. Az Alkotmánybíróság szerint „általánosan irányadó követel-
mény, hogy a hazai jogalkalmazásban a hazai jogalanyokkal
szemben érvényesíthetõ minden közjogi norma a népszuvereni-
tásra visszavezethetõ, demokratikus legitimáción alapuljon”. A
demokratikus legitimáció követelménye pedig a Magyar Köz-
társaságban alkalmazandó jogi normákat illetõen arra vezet,
hogy „azok megalkotása a közhatalom végsõ forrására visszave-
zethetõ legyen”.15

Politikai és szakmai csaták után 2002. december 17-én elfoga-
dott csatlakozási klauzulából16 a következõ feltételek és felha-
talmazások emelhetõk ki:

a) nemzetközi szerzõdés alapján (és nyilván annak keretei kö-
zött),

b) az Európai Unióban tagállamként való részvétel érdeké-
ben (ezzel megõrizve a tagállami önállóságot, nem olvad-
hat föl államfölötti politikai alakulatban),

c) az alapító szerzõdésekbõl fakadó jogok gyakorlásához és
kötelezettségek teljesítéséhez ,

d) szükséges mértékig (ez lényeges korlátozást tart fenn),
e) egyes hatáskörök (vagyis nem a szuverenitást, hanem an-

nak egyes hatásköreit ruházza át),
f) többi tagállammal közös gyakorlása,
g) illetve az unió intézményei útján történõ önálló hatáskör-

gyakorlás válik lehetségessé alkotmányosan.

Megjegyzem, ez utóbbi két feltételt az Igazságügy-minisztéri-
um által 2003 áprilisában elõkészített újabb alkotmánymódosí-
tás tervezete összevonná abba a formulába, hogy „egyes, alkot-
mányból eredõ hatásköreit az Európai Unió intézményei útján
a többi tagállammal közösen gyakorolhatja”. Ezzel az alkot-
mány szövege elhagyná azt a különbségtételt, amit a kormány-
közi, illetve a szupranacionális intézményekre történõ hatás-
kör-átruházás között tesz a hatályos szöveg. 

A klauzula egyes elemeinek értelmezése a jövõben valószínû-
leg még sok izgalmas vitát eredményezhet, különösen invenció-
zus alkotmánybírósági hozzáállás esetén, legyen szó a nemzet-
közi szerzõdés keretfeltételérõl, a közös hatásgyakorlás miben-
létérõl, a korlátok megvonásáról, a „szükséges mérték” megha-

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 37

Végül az alkotmánymódosítások procedurális szabályokat
tartalmazhatnak az uniós csatlakozással összefüggõ döntések
meghozatalának módjáról (népszavazás, minõsített törvényho-
zási többség).

A „nyolcvankilences” alkotmány egy lényegi átalakuláson
azonban át kellett hogy menjen, és ez az uniós csatlakozással
függ össze. Az 1989. évi XXXI. törvény patetikus hangvételû in-
dokolása szerint „A Magyar Köztársaság szuverén állam. Köte-
lessége biztosítani, hogy e szuverenitás minden korlátozástól
mentes legyen.” E szuverenitás tartalmi elemei az indokolás
szerint „a nép szabadsága és hatalma, az ország függetlensége,
valamint területi sérthetetlensége”.11 Ezt jeleníti meg 1989. ok-
tóber 23. óta az alkotmány 2. §-ának azon szabálya, hogy „a Ma-
gyar Köztársaság független, demokratikus jogállam”. 

A rendszerváltozással egyidejûleg ugyanakkor – széles politi-
kai és társadalmi konszenzus alapján – megindultak az elõké-
születek arra, hogy Magyarország minél elõbb az európai integ-
ráció tagja lehessen. Ennek eredményeként 1994 januárjában
az 1994. évi I. törvénnyel az Országgyûlés kihirdette egyrészrõl
a Magyar Köztársaság, másrészrõl az Európai Közösségek és
azok tagállamai között társulás létesítésérõl szóló, Brüsszelben
1991. december 16-án aláírt európai megállapodást. 1994 már-
ciusában azután az Országgyûlés a kormány elõterjesztésére
felhatalmazta a Magyar Köztársaság kormányát, hogy a Ma-
gyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásá-
ra irányuló kérelmét az Európai Unió Tanácsához benyújtsa.12

Az események (tárgyalások, jogharmonizáció stb.) ettõl kezdve
a maguk rögös útján haladtak a 2004. május elsején bekövetke-
zõ csatlakozásig. Az ez alatt mûködõ kormányok, akárcsak a
közvélemény, tisztában volt azzal, hogy a szuverenitásnak az a
formája, amelyet 1989-ben hirdetett ki az alkotmány, a csatla-
kozás után nem lesz fenntartható. Megindult a szakmai elõké-
szítõ munka is a szuverenitás közjogi korlátozására. 

Az alkotmánymódosítás történetét históriai alapossággal mu-
tatja be Kecskés László tanulmánya.13 A vele párhuzamosan
született tanulmány Chronowski Nóra és Petrétei József tollá-
ból pedig a következtetéseket is levonja: a stabil alaptörvényhez
szükséges minimális konszenzus helyett sok sebbõl vérzõ poli-
tikai kompromisszum született. A szerzõk joggal állapítják meg:
„Az eredményt tekintve azonban úgy tûnik, hogy a négypárti
konszenzus csak az alkotmánymódosítás szükségességére vo-
natkozott, a revízió szakmai színvonalának, tartalmi aktualitá-
sának garantálására nem terjedt ki.”14

A magyar alkotmányból és az alkotmánybírósági gyakorlat-
ból nem következett automatikusan az általános integrációs
(csatlakozási) klauzula szükségessége. Sokkal inkább arról volt
szó, hogy a csatlakozásra általában felhatalmazást adó integrá-
ciós klauzula révén a csatlakozást követõen a demokratikus le-
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SZUVERENITÁS ÉS „TÖBBSZÖRÖS” ALAPJOGVÉDELEM

„Az integráció célja a szuverén hatalomról egy közös fõhatóság
javára történõ lemondás. Márpedig az európai országok évszá-
zadokon át viseltek véres háborúkat, hogy kivívják függetlensé-
güket és – ami ugyanazt jelenti – létrehozzák belsõ egységüket.
Nem várható hát, hogy sajnálkozás és szorongás nélkül lemond-
janak ennek az önállóságnak akár egy szeletérõl is; az az érzé-
sük, hogy ezzel megtagadják az eszményített és dicsõ múltat.”21

Robert Schuman sosem csinált titkot abból, hogy az európai in-
tegráció ára a szuverenitásról való lemondás. Az integrációban
érintett tagállamok azonban ezt nehezen emésztik meg, vagy
úgy tesznek, mintha ezt az árat nem kellene mindenáron megfi-
zetni.22

A szuverén államok kapcsolatának vesztfáliai modelljét nem
az európai integráció haladta meg, a nemzetközi viszonyok jogi
szabályozása már korábban túllépett ezen, például az emberi
jogok nemzetközi egyezményekben történõ rögzítésével. A
nemzetközi szerzõdések és egyezmények ugyan egyre erõseb-
ben nyúltak bele az államok hagyományos szuverenitására tar-
tozó kérdésekbe, az államok alkotmányi függetlensége megma-
radt.23 Alkotmányi függetlenség más államoktól és a nemzetkö-
zi szervezetektõl. Az államok ennek értelmében maguk dönthet-
nek alkotmányukról és annak módosításáról, és a nemzetközi
jogi kötelezettségek elismerését is az alkotmányból vezethetik
le. Ebben a közelítésben még a nemzetközi szervezet elsõbbsé-
gének alkotmányi elismerése is tulajdonképpen az alkotmány
felsõbbségét erõsíti, mert az alkotmányból ered a nemzetközi
szervezet elsõbbsége és nem fordítva, nem a nemzetközi szer-
vezethez tartozásból vezetem le az alkotmány érvényességét.24

Az írott nemzetközi jog a legutóbbi idõkig nem definiálta a
szuverenitás fogalmát.25 A velencei bizottság a nemzeti kisebb-
ségek számára az anyaállamok által biztosított kedvezményes
bánásmódról szóló jelentésében úgy fogalmaz, hogy az államok
kizárólagos szuverenitással, ennélfogva joghatósággal rendel-
keznek a nemzeti területük felett. Egyetlen más állam vagy
nemzetközi szervezet sem gyakorolhat joghatóságot egy másik
állam területén az érintett állam beleegyezése nélkül.26

Az uniós csatlakozás ró-e közvetlen feladatot az alkotmányra?
Az európai integráció „alkotmányosodása” a jog útján ment
végbe, és az Európai Közösségek Bírósága volt – közhellyel él-
ve – az integráció motorja. Az ismert meghatározás szerint az
integráció „jogrend”. A tagállamok egyik legfontosabb feladata
és kötelessége a jogharmonizáció. A közösségi jog nemzeti jo-
gokkal szembeni elsõdlegességének tétele ugyan nem a közös-
séget vagy uniót létrehozó szerzõdésekbe foglalt, hanem az Eu-
rópai Bíróság által kidolgozott olyan alapelv, melyet a tagállam-
ok elfogadtak. Bár nagyon határozott vélemények ismertek ar-
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tározásáról. Külön értelmezés tárgya lehet az EK-szerzõdés 10.
cikkében foglalt „hûségklauzulá”-ból eredõ kötelességek köré-
nek meghatározása („a tagállamok megkönnyítik a közösség
feladatainak teljesítését”).

A másik alkotmányos súlyú kérdés a közösségi jog, illetve a
belsõ jog és azon belül az alkotmány viszonya. Pontosabban,
nagy jelentõsége van annak, hogy a közösségi jog elsõbbségét az
autonóm közösségi jogrendszerbõl vezetjük-e le vagy a csatla-
kozási klauzula felhatalmazásából. Ez utóbbi esetben ugyanis a
felhatalmazó állam korlátokat is szabhat.17

Az uniós országok gyakorlatát áttekintve18 összefoglalóan
megállapítható, hogy az Európai Bíróság által a közösségi jog
elsõdlegességérõl kidolgozott elveket mindegyik uniós ország
és annak bíróságai elfogadják. Ennek következtében a közössé-
gi jog közvetlen érvényesülése eltér általában a nemzetközi jog-
ra vonatkozó szabályoktól. Természetesen vannak fenntartások
az egyes országok gyakorlatában.

Az uniós országok példái és a szakirodalom alapján azonban
világos, hogy a közösségi jog érvényesülését – épp az Európai
Bíróság joggyakorlata alapján – más elvek uralják, mint ame-
lyek a nemzetközi szerzõdések és a belsõ jog viszonyát általá-
ban jellemzik. 

Kérdéses volt ezek után, hogy a közösségi jog elsõdlegességé-
nek és közvetlen hatályának elve miként kerüljön elismerésre a
magyar alkotmányos rendszerben? Az uniós csatlakozás miatti
alkotmánymódosítás elõkészítése során a több alternatíva me-
rült fel. A kormány tervezete szerint az alkotmány tartalmazta
volna a közösségi jog elsõdlegességének tételét úgy, hogy egy-
ben az alkotmányban a közösségi joggal összeegyeztethetõ mó-
don került volna korlátozásra az Alkotmánybíróság hatásköre.19

Az integrációs klauzula hiányában nehezen lenne egyébként
kikerülhetõ a közösségi jog vizsgálata a magyar alkotmány sza-
bályai alapján, hiszen az alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdésének
érvényesülése a közösségi jog esetén is vizsgálható lenne. Ez vi-
szont az Európai Közösségek Bíróságának gyakorlata szerint a
közösségi jog elsõbbségével összeegyeztethetetlen. A
Simmenthal-ügy (1978) óta az Európai Bíróság gyakorlata,
hogy a nemzeti bíróságnak mellõznie kell a közösségi joggal el-
lentétes nemzeti jogszabályok alkalmazását. Ehhez nem szüksé-
ges, hogy a nemzeti bíróság kérje vagy megvárja, míg törvény-
hozási úton vagy más alkotmányos eszközzel az ilyen jogsza-
bályt elõbb hatályon kívül helyezzék.20

A fenti érvek alapján megnyugtató, hogy végül – szakmai el-
lenérvek és az ellenzék nyomására – alkotmányi szinten nem
történt utalás a közösségi jog érvényesülését meghatározó el-
vekre, különösen nem a közösségi jog elsõdlegességére. 
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kotmány, az egyezményt és a kartát egyaránt figyelembe kell
vennie. A karta kötelezõvé emelésével a két európai bíróság
gyakorlata közti konvergencia veszélye megnõ. Mindez a jogbi-
zonytalanság növekedéséhez vezethet. 

Jogelméletileg tovább bonyolódik az Európában mûködõ,
egymásra épülõ jogrendszerek pluralizmusa. A klasszikus
vesztfáliai modell szerint a szuverén államok önálló jogrendsze-
rei egy-egy zárt egységet alkottak. A közöttük kapcsolatot az ál-
lami szuverenitást szigorúan tisztelõ nemzetközi jog létesített.
A jogot az állam alkotta és kényszerítette ki, vagyis a jog a szu-
verén akarata. Az államok közötti nemzetközi jog az államoknak
a nemzetközi szerzõdésekben kifejezett vagy a szokásjogban
hallgatólagosan elfogadott egyetértésén nyugszik. Ez a modell
az állam liberális elméletére épül.28 Az állam az egyenlõ jogok-
kal rendelkezõ, önálló egyének politikai közössége. Az államok
nemzetközi közössége pedig az egyenlõ és önálló nemzetekbõl
áll. „A nemzetközi jog alapelve az egyenlõség elve. A magukat
államokként megszervezõ független népeknek vannak bizonyos
alapvetõ jogaik. Ez az elv párhuzamba állítható az alkotmányos
berendezkedések polgárainak egyenlõ jogaival.”29 Rawlsnak ez
a módszertani szemlélete jól érzékelteti a kérdés klasszikus ke-
zelését. Ezt az önálló, politikailag homogén államokból felépü-
lõ, „vesztfáliai” nemzetközi közösséget tekinti a nemzetközi jog
alapjának a témának szentelt kései mûvében.30 A nemzetközi
jog által létrehozott, különbözõ legitimációjú szervezetek
(ENSZ, NATO stb.) a második világháború utáni idõszakban fo-
kozatosan korlátozzák a hagyományos állami szuverenitást,
akárcsak az emberi jogi instrumentumok számának gyarapodá-
sa, és kötelezõ erejük fokozatos növekedése. A hagyományos
nemzetközi jogi szemlélet ugyanakkor gondosan ügyel arra,
hogy az alapvetõ nemzetközi jogi elvek ne sérüljenek. Ezt a ket-
tõsséget igazolja a velencei bizottságnak a státustörvényrõl ki-
alakított véleménye, amikor a nemzeti kisebbségek védelme ér-
dekében foganatosított egyoldalú intézkedések foganatosítását
egyebek között az államok területi szuverenitása elvének tiszte-
letben tartásától teszi függõvé.

Az Európai Unióban már jelenleg is három jól körülhatárol-
ható normarendszer fedi át egymást: a tagállami jog, a közössé-
gi jog és az emberi jogok európai egyezményének joga. Ez utób-
bi kettõ esetében nem egyszerûen a belsõ jogba transzformált
nemzetközi normákról van szó, hanem az utóbbi két jogrend-
szer bíró alkotta jogáról is. E jogrendszerek nem szûkíthetõk a
szerzõdések és egyezmények normaszövegére. A közösségi jog
tételes szabályaiban sehol sem találjuk a közösségi jog elsõdle-
gességének és közvetlen hatályának szabályát, a közösséghez
csatlakozó országok ezt mégis – és nem mondhatni hogy tudat-
talanul – elfogadják. Vagyis a tételes jognál messze szélesebb
jogrendszerekhez csatlakoznak.31 Az Európában mûködõ jog-
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ról, hogy a közösségi jog elsõdlegessége a nemzeti alkotmá-
nyokkal szemben is érvényesül, a nemzeti alkotmányok harmo-
nizálására, egyáltalán módosítására a közösségi jog nem állított
fel követelményt. A szerzõdések hatályos szövegébõl inkább ép-
pen a nemzeti alkotmányok érintetlenségének óvása vezethetõ
le. Az Európai Unióról szóló szerzõdés 2. cikke a szubszidiaritás
alapelvének tiszteletben tartását mondja ki, a 6. cikk (3) szaka-
sza szerint pedig „az unió tiszteletben tartja tagállamai nemze-
ti identitását”. Az Európai Közösség alapító szerzõdésének 5.
cikke szerint a közösség a szerzõdés által ráruházott hatáskörök
és az abban meghatározott célok keretei között jár el.

Az európai integráció miatti szuverenitáskorlátozás homá-
lyossága, a közösségi jogrendszer és a nemzeti alkotmány viszo-
nyának tisztázatlansága mellett az alkotmány egyik fõ szabályo-
zási területét jelentõ alapjogok terén is fokozódó bizonytalanság
figyelhetõ meg.

Az alkotmányok egyik hagyományos feladata az egyén és ál-
lam viszonyának szabályozása, az alapjogok garantálása. Az
alapjogok védelmét ellátó nemzeti bíróságok és alkotmánybíró-
ságok e téren meglehetõsen határozott és következetes állás-
pontot alakítottak ki – csak egy urat szolgálhatnak: saját alap-
törvényüket. Az alapjogok váltak az alkotmánybírósági gyakor-
latnak a közösségi intézmény- és jogrendszerhez való viszonyu-
lása próbakövévé. Mindez elsõsorban annak köszönhetõ, hogy a
közösségi jog meglehetõsen nehezen szánta rá magát az alapjo-
gok elismerésére. 

Valójában az emberi jogi védelem olyan megsokszorozódása
indult meg, ami elõbb-utóbb a helyzet tisztázását teszi szüksé-
gessé. A nemzeti alkotmányok feladata az alapjogok védelme.
Erre ráépül az emberi jogok európai egyezményének jogvédõ
mechanizmusa, a strasbourgi bíróság joggyakorlatával. Az Eu-
rópai Közösségek Bírósága pedig 1969 óta ismeri el, hogy az
alapvetõ jogok védelme az Európai Közösség általános jogelvei
közé tartozik.27 Ha az Alapvetõ jogok kartája – az alkotmányos
szerzõdés részeként - esetleg kötelezõ közösségi jog része lesz,
immár a harmadik jogvédõ dokumentum fog érvényesülni, leg-
alábbis a közösségi joggal összefüggõ kérdésekben. Tisztázandó
lesz a három védelmi szint kapcsolata. Sõt, föderális államok-
ban, mint például Németország, ehhez járul a Landok jogvédel-
mi tevékenysége is.

Párhuzamosságok, következésképp zavarok léphetnek föl a
két európai bíróság között, illetve az európai bíróságok és a
nemzeti bíróságok viszonyában. Ha a karta kötelezõ erejû lesz,
olyan esetekben, amikor az eset nem érinti a közösségi jogot, a
bíróságoknak az európai egyezményt kell alkalmazniuk, és ezt
a strasbourgi bíróság vizsgálhatja felül. A közösségi jogot érin-
tõ kérdésekben a kartát kell alkalmazni végsõ soron a luxem-
burgi bíróság elõtt. A belföldi bíróságnak viszont a nemzeti al-
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pai konvent második munkacsoportja is az egyezményhez való
csatlakozást ítélte az európai emberi jogi gyakorlat egységessé
tétele megfelelõ útjának.

AZ UNIÓ JÖVÕJE – MAGYARORSZÁG MINT FÖDERATÍV
TAGÁLLAM?

Ha elfogadjuk azt, hogy a magyar alkotmányos berendezkedés,
következésképp a magyar alkotmány megváltoztatására nincs
szükség, de a magyar alkotmányos rendszert önmagában befo-
lyásolja az unióhoz történt csatlakozás, akkor az a következtetés
adódik, hogy e vonatkozásban (is) Magyarország jövõje összefo-
nódik az unió jövõjével. 

A tárgyalt kérdések, a hatáskör-átruházás, a belsõ jog és a kö-
zösségi jog viszonya, az alapjogok védelme mind beletorkollnak
a tagállamok és az unió jövõbeli viszonyának problémájába, va-
gyis abba, hogy az államiság felé fejlõdik-e az Európai Unió? 

A legutóbbi idõkig úgy tûnt, hogy az alkotmányjog tudomá-
nyának megszilárdult elképzelése van arról, mi az alkotmány. A
FIDE XX. kongresszusára (2002, London) készült nemzeti je-
lentések alapján kimondhatjuk, hogy országonként erõsen eltér
a meghatározás. Ráadásul azt is tisztázni kéne, hogy mit jelent
az európai alkotmány? Úgy tûnik, a bizonytalanság egyre erõ-
sebb. 

A föderalizmus a hatáskörök megosztását jelenti a tagállami
egységek és a szövetség között; a föderalizmusban párhuzamo-
san és egyidejûleg két joghatóság érvényesül egy területen,
mégpedig a központi kormányzat és jog elsõbbségével. Lényege
a megosztott szuverenitás. Nagyobb egységbe foglalja a része-
ket, de meghagyja azok autonómiáját. Ez kényes egyensúlyú
szerkezet, és ez teszi a föderációk történelmi és jelenkori tapasz-
talatait izgalmassá. A föderalizmus filozófiája három elv elegye:
a kisebb részekbõl összetevõdõ egység; a részek autonómiája és
a résztvevõk érdekeinek megfelelõ képviselete (ennek összete-
või az egyes tagállamok érdekei, tagállamok egyes csoportjainak
– például kicsik vagy nagyok – érdekei, esetleg valamennyi tag-
állam érdeke, és a szövetségi érdek kényes egyensúlya). 

Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió alkotmá-
nyos berendezkedése közötti alapvetõ különbség a két rendszer
demokratikus legitimációjában van. Az USA alkotmánya úgy
kezdõdik, hogy „Mi, az Egyesült Államok népe…”, ami világos-
sá teszi, hogy az alkotmányban szabályozott hatalom a néptõl
ered. Az uniós szerzõdés preambuluma viszont azt tûzi célul,
hogy „az európai népek egyre szorosabb egységének alapjait le-
rakják”, tehát szó sincs egyetlen európai néprõl, hanem épp az
európai népek különbözõségét említi. A német alkotmánybíró-
ság az uniós szerzõdés alkotmányosságát vizsgáló híres-hírhedt
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rendszerek – mutat rá MacCormick32 – különbözõek, egymástól
részben függetlenek, de részben átfedik egymást, és kölcsönö-
sen hatnak egymásra. Kapcsolatuk nem egyértelmûen hierar-
chikus, inkább interaktív. Az Európai Bíróság értelmezi végsõ
fokon a közösségi jogot, a tagállami alkotmánybíróság értelme-
zi hasonlóképp az alkotmányi normákat, és – tegyük hozzá – a
strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság értelmezi az emberi
jogok európai egyezményét. 

A ránézésre is érzékelhetõen bonyolult helyzetet fokozza az,
ha az alapjogi karta kötelezõ jellegû lesz. Ezzel a helyzettel kí-
ván számot vetni a velencei bizottság, amikor véleményt készí-
tett az EU alapjogi karta kötelezõ jellegének hatásáról az euró-
pai emberi jogi védelemre.33 Az Európai Közösségek Bírósága
is kiépítette a maga emberi jogokat védõ mechanizmusát, noha
kezdetben úgy tûnt, hogy nem kíván emberi jogi esetekkel fog-
lalkozni. Az Európai Bíróság lehetõségei azonban korlátozottak,
mert csak a közösségi jog részét képezõ kérdésekkel foglalkoz-
hat. Ezért olyan EU-állampolgárok, akik közösségi intézmények
részérõl szenvedtek jogsérelmet, az európai emberi jogi egyez-
mény hatálya alá esõ esetekben a strasbourgi bírósághoz kezd-
tek fordulni. 

A strasbourgi bíróság eddig nem vizsgált olyan indítványo-
kat, amelyek a másodlagos közösségi jogot érintették. Helyette
érdemben foglalkoztak azokkal a kérelmekkel, melyek a másod-
lagos közösségi jogot alkalmazó nemzeti jogalkotásra vonatkoz-
tak. Végül 1999-ben az elhíresült Matthews-ügyben34 a
strasbourgi bíróság megállapította – igaz, sajátos esetben – a
hatáskörét arra, hogy az elsõdleges közösségi jogot ellenõrizze,
amire a luxemburgi bíróságnak nincs hatásköre. Az alapvetõ jo-
gok kartájának kötelezõvé tétele után több egymást átfedõ esz-
köz és fórum állna rendelkezésre az EU-polgárok jogainak vé-
delmére. A bírói fórumok tekintetében – az ügy tárgyától függõ-
en – lehetõség lenne a hazai bíróság, illetve a luxemburgi vagy
a strasbourgi bírósághoz fordulni. A legnagyobb veszély ebben
a zavaros helyzetben az, hogy a két európai bíróság gyakorlata
az egyes alapjogok értelmezésében eltérhet, ami jogbizonyta-
lansághoz vezethet. Különösen nehéz helyzetbe hozhatja ez a
hazai bíróságokat, amelyek mindkét alapjogi dokumentumot
kötelesek alkalmazni, és dilemma elé kerülnének, hogy melyik
európai bíróság értelmezését kövessék. A velencei bizottság vé-
leménye a helyzet feloldására azt javasolja, hogy az Európai
Közösség (illetve a jogi személyiség elnyerése esetén az Euró-
pai Unió) csatlakozzon az európai emberi jogi egyezményhez.
Ezzel a strasbourgi bíróság lenne hivatott az egységes emberi
jogi gyakorlat biztosítására egész Európában, beleértve az uni-
ós országokat is. Ennek a javaslatnak a valóra válását valószí-
nûleg akadályozni fogja a közösségi jog önállósága és a luxem-
burgi bíróság értelmezési monopóliuma. Ugyanakkor az euró-
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A fõhatalom – a megosztott szuverenitás föderális tanának
megfelelõen – részben a közösségi intézményeket illeti meg.38

Kérdés azonban, hogy a hatáskörök megosztásának határai hol
fognak húzódni. 

Az alkotmányos szerzõdés tervezete a közösségi jognak a
nemzeti alkotmányokkal szembeni elsõbbségét elõször jeleníti
meg a 10. cikk azon szabályában, mely szerint „az alkotmány,
valamint az unió intézményei által a rájuk ruházott hatáskörök
gyakorlása körében alkotott jog a tagállamok jogával szemben
elsõbbséget élvez”.39

Az Európai Unió bõvítése következtében az intézményi rend-
szer átalakítása szükségszerû. Ez azonban még nem teremtette
meg a valódi értelemben vett európai alkotmány alapjait.
Dieter Grimm szkepticizmusának érvényessége nem változott
meg: „Egy európai alkotmány nem lenne képes arra, hogy áthi-
dalja a létezõ hézagokat, és végeredményben kiábrándítaná az
embereket a vele kapcsolatos elképzelésekbõl. Az a legitimáció,
amelyet egy ilyen alkotmány közvetítene, fiktív lenne.”40 Az al-
kotmányos szerzõdéssel az állam nélküli jogrend mögé „színlelt
államiság” korszakából41 a demokratikus legitimáció nélküli ál-
lamiság felé tenne lépést az unió. Ez elmozdulás lenne a föde-
rális állam irányába. Olyan föderáció irányába, ahol a tagálla-
mok – a nemzetállamok – szerepe erõsebb maradna, mint a fö-
derációkban általában.42 Az Európai Unió állama más lesz, mint
a jelenlegi föderációk vagy nemzetállamok.43 Az államelmélet,
akár a jogtudomány vagy a politológia, egyelõre nem képes vá-
laszolni az ezzel kapcsolatban még nyitott kérdésekre (például
demokratikus deficit, legitimáció). Ezért célszerûbb óvatos re-
formokkal elõre haladni, amelyeket nagyobb veszteség nélkül
lehet korrigálni. A demokratikus ellenõrzés addig maradjon
meg a nemzetállami keretek között.
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Maastricht-döntésében le is csapott erre, és nyomatékkal hang-
súlyozta, hogy „az uniós szerzõdés államok szövetségét hozza
létre az (államok formájában megszervezett) európai népek
egyre szorosabb egységének megvalósítására, és nem az euró-
pai népen alapuló államot”.35

Persze a nemzetállami szuverenitás sem állt túl erõs lábakon
némely uniós tagállamban. Említhetõ Németország, melynek
alaptörvényét olyan idõszakban fogadták el, amikor aligha lehe-
tett német szuverenitásról beszélni. Közismert erõfeszítése a
német alkotmányjognak az alaptörvény utólagos legitimációjá-
nak megoldása. Luxemburgot nagyhatalmak közötti nemzetkö-
zi szerzõdés hozta létre. De nem ez a fontos, hanem az, hogy –
amint arra többek közt MacCormick rámutat – immár egyetlen
tagállam sem rendelkezik korlátlan szuverenitással belügyeit
illetõen, sem politikai, sem pedig jogi értelemben.36

A föderációk azonban nem egyformák. Kétségtelenül az úttö-
rõ az amerikai föderáció volt, amelynek lényege az állami ha-
tásköröknek a szövetségi hatalom és a tagállamok közötti meg-
osztása volt. Mégpedig vagy-vagy alapon (játékelméleti nyelve-
zettel: zéróösszegû játék) történõ megosztása. Az amerikai fö-
deralizmus valóban erre az elvre épül. A német föderalizmus
azonban az egyes hatásköröket is megosztja a szövetség és a
tartományok között. Míg az amerikai törvényhozás mindkét há-
zát a polgárok közvetlenül választják, a német felsõház, a
Bundesrat a tartományok képviselete. Így a német törvényho-
zás sikeréhez a tartományok kormányainak támogatása is szük-
séges. Ez lényeges különbség a két rendszer között.37 Az euró-
pai integráció ez utóbbihoz áll közelebb. 

Az uniós tagállamok esetében semmiképp sem az oszthatatlan
szuverenitás eszméjérõl, hanem megosztott szuverenitásról van
szó. A hatáskörök megosztására utaló terminológia azt nem lep-
lezheti. A jelenleg hatályos szerzõdésnél világosabban látszik ez
az alkotmányos szerzõdés tervezetébõl. A konvent tervezete
szerint „az unió hatásköreinek elhatárolására a hatáskör-átru-
házás elve az irányadó” [9. cikk (1)]. A tervezet meghatározza
az unió kizárólagos hatásköreit [11. cikk (1)], az ún. megosztott
hatásköröket [11. cikk (2)], míg minden egyéb hatáskör, amit az
alkotmány nem ruház nevesítve az unióra, a tagállamoknál ma-
rad [9. cikk (2)].

Az intézményi reformok fontos elõrelépést jelenthetnek; nö-
velhetik az Európai Parlament szerepét, a szubszidiaritáselvet
tartalommal tölthetik ki, egyszerûsíthetik a jogalkotási eljárást,
az alapjogi kartát beépíthetik a szerzõdésbe. E jelentõs eredmé-
nyek ellenére az európai alkotmány – bármilyen formát öltsön
is – nem felel meg az állami alkotmányokkal szembeni elvárá-
soknak. Ezért a nemzeti alkotmányok, mint a demokratikus le-
gitimáció forrásai, még jó ideig fontos szerepet kell hogy játsza-
nak. 
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LACZKÓNÉ TUKA ÁGNES

Európai Parlament – egy különleges
transznacionális szervezet

Az Európai Unió1 sajátos intézményi hálózat segítségével fejlõ-
dött napjainkra olyan transznacionális szervezetté, amely jel-
lemzõje: 

– a meg-megtorpanásokkal tarkított állandó változás;
– a bipoláris világ kihívásának eltûnése után tevékenysége a

globalizálódásra adott releváns válasz; 
– a szupranacionális (Európai Bizottság, parlament és bíró-

ság), a nemzeti és a szubnacionális szintek szimbiózisa; 
– 2004 májusától már huszonöt tagállam együttmûködésének

összehangolása.
Az utóbbi másfél évtized integrációs fejlõdésének legnagyobb

„nyertese” az Európai Parlament, amely a világ elsõ, nemzetkö-
zi, a lakosság által közvetlenül legitimált képviseleti gyûlése.
Nyilvánvaló, hogy az Európai Parlament (EP) – az elnevezés el-
lenére – sem tekinthetõ hagyományos parlamentnek, hiszen
funkciói, jellege és kompetenciái jelentõsen eltérnek a nemzeti
szintû modern népképviseleti formáktól. Az EP fejlõdése és sa-
játosságai érthetõvé rövid történeti áttekintés segítségével vál-
hatnak. 

AZ EP RÖGÖS ÚTJA

Az 1950 nyarán kezdõdött tárgyalásokon a belga és holland po-
litikusok javasolták, hogy a jövendõ szén- és acélközösség fõha-
tóságának ellenõrzésére parlamenti közgyûlés szolgáljon. A pá-
rizsi szerzõdés minimális – konzultációs és ellenõrzõ – jogkörrel



az 1974-es párizsi csúcstalálkozón fogadták el a kormányfõk a
közvetlen választás elvét: „a közgyûlés általános választójog
alapján való megválasztása a lehetõ legkorábban valósuljon
meg” (Abéles, 1992:47). Ez a döntés szorosan összhangban volt
az Európai Tanács intézményesülésével, hiszen – a közösségben
szokásos „árukapcsolásnak” megfelelõen – csak a kormányközi
döntéshozatal erõsítése mellett járult hozzá a francia államfõ a
nemzeti parlamentek további szerepcsökkenéséhez. Az elõké-
szítõ munka után 1979 júniusában került sor az elsõ közvetlen
euroválasztás5 lebonyolítására. Az általános, titkos és közvetlen
választástól azt várták a képviselõk, hogy tovább növekszik az
Európai Parlament legitimációja, s ezzel együtt módosul a
funkciója: jogköre jelentõsen kiterjed a döntéshozatalban csak-
úgy, mint az ellenõrzés területén. Azt remélték, felismertethe-
tik, hogy a globalizáció gyorsuló folyamatait az integrációs in-
tézmények és a nemzeti kormányok szimbiózisa képes megfele-
lõ módon befolyásolni. Ennek következtében az állampolgárok
érdeklõdése megnövekszik az európai integráció iránt. A vá-
lasztási kampányok során a közbeszéd tárgya lesz az Európai
Közösségek jövõje, hiszen a vámunió már megvalósult, ám a
gazdasági és pénzügyi unió, illetve az együttmûködés kiterjesz-
tése a közös külpolitika területére komoly akadályokba ütkö-
zött. Az eddigi euroválasztások tapasztalatai csak részben tá-
masztották alá az integrációpárti politikusok reményeit. 

A DEMOKRÁCIADEFICIT KÉRDÉSEI

A 80-as évtized második felétõl megfigyelhetõ az euro-
képviselõk döntési kompetenciáinak jelentõs bõvülése. A
szerzõdésmódosítások6 a véleményezési eljárás mellett megha-
tározott területeken és formában bevezették a hozzájárulási,
együttmûködési és együttdöntési eljárásokat, amelyek gyakor-
lásával az EP tagjai az Európai Közösség társjogalkotóivá7 vál-
tak. Jelentõsen bõvült a képviselõk ellenõrzõ és kinevezési ha-
tásköre is. Az EP szerepének növekedése szorosan összefüggött
a demokráciadeficit csökkentésének igényével. Hiszen az Euró-
pai Unió mûködésében követelményként jelent meg a közvetlen
demokrácia érvényesítése, azaz az ún. demokráciadeficit (de-
mokratikus deficit8) leküzdése. A demokráciadeficit kifejezés
elsõ meghatározását az Európai Parlament fogalmazta meg
még 1988-ban. Ennek értelmében a jelenség oka, hogy a nemze-
ti parlamentek hatáskörének egy részét a nemzeti szintrõl a kö-
zösségi szintre ruházták át, ám úgy, hogy a törvényhozói jogkö-
röket nem a demokratikusan választott parlament, hanem a ta-
nács birtokolja (Navracsics, 1998:306). „…A törvényhozói hata-
lom koncentrálása a tagállami kormányok kezébe intézményi
egyenlõtlenséget szült, amely felelõs nemcsak a demokrácia hi-
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ruházta fel ezt az intézményt, amelyet a nemzeti parlamentek
delegált képviselõi alkottak, és mûködése az Európa Tanács ta-
nácskozó közgyûlésével2 szorosan összefonódott. Az 1952-es el-
sõ ülésszaktól a képviselõk elkeseredett küzdelmet folytattak
jogkörük erõsítése, majd a közvetlen választás elérése érdeké-
ben. Feladatuknak a nemzeti érdekekkel szemben a közösségi
érdekek védelmét tekintették. Ezt tükrözõdött abban is, hogy az
1953-ban elfogadott elsõ házszabály szerint a közgyûlés nem a
nemzeti delegációk kooperációjára támaszkodva kezdte meg
mûködését, hanem a delegált képviselõk – az eltérõ politikai
ideológiájuk mentén – politikai csoportokat szerveztek. Ettõl
kezdve a politikai csoportok határozzák meg az ülésszak napi-
rendjét, döntenek az EP tisztségviselõirõl, a bizottságokról és
tagjaikról, a plenáris ülésen minden témánál ismertethetik po-
litikai véleményüket.   

A római szerzõdések – hasonlóan szûk jogkörrel, ám meg-
emelt létszámmal – a három Közösség egyik közös szervének
deklarálták a parlamenti közgyûlést. „A közgyûlés a közösség-
ben egyesült államok népeinek képviselõibõl áll; a határozatho-
zatal és az ellenõrzés jogát gyakorolja, amely a jelen szerzõdés
szerint megilleti.” (Martonyi, 1971:223.) 

A képviselõk 1962. március 30-án3 fogadtak el határozatot ar-
ról, hogy a közgyûlés elnevezés helyett olasz és francia nyelven
is az Európai Parlament (EP) megnevezést kell használni, hi-
szen az 1958. március 21-én elfogadott házszabályra vonatkozó
határozat német és holland nyelveken már ezt a nevet tartal-
mazta. 

A hatvanas évtized jellemzõ vonása, hogy a bizottság és a par-
lament, az önmagukat nemzetek feletti szervként definiáló in-
tézmények, egymást erõsítve, törekedtek a tanáccsal szemben
saját jogkörük növelésére, azonban csekély eredménnyel
(Laczkóné, 2004:37). A vámunió megvalósítása új alapokra he-
lyezte a közösségi költségvetést, és az 1970-es elsõ, az 1975-ös
második költségvetési szerzõdés alapján a képviselõk hozzájá-
rulása nélkül nem lehetett azt elfogadni (Horváth, 2003:38). Ez-
zel elõször nyertek jogosítványt arra delegált EP-tagok, hogy –
a tanáccsal együtt – társdöntéshozók legyenek. Ugyanakkor az
éves zárszámadások elfogadása is az EP feladata lett, amelyhez
szakmai segítséget a Parlament mellett létrehozott számvevõ-
szék nyújtott. A 70-es évtizedben az EP jogkörének értelmezé-
séhez és csekély bõvüléséhez hozzájárult a harmadik
szupranacionálisnak tekintett szervezet, az Európai Bíróság is
határozataival.4 Megerõsödött az EP ellenõrzési jogosítványa az
interpellációk és az azonnali – szóbeli és írásos – kérdések be-
vezetésével. Az évtized legjelentõsebb eredménye azonban a
közvetlen, általános és titkos választás bevezetése lett. Az EP
megalakulásától küzdött azért, hogy képviselõit közvetlenül vá-
laszthassák meg a tagállamok polgárai. Mindezek ellenére csak
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nek ellenére nem kiemelkedõ az érdeklõdésük a választások
iránt. Az öt választásnál az a tendencia felismerhetõ, hogy az
euroszkeptikus országokban – Nagy-Britannia és Dánia – általá-
ban kisebb a részvétel. Svédország esetében a megfigyelõk a la-
kosság körében újra felerõsödõ integrációellenes hangulatot
véltek felfedezni, amelyre magyarázatot a svéd jóléti társada-
lom kényszerû átalakítása ad.13
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ányáért, de a közösségi tevékenység középszerû hatékonyságá-
ért is.”9 E felfogás szerint a deficit kiküszöbölhetõ az EP hatás-
körének jelentõs bõvítésével. Az elért eredményeket azonban
rendre csekélynek minõsítették a képviselõk, annak ellenére,
hogy ma már a gazdasági uniót érintõ döntések nagyobb hánya-
dában a képviselõk jogot nyertek arra, hogy módosítsák, vagy
akár el is vessék a bizottság és a tanács elõterjesztéseit. Bár az
euroképviselõk és az EP munkáját elemzõk10 hangsúlyozzák,
hogy a tanácshoz és a bizottsághoz képest még mindig redukál-
tak a lehetõségeik, látnunk kell, hogy az utolsó évtized intézmé-
nyi fejlõdésének igazi nyertese a parlament volt. Természete-
sen a kritikák jogosak, amennyiben a nemzeti parlamentek
helyzetével vetjük össze az EP jelenlegi helyzetét, hiszen nincs
törvénykezdeményezõ jogköre, a rendeletek és az irányelvek
végrehajtására alig van rátekintése, bár a bizottságról és elnö-
kérõl szavazhatnak, a személyek kiválasztásában nincs szere-
pük. Az euroképviselõk igyekeztek a parlamentekre jellemzõ el-
lenõrzõ tevékenységüket a bizottságra, mint „kvázi” kormányra
kiterjeszteni, ez azonban csak részben járt sikerrel. A döntésho-
zó fõ testület továbbra is a tanács maradt, a bizottság sokkal in-
kább szakértõi, s nem politikai testület. Éppen ezért, napjaink-
ban is az EP legfontosabb törekvése, hogy – mint az EU polgá-
rainak egyetlen legitim szervezete – küzdjön a demokráciadefi-
cit további csökkentéséért:

– növekedjen az állampolgárok lehetõsége az ellenõrzésre
mind a törvényhozás, mind a végrehajtás területein; 

– legyenek átláthatók és nyilvánosak a döntések és az érdekek
egyeztetése;

– biztosítsák a kis és nagy államok kapcsolatának kiegyensú-
lyozottságát; 

– a minõsített többségi döntéshozatal alkalmazásánál kötele-
zõ legyen az együttdöntési eljárás;

– kormányközi konferencia helyett konvent jellegû szervezet
dolgozza ki az elsõdleges jogi dokumentumokat; 

– garantálják a lobbiérdekek egyenlõ esélyeit. 
Az EP tagjainak elégedetlensége és nyugtalansága szerepük

megítélése miatt érthetõ. Az euroválasztások tanulmányozása
egyértelmûvé teszi, hogy nem sikerült az állampolgárok érdek-
lõdését az integráció eme intézménye iránt jelentõsen növelni,
a választói részvétel az euroszavazásokon egyre csökken (lásd
1. táblázat). 

Az adatok elemzésénél nehéz egyértelmû tendenciákat kimu-
tatni. Ha az Eurobarometer12, az EU közvélemény-kutató inté-
zetének a vizsgálataival vetjük össze a részvételre vonatkozó
adatokat, akkor csak Luxemburg esetében mutatható ki, hogy a
nagyon magas részvételi arány tükrözi a lakosság európai iden-
titását. Az 1999-es adatfelvétel során Írország polgárai nyilat-
koztak 88%-ban úgy, hogy elõnyös számukra az EU-s tagság, en-
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Ország 70-es 1979 1984 80-as 1989 1994 90-es 1999évek* évek* évek*

Ausztria 92,24 – – 90,46 – 96,67 85,98 47,40
Belgium 94,87 91,40 92,19 93,37 90,73 90,56 90,58 90,96
Dánia 85,62 47,84 52,38 85,2 46,15 52,9 85,94 50,46
Finnország 75,31 – – 72,06 – 96:57 65,27 30
Franciaország 83,24 60,74 56,82 66,18 48,79 52,71 67,96 46,76
Görögország 81,11 81:78, 80,54 79,59 79,97 71,24 76,34 70,27
Hollandia 88 58,08 50,91 85,76 47,53 35,69 73,35 29,95
Írország 76,32 63,61 47,56 68,51 68,28 43,98 68,01 50,7
Luxemburg 88,85 80,90 88,80 87,39 87,6 88,54 76,34 86,63
Nagy-Britannia 76 32,77 32,91 75,42 36,92 36,49 71,48 24
NSZK 90,734 65,7 56,80 84,33 62,3 60,02 82,20 45,19
Olaszország 94,28 85,69 82,9 90,49 81,6 74,77 82,77 69,76
Portugália 87,54 – 87,70, 70,38 49,7 35,67 66,29 40
Spanyolország 68,13 – 87,68, 70,8 54,72 59,14 77,38 64,38
Svédország 90,72 – – 85,96 – 95,41 81,39 38,84

Forrás: Pascal Delwit: „Electoral Participation and the European Poll” cikk
táblázatai alapján.

* A nemzeti választásokon a részvétel az adott évtized átlagában. (Az új belépõ
államok esetében nem az elõírt évben tartották a választásokat, ezért ezt úgy
jelöltem: ’év:arány) 

1. táblázat Részvételi arány százalékban a nemzeti parlamenti 
választásokon és az EP-szavazásokon11

Az alacsonyabb részvétel általános okai, véleményem szerint,
a következõk:

– A század utolsó két évtizedében érzékelhetõ az általános ér-
deklõdéscsökkenés a választások iránt, amit az adatokon túl
mutat, például a „tartózkodók pártjának” megerõsödése
Franciaországban, a képviseleti demokráciába vetett hit
csökkenése, illetve a posztmodern bázisdemokrácia hirde-
tése.

– Az EP esetében elsõdleges ok, hogy nincs – politológiai ér-
telemben – tétje az euroválasztásoknak, hiszen az EP össze-
tétele semmilyen hatalmi aspektust nem befolyásol. A dön-
téseket megszavazó tanács közvetlen legitimációval nem
rendelkezik, csak közvetettel, hiszen tagjait, a minisztere-
ket, a nemzeti parlamentek erõsítik meg. Ez azt is jelenti,
hogy a minõsített többségi döntéshozatali eljárásoknál a ki-



– Gondot okoz az az ellentmondásos helyzet, hogy az EP sze-
repének és befolyásának növekedése az együttmûködés fo-
lyamatát lassítja, és a gazdasági kihívásokra adandó gyors
válasz elfogadását gátolja. 

– A választópolgárok mozgósítását is szolgálta az uniós állam-
polgárság (European citizenship) bevezetése, melynek ke-
retében az EP-választásokon állampolgárságtól függetlenül
vehetnek részt a tartózkodási helyükön a tagállamok polgá-
rai. Azonban ez csak csekély mértékben erõsítette az euró-
pai identitást a lakosságban. 

– Az Európai Parlament az egyetlen olyan integrációs intéz-
mény, amely tevékenysége a teljes nyilvánosság elõtt zajlik.
A polgárok figyelmének felkeltését ugyanakkor megnehezí-
ti az, hogy minden képviselõ saját anyanyelvét használja a
parlamenti munkában, így a lakosság csak késve és részle-
gesen értesül a bizottsági, frakció vagy plenáris ülések vitá-
iról.

– Az euroképviselõk regionális, nemzeti és közösségi identitá-
sának feszültségeivel is számolnunk kell akkor, amikor az
alacsony részvétel okait számba vesszük. Hiszen, bár 1953-
tól a képviselõk politikai ideológiák mentén csoportokat al-
kotva foglalnak helyet a plenáris üléseken, véleményüket
befolyásolja az, hogy nemzeti pártok jelölhetik õket e pozí-
cióba, sõt a regionális kötõdés is kimutatható tevékenysé-
gükben. Ezt igazolja az euroképviselõk körében szervezõdõ,
ún. csoportközi csoportok16 magas száma, amelyek egy-egy
konkrét ügy kapcsán lobbiznak az adott kérdésben. 

– Az euroképviselõk nehezen találják meg azokat a fórumo-
kat, amelyek segítségével szoros kapcsolatot alakíthatnak ki
a választópolgárokkal. Az EP mûködõképességének megõr-
zése indokolja az euroképviselõk viszonylag alacsony szá-
mát, azonban kis államoknak nyújtott elõnyösebb képvise-
let, illetve a várható bõvítés tovább nehezíti e probléma fel-
oldását. Ez egyben belsõ feszültséget is gerjeszt, hiszen
amíg egy luxemburgi képviselõ elvben 80 00017 lakost, ad-
dig egy német europarlamenter mintegy 800 000 állampol-
gárt képvisel. 

– Nem sikerült egységes választási rendszert kidolgozni és a
tagállamokkal elfogadtatni. 1999-ig a britek ragaszkodtak a
többségi választási rendszerhez, míg a többi tagállamban az
arányos választás eltérõ formáit alkalmazták. 2002-ben a ta-
nács június 25-i, illetve szeptember 23-i határozata módosí-
totta az EP képviselõinek közvetlen és általános választójog
alapján történõ választásról szóló 1976-os okmányt
(2002/772/EK). Ennek értelmében megkezdõdhet – ha a
tagállamok ratifikálták – az egységesebb választási rend-
szer kialakítása. Ugyanakkor itt is érvényesült a hagyomá-
nyos kompromisszumos döntés. Az egységesítés szellemé-
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sebbségben maradt országokra is kötelezõen végrehajtandó
feladatokat úgy rónak a többségbe került államok, hogy ha-
gyományos értelemben e jogi aktusok nem bírnak lakossági
felhatalmazással. Bár az együttdöntési jogkör segítségével
egyre több területen képes az EP ezt az ellenõrzõ és befo-
lyásoló funkciót betölteni, az unió legfontosabb területeire –
pénzügypolitika, teljes költségvetés, közös agrárpolitika –
még nem terjed ki hatásköre. Az euroképviselõk sem tör-
vényhozói jogkörrel, de még ezt kezdeményezõ kompetenci-
ával sem rendelkeznek. 

– Az euroképviselõ-jelöltek kiválasztását és a kampányokat a
nemzeti vagy regionális pártok szervezik, így óhatatlanul a
nemzeti tematika dominál. A választások után viszont a kép-
viselõk nem nemzeti csoportokba szervezõdnek, hanem po-
litikai hovatartozásuk szerint. Így a választópolgárok nem
látják át, hogy az általuk preferált lista euroképviselõi mi-
lyen álláspontra helyezkednek egy-egy adott kérdésben, hi-
szen a frakciófegyelem is befolyásolja döntéseiket. Különö-
sen gondot okozhat az, ha egy ország különbözõ pártjai
ugyanannak a politikai csoportnak lesznek a tagjai, de leg-
alább annyira zavaró, amennyiben egy országos listán indu-
ló képviselõk késõbb más-más frakcióban tevékeny-
kednek14. 

– A kampányok eddigi története igazolta, hogy a nagy politi-
kai csoportoknak nincs jelentõsen eltérõ, alternatív integrá-
ciós koncepciója, így a viták kereszttüzébe sem kerülhettek
az Európai Közösség jövõjével foglalkozó kérdések. A két
legnagyobb frakció – a néppártiak, a szocialisták – és a libe-
rálisok is elkötelezetten támogatják a közös Európa megte-
remtését, így a választópolgárok nem érzékelik nézeteik el-
térõ voltát. Ezt igazolja, ha vizsgáljuk a szavazások hasonló-
sági arányait, hiszen a három csoport a határozatok három-
negyedénél ugyanúgy szavaz (Laczkóné, 2004:151).

– Az euroválasztásokon elsõsorban az integrációt ellenzõ pár-
tok jelennek meg markáns programmal, azonban ezeknek a
pártoknak a lakossági támogatottsága kisebb15. 

– Sajátos jelenség, hogy Dániában – Európai Unió-ellenes né-
pi mozgalom –, illetve Franciaországban – vadászat, halá-
szat, természet és tradíció – is indult olyan csoport, amely a
nemzeti politikai arénában nem politizál, ám képviselõik a
parlamenti határozatokat nem képesek érdemben befolyá-
solni. 

– Az állampolgárok számára az Európai Unió mûködése bo-
nyolult és átláthatatlan. A döntéshozatal továbbra is kor-
mányközi maradt, s a lakosság nehezen tud eligazodni a
„brüsszeli útvesztõben”. Nem hatástalanok azok a kritikai
megjegyzések, amelyek az eurobürokrácia jelentõs térnye-
résére hívták fel a figyelmet. 
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súlyt képezve. Elmondható, hogy az egyébként résztvevõi poli-
tikai kultúrával rendelkezõ nagyhatalom össz-szövetségi vá-
lasztásain is gyakran 50% alatti csak az arány (Almond, 1996),
mégsem kérdõjelezi meg senki az adott intézmény népszuvere-
nitáson alapuló törvényességét.

A FRAKCIÓK

Az EP tevékenységét, mint erre korábban már utaltam, a kép-
viselõk politikai csoportjai (frakciói) szervezik és koordinálják.
A házszabály szerint a „képviselõk politikai hovatartozásuknak
megfelelõen csoportokat alkothatnak” (29. cikk). A politikai
csoportalakításnál egy fontos rendezõelv érvényesült végig a fél
évszázad alatt: minél több tagállamból szervezõdik frakció, an-
nál kisebb létszámmal alakulhat. Ez egyértelmûen a transzna-
cionális szint preferálását jelentette, és tükrözte a képviselõk
elkötelezettségét az európai identitás mellett. A jelenlegi sza-
bályzat szerint a képviselõcsoportnak több állam képviselõibõl
kell állnia. Egy képviselõ csak egy csoporthoz tartozhat. Ha a
csoportot két tagállam képviselõi hozzák létre, akkor minimális
létszáma 23 fõ, ha három tagállam képviselõibõl áll, akkor 18 fõ,
míg ha négy, vagy több állam képviselõibõl áll, akkor minimáli-
san 14 képviselõ szükséges. A politikai csoport megalakulását a
parlament elnökének kell bejelenteni, feltüntetve a csoport ne-
vét, a tagok névsorát és a csoport megválasztott elnökségét. Az
új csoport elnöke tagja lesz az elnökök konferenciájának. 

Ezek a szabályok egyértelmûen mutatják, hogy viszonylag
könnyen lehet képviselõcsoportot alkotni, és természetesen a
képviselõknek is joguk van korábbi csoportjukból bármikor má-
sik csoportba vagy a függetlenek közé átlépni. Bár a választások
eredményei után szervezõdõ csoportok – a névváltoztatás elle-
nére is – viszonylagos állandóságot tükröznek, az EP történeté-
ben gyakran megfigyelhetjük, hogy egy-egy képviselõ átül.
(Ezért találkozunk egy cikluson belül is különbözõ létszámmal
egy-egy csoportnál.)

Az EP történetének elsõ szakaszában a politikai csoportok
megalakulásánál a különbözõ politikai ideológiák játszottak sze-
repet. Ezt tükrözte az is, hogy gyakran politikai családokról be-
széltek maguk a képviselõk is, ami egyrészt korábbi kapcsolato-
kat is tételezett a pártok között, másrészt az összetartozás érzé-
sét is tükrözte. 

A politikai csoportok közül a kereszténydemokrata, konzerva-
tív pártok által szervezett Európai Néppárt-csoport, a liberáli-
sok frakciója és a szociáldemokrata, szocialista pártok csoport-
ja már a 70-es évek második felében felvettették európai szintû
pártok szervezésének ötletét, és nemzetközi tanácskozó fóruma-
ikon kezdeményezték létrehozását (Laczkóné, 1999). Azonban
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ben elfogadták, hogy a képviselõ megnevezés helyett az
„Európai Parlament tagja” megnevezés lép érvénybe. (Sze-
rintem e fogalmi átalakítással a tanács a nemzeti parlamen-
ti képviselõk helyét és szerepét próbálta erõsíteni.)

Az egységes választási módot a 2. cikk úgy szabályozza, hogy
lehetõséget ad az eltérésekre: arányos képviseleti elv alapján
listás vagy egyetlen átvihetõ szavazatos rendszert ír elõ, amely
azonban tagállamonként továbbra is lehetõséget biztosít a
preferenciális szavazásra. 

Megmaradhatnak az eltérõ típusú választókerületek és az el-
térõ nagyságú küszöb is, tehát sem az országos lista, sem a re-
gionális lista nem vált elõírássá. 

A kampány finanszírozásának szabályozása is nemzeti hatás-
kör maradt.

A 6. cikk kimondja a kettõs mandátum tilalmát oly módon,
hogy a 2004-es európai parlamenti választásoktól kezdõdõen az
EP tagjainak megbízatása nem összeegyeztethetõ a nemzeti
parlamenti képviselõséggel.18

Nem sikerült a szavazás napjában sem megállapodni – csütör-
tök és vasárnap között bármely napra kiírható az euroválasztás
–, bár az eredményeket hivatalosan csak azután tehetik közzé a
tagállamok, ha minden országban lezárták az urnákat. 

Nem került egységesítésre a megüresedõ képviselõi hely be-
töltésének módja sem, itt is a tagállamok saját rendelkezéseik
alapján dönthetnek.

Véleményem szerint ez a határozat nem visz közelebb az egy-
séges választási rendszerhez, inkább a kialakult gyakorlatot fa-
gyasztja be. A tagállamonként eltérõ módszerek és szabályok
továbbra is a nemzeti politikai pártok terepének hagyja meg a
szavazást, és az európai szintû pártok beleszólása ebbe a küzde-
lembe – közös, nemzetközi listák kialakításával – ma még vágy-
álomnak tûnik.   

– Az alacsony részvételt technikai okokkal is magyarázzák – a
június nem igazán alkalmas hónap politikai rendezvények szá-
mára, hiszen sokak számára kezdõdik a turistaszezon; a fiatal
szavazók mobilizálását nehezíti a vizsgaidõszak; több országban
is beköszönt a „nyári politikai uborkaszezon”.  

A viszonylag alacsony részvétel miatt több kutató felvetette
azt a problémát, mennyiben tekinthetõ limitáltnak így az EP le-
gitimitása (Perrineau, 20002:207). Szerintem az EP-et nem sza-
bad a nemzeti képviselõházi választásokkal összehasonlítani. A
nemzetközi politikai térben hasonló intézmény még nem mûkö-
dik. Az EP talán az amerikai képviselõházi választásra emlékez-
tet leginkább, amely szintén nem befolyásolja a végrehajtói ha-
talom összetételét. Sõt, gyakran megfigyelhetõ volt a XX. szá-
zadban, hogy a képviselõi helyek többségét az elnökkel szem-
benálló másik párt jelöltjei szerzik meg, mintegy politikai ellen-
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ban az Európai Néppárt, az Európai Szocialisták Pártja, az Eu-
rópai Liberális, Demokrata és Reform Párt mellett létrejött az
Európai Zöldek Pártja, illetve az Európai Baloldal Pártja.  

1979-tõl, a közvetlen választástól megfigyelhetõ, hogy a meg-
nõtt létszámú EP-be olyan kisebb pártok képviselõi is bekerül-
tek, akik egyik markáns politikai családhoz sem akartak vagy
nem tudtak csatlakozni, mert vagy regionális érdekek képvise-
letét vállalták fel, vagy olyan szélsõséges nézetet vallottak, hogy
nem tûntek kívánatos partnernek. Ugyanakkor az EP munkájá-
nak szervezésében kiemelkedõ szerepet játszó csoport megala-
kítása komoly elõnyökkel jár a képviselõk számára: a frakciók –
a korábban említetteken túl – megszabják a parlamenti bizott-
ságok területeit, több lehetõséget kapnak a hozzászólásra, befo-
lyásolják a raportõri megbízást, önálló adminisztrációt mûköd-
tethetnek, a parlament költségvetésébõl támogatást kapnak stb.
Ezt felismerve az euroképviselõk minden ciklusban éltek azzal
a lehetõséggel, hogy nem politikai alapon is alakítottak csopor-
tot. Ilyenek voltak az 1979-ben létrejött „technikai koordináció
és az európai képviselõk és csoportok védelmének csoportja”,
majd a szellemes nevével is a nézetek különbözõségét hirdetõ
„szivárványcsoport” 1984-tõl, valamint 1994-tõl a “Függetlenek
a Nemzetek Európájáért Csoport”-ja, 1999-tõl pedig „független
képviselõk technikai csoport”-ja. Ezekre a csoportokra jellem-
zõ, hogy semmilyen szinten nem dolgoznak ki közös álláspontot,
bár a plenáris vitában hozzászólnak, jellemzõ, hogy eltérõ, akár
ellentétes álláspontot is kifejthetnek. Az EP internetes honlap-
ján a politikai csoportok között ez utóbbi meg sem jelenik. 

A BELSÕ STRUKTÚRA

Az EP 626 tagja és 104 teljes jogú megfigyelõi státusú – a tagje-
lölt államokból delegált – képviselõ végzi sokszínû, bonyolult és
kevésbé látványos munkáját napjainkban a saját maga által el-
fogadott eljárási szabályzat alapján. Erre lehetõséget az Euró-
pai Közösség nizzai szerzõdéssel módosított alapító szerzõdésé-
nek 199. cikke biztosít (Fazekas, 2002:102). A házszabály leg-
utolsó, 14. változatát 1999-ben fogadták el a képviselõk. A 26 fe-
jezetet, 186 cikket és 10 mellékletet tartalmazó dokumentumot
a képviselõk többsége módosíthatja csak.20

A szabályzat szerint a közvetlenül választott gyûlés képvise-
lõi szabad mandátummal rendelkeznek, azaz senkitõl nem fo-
gadhatnak el kötelezõ utasítást. Ezért is jellemzõ gyakorlat,
hogy a szavazásoknál nincs kötelezõ frakciófegyelem. A határo-
zatok több mint 80%-nál jellemzõ, hogy a képviselõk politikai
csoportjuk véleménye szerint szavaznak, ám – különösen „érzé-
keny” kérdéseknél, mint pl. 1997-ben a „kergemarhakór”21 kap-
csán – a nemzeti hovatartozás is befolyásolja azt. 
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csak az amszterdami szerzõdés 191. cikke jelentette a formális
elismerésüket: „Az európai szintû politikai pártok – mint fontos
integrációs tényezõk az unión belül – hozzájárulnak egy európai
egységtudat kialakulásához és az unió állampolgárai politikai
akaratának kifejezéséhez.” A nizzai szerzõdés kiegészítette az-
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Ország
GUE/

V-ALE PES ELDR
EPP-

UEN EDD NI Össz.NGL DE

Ausztria – 2 7 – 7 – – 5 21
Belgium – 7 (3)* 5 (2) 5 (2) 6 (4) – – 2 25
Dánia 1 0 3 6 (2) 1 1 4 (2) – 16
Finnország 1 2 3 5 (2) 5 (2) – – – 16
Franciaország 11 (4) 9 22 (3) – 21 (4) 12 6 6 (2) 87
Görögország 7 (3) – 9 – 9 – – – 25
Hollandia 1 4 6 8 (2) 9 – 3 (3) – 31
Írország – 2 1 1 5 (2) 6 – – 15
Luxemburg – 1 2 1 2 – – – 6
Nagy-Britan. – 6 (3) 30 (2) 10 37 (2) – 3 1 87
NSZK 6 7 33 – 53 (2) – – – 99
Olaszország 6 (2) 2 17 (2) 8 (3) 34 (8) 9 – 11 (3) 87
Portugália 2 – 12 – 9 2 – – 25
Spanyolország 4 4 (4) 24 (2) 3 (2) 28 (2) – – 1 64
Svédország 3 2 6 4 (2) 7 (2) – – – 22

Össz. 1999. 10. 42 48 180 51 233 30 16 26 626

Forrás: EP kiadványa: Résultats et élus. PE 280.462/1999. Luxembourg.

* A zárójelben lévõ szám azt jelzi, hogy az adott országból hány párt képviselõi
választották az adott frakciót. (Rövidítések: GUE/NGL – Európai Egyesült
Baloldal/Északi Zöld Baloldal konföderális csoport; V-ALE – Zöldek/Európai
Szabad Szövetség; PES – Európai Szocialisták Pártja; ELD – Európai Liberá-
lis és Demokrata és Reformista Párt; EPP-DE – Európai Néppárt-csoport és
Európai Demokraták; UEN – Nemzetek Európájáért Unió; EDD – Demokrá-
ciák és Különbségek Európája; NI – függetlenek.)

2. táblázat Az EU-tagországainak politikai csoportjai az EP-ben 
az 1999-es választásokat követõen.

zal, hogy a tanács – a 251. cikkében elõírt eljárásnak
megfelelõen19 – megállapítja az európai szintû politikai pártok
jogállását, és különösen a finanszírozásukra vonatkozó szabá-
lyokat (Fazekas, 2002:100). Ugyanakkor a NSZ egyik nyilatko-
zata leszögezte, hogy a 191. cikk rendelkezései nem vonják ma-
guk után egyetlen hatáskörnek sem az Európai Közösségre va-
ló átruházását, illetve az európai szintû politikai pártok közös-
ségi finanszírozása sem közvetlenül, sem közvetve nem hasz-
nálható nemzeti szintû pártok finanszírozására, viszont vala-
mennyi EP-ben képviselettel rendelkezõ politikai erõre vonat-
kozniuk kell a rendelkezéseknek (Fazekas, 2002:305). Napjaink-



Az EP szakmai tevékenységéért az elnökök konferenciája fe-
lelõs. Tagjai: az EP elnöke és politikai csoportok elnökei, illetve
a független képviselõk két, szavazati joggal nem rendelkezõ, de-
legáltja. Feladatai:

– határoz a jogalkotás tervezetérõl, az ülésszak szervezésérõl;
– dönt az ülések napirendjérõl;
– illetékes a bizottságok, ad hoc vizsgálóbizottságok, parla-

menti vegyes bizottságok összetétele és hatásköre tekinteté-
ben;

– engedélyezi saját hatáskörben jelentések készítését;
– az EP nemzetközi kapcsolattartásáért és a nemzeti parla-

mentekkel folytatott együttmûködésért felelõs. 
Az EP tevékenységének elõkészítésében szerepet játszik a bi-

zottsági elnökök értekezlete is, amely az állandó és ideiglenes
bizottsági elnökök egyeztetõ fóruma. Ajánlást tehet az elnökök
konferenciájának a bizottságok munkájára és az ülések napi-
rendjére vonatkozóan.

A parlamentek elemzésének és vizsgálatának egyik lehetsé-
ges iránya szerint beszélünk vita- vagy munkaparlamentrõl. A
megkülönböztetés alapját az adja, hogy az adott parlament elsõ-
sorban a politikai viták színhelye vagy a képviselõknek joga és
feladata a törvények módosítása és/vagy szövegezése. Az Euró-
pai Parlament munkaparlament. Az euroképviselõk tevékeny-
ségének legkevésbé látványos, de nagyon fontos része a bizott-
sági munka. A bizottságok kötelesek:

– véleményezni valamennyi plenáris ülés elé kerülõ javasla-
tot; 

– a jogalkotás érdemi része itt zajlik, 
– a biztosokat ellenõrizhetik, beszámoltatják,
– vizsgálatokat kezdeményeznek,
– együttmûködnek a bizottság fõigazgatóságaival,
– együttmûködést keresnek lobbiszervezetekkel,
– kapcsolatot építenek ki a nemzeti parlamentek hasonló bi-

zottságaival, 
– terepet adnak új képviselõi indítvány által kezdeményezett

határozatnak.
A bizottsági elõterjesztések precízen utalnak az ügyre vonat-

kozó közösségi jogi aktusokra, tükrözik, mikor foglalkozott a bi-
zottság a témával, felsorolják a támogató és ellenzõ képviselõ-
ket, és mindig tartalmazzák a kisebbségi véleményt is. 

A bizottságokba a tagokat a politikai csoportok jelölik, a ja-
vaslatokról a plenáris ülésen szavaznak. A politikai csoport
nagysága befolyásolja, hogy milyen befolyása lehet a bizottsági
helyek elosztásáért folyó „harcban”. A bizottságoknak tükrözni
kell mind az EP politikai arculatát, mind a nemzeti képvisele-
tet.

A bizottságokat elnök és egy-három elnökhelyettesbõl álló el-
nökség irányítja. 
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Az EP ülésszaka az egy éves idõszak jogi aktusa, amely min-
den év márciusának második keddjén – külön összehívás nélkül
– ül össze. Az ülésszak havonta tartott ülésekre tagolódik. Nap-
jainkban általában egy ülés ülésnapjai hétfõ délutántól csütör-
tök estig tartanak. (2003-ban az euroképviselõk Strasbourgban
12 ülés 42 plenáris ülésnapján vettek részt, amit kiegészített a
brüsszeli 6 rendkívüli ülés 12 napja.22) 

Az EP tisztségviselõi – hasonlóan a nemzeti parlamentekhez
– fontos szerepet töltenek be a parlamenti munka szervezésé-
ben, irányításában. A tisztviselõket két és fél évre választják tit-
kos szavazással, és jelölölésükre politikai csoport vagy 32 kép-
viselõ jogosult. A választásnál figyelembe kell venni mind a
nemzeti hovatartozást, mind a politikai nézetek méltányos kép-
viseletének biztosítását. Elnökké a leadott szavazatok abszolút
többségével válhat a jelölt. 

A jelenlegi ciklus volt az elsõ, amikor éles politikai küzdelem
után került megválasztásra az EP jelenlegi elnöke, Pat Cox. A
közvetlen választások bevezetése óta a két legnagyobb politikai
csoport által jelölt politikusok – általában egymást váltva – töl-
tötték be ezt a pozíciót. Ez egyben jelezte a parlamentben ural-
kodó konszenzusos metódust is, hiszen a kisebb csoportoknak
esélyük sem volt az alkuba beleszólni. Ezt a hagyományt rúgták
fel 1999-ben az Európai Néppárt és a liberális csoport képvise-
lõi, amikor, koalíciót kötöttek a szocialisták ellen. A liberálisok
támogatták a néppárti Nicole Fontaine megválasztását, és cse-
rébe, a két és fél év után – a harmadik fordulóban – sikerült az
ír liberális politikusnak, Coxnak 298 szavazatot kapnia. A szoci-
alista David Martin 237 szavazatot, míg a dán euroszkeptikus
Jeus-Peter Bonde 73 szavazatot ért el. 

Az alelnökök esetében az egy listán szereplõ jelöltek közül az
kapja a pozíciót, aki megszerzi a képviselõk abszolút többségé-
nek támogatását. Hasonló módon kerül megválasztásra az öt
quaestor, akik a képviselõket közvetlenül érintõ igazgatási és
pénzügyi feladatokat látnak el. 

Az EP elnöke irányítja a parlament és szervei tevékenységét,
megnyitja és bezárja az ülést, szavazást rendel el, felügyeli a
házszabály betartását és nemzetközi kapcsolatoknál, illetve
közigazgatási, bírósági és pénzügyi ügyekben képviseli a parla-
mentet. Az õ aláírása hitelesíti a költségvetést is. Az elnök poli-
tikai funkciója megerõsödött, amióta meghívottként részt vesz
az Európai Tanács ülésein is. Az elnök munkáját 14 alelnök se-
gíti, és szükség esetén helyettesíti õt.

Az EP munkáját az elnökség (bûró) irányítja, amelyet az el-
nök, az alelnökök és meghívottként a quaestorok alkotnak. Az
elnökség határoz az ülések munkarendjével, az adminisztráció-
val (fõtitkárság) kapcsolatban, engedélyezi a bizottságok eltérõ
üléseit, dönt a képviselõk tanulmány- és tényfeltáró útjairól és
elõkészíti a parlament költségvetését.
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vaztak a korábban tárgyalt elõterjesztésekrõl. Csütörtökön kül-
politikai témák – az afganisztáni helyzet, az iráni választások, az
emberi jogok és a jogállamiság kérdése, a mediterrán országok
demokratizálódása – és szavazások zárták a heti ülést. 

Az EP februárban, áprilisban és októberben biztosít egy-egy
hetet a tagjainak, hogy választópolgáraikkal kapcsolatot tartsa-
nak, illetve július 3. hetétõl augusztus utolsó hetéig szünetel az
EP munkája.

AZ EP „ÁRA”

Joggal merülhet fel az a kérdés, hogy milyen költségekkel jár az
adófizetõk számára e nemzetközi gyûlés fenntartása. 

A közösségi költségvetés 1,08 százalékkal gazdálkodhat az
EP, amelynek összege 2002-ben 973 905 ezer euró volt. 

Ebbõl, a mintegy 2000 munkatárs bérére, illetve a személyzet-
re 346 666, az épületek fenntartására 376 720, intézményi együtt-
mûködésre 39 001, az EP által szervezett nemzetközi rendezvé-
nyekre 129 255, reprezentációra 740, infrastruktúrára 720, gya-
kornokokra 1971, missziókra, utazásra 16 950, mûködésre 8154,
egyéb kiadásokra 29 523 ezer eurót szántak.23 A politikai csopor-
tok is kötelesek évrõl évre – könyvvizsgálók által szigorúan ellen-
õrizetten – számot adni költségvetésükrõl. A bevételeik részint az
EP-tõl, részint a támogatóktól, saját bevételbõl származnak. 

A dokumentumok24 szerint 2002-ben a politikai csoportok be-
vételeik (ezer euró) felét-harmadát a képviselõk költségeire,
ötödét a személyzetre fordították.
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A házszabály VI. melléklete szabja meg, mely bizottság mi-
lyen kérdésekben és milyen területen illetékes (Az EP szabály-
zata, 1999:143–161). 1999-ben 17 bizottság felállításáról döntöt-
tek, amelyek 2003-ban 63 munkanapon készítették elõ az elõter-
jesztéseiket.

EGY MUNKAHÉT AZ EP-BEN

Az EP tagjai elsõsorban szakpolitikai kérdésekben rendelkez-
nek társdöntéshozói jogkörrel, de természetesen – a képviselõk
kezdeményezése alapján – kül- és uniós belpolitikai kérdéseket
is rendszeresen napirendre tûznek. Sokszínû tevékenységükrõl
képet ad egy átlagosnak tekinthetõ – 2004. februári – plenáris
hét napirendje is. Hétfõn 17–22 óra között tárgyalták a hitel-
jegyzési ügynökségek szerepérõl, a munkaidõ szervezésérõl, a
fejlõdõ országok állami vállalatainak reformjáról szóló elõter-
jesztéseket, illetve az ACP–EU paritásos parlamenti gyûlésérõl
készült jelentést. Általában az elõterjesztõk (raportõrök) 5–5
percben kapnak lehetõséget jelentésük szóbeli kiegészítésére,
amelyhez a bizottság témánkét szintén 5 percig szólhat hozzá,
míg a parlamenti bizottságok saját álláspontjukat 3–3 percben
mondhatják el. A képviselõk szigorúan meghatározott hozzászó-
lási idõvel rendelkeznek, amely függ a politikai csoport nagysá-
gától. Ezen a hétfõn 3 óra állt rendelkezésükre a következõ
megosztásban: az EPP 63, a PES 48, a ELD 16, a GUE és a V
15–15, az UEN 8, az EDD 6 és a N 10 percet használhatott fel.
Az már a frakció döntése, hogy az adott idõkeretben melyik té-
mánál kik szólalhatnak fel. 

A keddi plenáris ülést 9–24 óra közötti idõszakra tervezték.
Napirendre kerültek: a bizottság nyilatkozata az ázsiai madár-
influenzáról, a betegségmegelõzõ és ellenõrzõ központról, az
agrárjövedelmek az EU-ban, agrárkutatásokról, az északi-ten-
geri hal mennyiségének növelésérõl, a lazac problémájáról, az
acélipar krízisérõl készült jelentések, illetve szóbeli kérdésként
vitáztak az unió demográfiai helyzetérõl. 11.30–12 és 12.30–13
óra között szavaztak a képviselõk, közben ünnepi ülésen Kolum-
bia elnökét köszöntötték. 16.30-tól a tanács képviselõjének je-
lenlétében meghallgatták a bizottság 2007–2013-ra vonatkozó
költségvetési perspektívájáról szóló javaslatát, majd azonnali
kérdések zárták a napot. Szerdán a tanács – az igazság, bizton-
ság és szabadság térségének fejlõdésérõl készült – éves jelenté-
se mellett a nukleáris fegyverleszerelés, az izraeli fallal kapcso-
latos uniós álláspont, a tengervédelmi európai ügynökség jelen-
tése, a polgári peres eljárások rendelkezésinek közelítése, a
hidrokarburátorok káros légszennyezését csökkentõ nemzetkö-
zi alap létrehozása kerültek napirendre, majd a tanácshoz intéz-
tek azonnali kérdéseket a képviselõk, és délben, illetve este sza-
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3. táblázat A politikai csoportok bevételei az EP-ben

Megnevezés EPP SOC ELDR GUE V EDD UEN

Bevétel – EP 13 922 9 964 3019 2697 2645 1130 1328

Összesen 20 646 18 148 4413 4732 5058 1922 2392

Forrás: www.europarl.eu.int/gruops/default/accounts=en.htm (2003. IX. 15.)
alapján a szerzõ számításai.

Napjainkig sem sikerült egységesíteni a képviselõk fizetését.
Jelenleg az alapfizetést a tagállamok – a saját nemzeti képvise-
lõi béreik szerint – biztosítják, míg az EP az utazási költségeket,
a napidíjat, illetve egy munkatárs fizetését állja. Ez a helyzet –
a jelentõsen eltérõ bérek miatt – a bõvítés után újabb feszültsé-
geket gerjeszt. 

Az euroképviselõk törekvése, hogy Brüsszel legyen az EP
székhelye, szintén kudarcot vallott, s továbbra is Strasbourg,
Brüsszel és Luxemburg között kell ingázniuk. 



15 Az adatnál már a 2002 decemberében kialakult csatlakozási megállapodás
szerinti arányokat vettem figyelembe.

16 Csak Írország és Nagy-Britannia élvez átmeneti mentességet e szabály alól,
az írek a 2004 után következõ nemzeti parlamenti választásokig, míg a britek
2009-ig.

17 A 251. cikk az együttdöntési eljárást szabályozza.
18 Az Európai Parlament eljárási szabályzata. Eredeti szöveg: Juornal officiel

(Hivatalos Lap) L. 202. szám, 1999. VIII. 2. Magyarul olvasható: www.im.hu.
19 A franciák és belgák egységesen a bizottság különleges jogkörének biztosítá-

sát támogatták, míg az EP ezt elvetette (Delwit, 1999:43).
20 A plenáris üléseket 3–4 napos frakcióülések készítik elõ, azaz 2003-ban 51 na-

pon keresztül tanácskozhattak a politikai csoportok (www2.euro-
parl.eu.int/calandar).

21 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/1=0291/=02920020130en
01860248.pdf 2003. 10. 01.

22 www.europarl.eu.int/groups/default/accounts.=en.htm 2003. 09. 15, részle-
tezve: Laczkóné, 2004:79.
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E rövid áttekintés talán képet ad arról, hogy 2004 júniusa
után a magyar EP-tagokra érdekes, egyre felelõsségterhesebb,
ám nem könnyû feladat vár.

JEGYZETEK

1 Az Európai Unió elnevezés 1993 novemberétõl, a maastrichti szerzõdés ha-
tályba lépésétõl használható, bár az integrációs intézmények elsõsorban – az
I. pillérként interpretált – Európai Közösség szerveiként tevékenykednek. 

2 1949. május 5-én aláírt westminsteri szerzõdés által létrehozott Európa Ta-
nács székhelye Strasbourg, amely munkája döntõen a delegált nemzeti parla-
menti képviselõkbõl álló tanácskozó közgyûlés (néhány szakirodalomban:
konzultációs gyûlés) ajánlásaira épül. A hat tagállam e két nemzetközi szin-
ten szervezõdõ gyûlésbe általában ugyanazokat a képviselõket küldte, így –
bár a szén- és acélközösség székhelye Luxemburg –, a közgyûlés plenáris ülé-
seit Strasbourgban tartotta. 

3 A határozat olvasható: Annuaire du Parlement européen. 1962–63. Luxem-
bourg, 1963. 

4 Legjelentõsebb az Isoglocuse-ügy kapcsán elfogadott ítélet volt, amely sze-
rint: „…a parlament véleményének hiányában….a tanácsi rendeletet meg
kell semmisíteni” (Kende: 2002:361).

5 A szakirodalom ettõl kezdve gyakran használja ezeket a kifejezéseket:
euromandátum, euroválasztás, euroképviselõ. Átvételük, szerintem, segítsé-
get nyújthat a nemzeti parlamenti és a közösségen belüli közvetlen választás
elkülönítésére.

6 Az egységes európai akta (1986), majd a maastrichti (1992), az amszterdami
(1997) és a nizzai (2001) szerzõdésekben nyomon követhetõ az EP jogalkotói
hatáskörének folyamatos bõvülése.

7 A magyar nyelvû szakirodalom elsõsorban az EP hatásköreivel foglalkozik.
Lásd: Horvát, 2002, 2003; Kende, 2002; Szalayné, 2003; Laczkóné, 2004.

8 A demokráciadeficit kifejezés pontosabb, hiszen a demokrácia hiátusaira
utal. A magyar szakirodalom többsége inkább a tükörfordításként értelmez-
hetõ demokratikus deficit kifejezést használja. 

9 Rapport fait au nom de la commission institutionnelle sur le déficit
démocratique des Communautés européennes. PE DOC A 2276/87.

10 Magyar nyelven olvasható irodalomból e kérdéssel többen foglalkoztak. Kö-
zülük csak néhányat emelünk ki: Navracsics, 1998; Kende, Tamás–Szûcs, Ta-
más: Az amszterdami szerzõdés (in: Urwin, 1998); Ilonszki, 1998/1:71–78.;
Fülöp, 1999/6.  

11 A táblázat Pascal Delwit cikke alapján készült, lásd (Perrineua, 2002: 211,
213).

12 Az adatokat az 1999-es választásokhoz legközelebbi kiadványból használtam
fel: Eurobarometer 52. sz. 1999 õsze, Bruxelles. Ebben a témában évente két-
szer készítenek közvélemény-kutatást a tagállamokban.

11 Ezt a közvélemény-kutatási adatok úgy támasztják alá, hogy Dánia lakosságá-
nak 37%-a véli elõnyösnek a tagságot, 41%-a elõnytelennek; Nagy-Britannia
esetében 29% kontra 42%, míg a svédeknél szintén 29% gondolja hasznosnak
a tagságot és 49% pedig kedvezõtlennek (Eurobarometer, 52. szám: 52).

12 Mind a két jelenségre találunk példát, pl. Franciaországban. 
13 Ilyen a francia Nemzeti Front, az osztrák Szabadságpárt, vagy az olasz Nem-

zeti Szövetség.
14 Lásd: Laczkóné Tuka Ágnes: Az Európai Parlament és a civil társadalom (in:

Csefkó, 1999:77–79).
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ÁGH ATTILA

EU-csatlakozás és intézményi
reformkényszer

A Magyarország elõtt álló átalakulásban manapság a szélesebb
értelemben vett közigazgatási reform megvalósítása a legfonto-
sabb, több okból is, ezért a további Európa-politika egyik leg-
fõbb stratégiai célkitûzése ez kell legyen a hatékony tagság el-
érésében. Elõször is a nyolcvanas évek végén megindult belsõ
demokratizálás folyamatának befejezése szempontjából, hiszen
a demokratikus intézményrendszer csak akkor tud hatékonyan
mûködni, ha teljesen kiépül és koherens rendszerként mûködik.
Másrészt az EU-csatlakozás is megköveteli a közigazgatási re-
formot, mivel EU-konform és hatékony közigazgatási szerkeze-
tet kell kialakítanunk ahhoz, hogy Magyarország sikeres tagor-
szág legyen és felzárkózzon a fejlettebb tagországokhoz. A sike-
res tagország szint eléréséhez ugyanis az EU-transzferek átvé-
teléhez, „abszorpciójához” alkalmas intézményrendszer szük-
séges. A közigazgatási reform lényege a decentralizáció, a dön-
téseknek makropolitikai, kormányzati szintrõl a mezopolitikai
és mikropolitikai szintre való levitele, „devolúciója”, tehát az
intézményrendszer középsõ és alsó szintjének autonómiája. Ez
a reform a döntéseknek az érintettekhez való közelhozásával
egyszerre javítja a politikai rendszer demokratizmusát és haté-
konyságát.1

Ám az átfogó közigazgatási reform az egész gazdasági fejlõ-
dés és EU-felzárkózás kulcskérdésévé is vált. A gazdaságban
végbement a rendszerváltás, létrejött a mûködõképes piacgaz-
daság, de hatékonyságának és dinamikájának a legfõbb korlát-
jává vált az, hogy még nem ment végbe a társadalmi és politi-
kai intézmények széles körû reformja. A modernizációra váró
intézményi rendszerek a közigazgatástól kezdve az igazságszol-



mok – mostanság már szükségképpen EU-konform – megkésett
kiadásáról van szó. A vitakérdés megválaszolása azért is rend-
kívül nehéz, mert az érvelések mindkét oldalon felszívódtak az
ideologikus tartományokba. Egyfelõl az eurokrata-technokrata
érvelés gyakran használja hivatkozási alapul az EU-kényszert
minden átalakításhoz a felelõsség áthárításaként, „mi sem sze-
retjük, de az EU megköveteli” alapon. Akár akaratlanul is, de
ezzel démonizálják az EU-t vagy a szokásos leegyszerûsítéssel
szólva, Brüsszelt. Másfelõl az euroszkeptikus álláspont minde-
nért az EU-t hibáztatja és minden ponton elvitatja az alkal-
mazkodás szükségességét, különösen a közigazgatási reform
tekintetében. Eszerint nincsenek is EU-szabályok és a törté-
nelmileg áthagyományozott, a magyar sajátosságoknak megfe-
lelõ meglévõ intézményrendszert nem is kell, de nem is szabad
módosítani, a megyecentrikus rendszert úgymond meg kell
õrizni.

Voltaképpen az európaizálás fenti kérdésére adott válasz igen
könnyen kínálkozik. Ráadásul ez a válasz történelmileg, a fel-
zárkózást évszázadok óta megkísérlõ magyar politikában és
közvéleményben jól ismert. A magyar történelemben a külsõ
feltételek mindig domináns szerepet játszottak, ezért hol nega-
tív, hol pedig – sokkal ritkábban – pozitív kényszerpálya nyílott
meg a magyar társadalom elõtt. Az a híres metafóra Ady End-
rénél, amely Magyarországot Kelet és Nyugat között ide-oda
sodródó kompországnak nevezi, pontosan a negatív és a pozitív
kényszerpályák történelmi sorsfordulóit világítja meg. A nega-
tív kényszerpályák hatására Magyarországon a haladás elõl el-
záródott az út, sõt az intézményrendszerben és a politikai kultú-
rában is olyan negatív belsõ tulajdonságok halmozódtak fel,
amelyek sajátunkká, belsõvé váltak és a tehetetlenségi erejük-
nél fogva is ellenállást tanúsítottak minden változással szem-
ben. Így idõrõl idõre nagy történelmi adósság gyûlt fel az intéz-
ményrendszer és a politikai kultúra modernizálásában, amelyet
kedvezõbb korszakokban megpróbáltunk ledolgozni, s az esedé-
kes reformokhoz szükségképpen követendõ példaként és mo-
dellként kínálkoztak a fejlettebb országok intézményei és szo-
kásai. Bár a magyar társadalom a felzárkózás érdekében rend-
kívüli készséget alakított ki az intézmények és szokások kívül-
rõl való átvételére, a magyar társadalomban mégis „belülrõl” is
jelentkeztek a reformok ellenzõi, akik mindezt külsõ, szervetlen
beavatkozásnak, a nemzeti érdekek elárulásának, idegen érde-
kek képviseletének érezték.

A „brüsszeli bûnbak” motívumának van egy ideologikusabb
és egy praktikusabb változata. Az ideologikus változat a nagy
átalakításokat – például a regionalizálást – csak az EU-
kényszerbõl vezeti le, a praktikus viszont a kellemetlen kis lé-
péseket – mint az energiaárak emelése – hárítja át Brüsszelre.
De a közös motívum közöttük a felelõsség áthárítása, ami rend-
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gáltatáson át a közegészségügyig alacsony hatékonysággal és
pazarlóan mûködnek, s ezért nem szolgálnak megfelelõ intéz-
ményi bázisul a gazdaság mûködéséhez sem. A gazdaság maga
is hatékony és gyors közigazgatási és bírósági ügyintézést – va-
lamint oktatási és egészségügyi rendszert – igényelne, vagyis az
egész fenti társadalmi rendszernek mint a gazdasági háttérin-
tézmények rendszerének magas fokú mûködését. Ezt egyébként
elvi szinten is kimondta és feldolgozta a Douglas North Nobel-
díjas közgazdász nevével jelzett iskola, amely a politikai és gaz-
dasági intézményrendszer elsõrendû fontosságát hangsúlyozza
a gazdasági fejlõdés szempontjából.

A közigazgatási intézményrendszer valójában ugyanolyan
infrastruktúra, mint az utak és vasutak, amelyek nélkül megbé-
nul a közlekedés, míg a közigazgatási rendszer, mint a társadal-
mi tevékenység infrastruktúrája nélkül megbénul maga a gaz-
dasági élet is. Ezt Polányi Károly már klasszikus formában ki-
fejtette azzal, hogy a gazdaság egy „intézményes folyamat”,
amelynek társadalmi beágyazottságát az intézményrendszer
adja. Nevezetesen, a második világháború utáni szakaszban a
jóléti állam adja azt a specifikus intézményrendszert, amely le-
hetõvé teszi egyáltalán a gazdaság funkcionális mûködését
(Leitner and Lessenich, 2003: 327–328). Nálunk azonban nem
pusztán a politikai intézményrendszeren belüli inercia és ér-
dekellentétek hátráltatják vagy akadályozzák meg a mélyreha-
tó reformot, hanem magának a gazdasági szférának a szûklátó-
körûsége is. Bár a gazdaság maga is igényli a dinamikája bein-
dításához és fenntartásához ezeket az intézményi reformokat,
paradox módon a rövid távú költségvetési szemlélet és egyálta-
lában a neoliberális megközelítés leegyszerûsített válfaja – a pi-
ac minden, az állam pedig legyen kicsi és olcsó – inkább akadá-
lyozzák a gazdasági dinamikához szükséges intézményi refor-
mokat. Ezt az évtizedes konfliktust felerõsödve látjuk a kétezres
évek Magyarországán is. A közigazgatási reform bekerült a kor-
mányprogramba, megkezdõdött konkrét kidolgozása és végre-
hajtása is, mégis fennáll az a lehetõség, hogy a reform megint
elmarad vagy alacsony szinten tetõzik, mert lépten-nyomon az
intézményi reformok költségvetési korlátaira hivatkoznak, pe-
dig éppen az a veszély, hogy az elmaradt reformok miatt folyta-
tódik majd a gazdaság mélyrepülése.2

ÁLTALÁNOS REFORMKÉNYSZER:
BELSÕ IGÉNY VAGY KÜLSÕ ALKALMAZKODÁS?

A csatlakozás közeledtével az európaizálással kapcsolatos viták
középpontjába mindinkább annak megítélése került, hogy a
szükséges átalakítások az EU-kényszer hatására történnek-e
vagy az egyébként is szükséges, sokáig halasztott belsõ refor-
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teljes integrálásával foglalkozik világosan kimondja ezt az el-
vet: „Az unió továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy az új tagállam-
ok kiépítsék a szükséges adminisztratív kapacitásukat. Egyúttal
az összes közpolitikai program kiterjesztésre kerül az új tagál-
lamokra. Intézkedések történnek arra, hogy – amilyen gyorsan
csak lehet – integrálva legyenek a lisszaboni stratégiába, a
schengeni rendszerbe, a gazdaságpolitikai koordinációba és a
stabilitási és növekedési paktumba, valamint – egyedi megköze-
lítésben – az eurózónába.” Az EU-dokumentumok alapján egy-
értelmû, hogy az új tagállamoktól elvárják az összes EU-
szabályozás átvételét és nincs mód a kívülmaradásra egyetlen
közpolitika esetében sem. Ezért a regionalizálás, avagy általá-
ban a közigazgatás modernizálása, illetve a kisebbségi politika
esetében nem szabad – bár gyakran elõfordul a nyilvános viták-
ban – a jelenlegi tagországokra hivatkozni az adott kérdésben,
hiszen az EU mostanság az új tagoktól többet követel meg, mint
a régiektõl, hogy elkerülje a teljes divergenciát az EU25-ben, il-
letve hogy ezzel is elõsegítse az új tagok felzárkózását. Ehhez az
is hozzátartozik, hogy az EU a kisebbségi jogok és érdekképvi-
selet biztosítása tekintetében – a koppenhágai kritériumok meg-
fogalmazásával és az azt követõ országjelentésekben – is sokkal
többet követel meg, mint az EU15 tagállamaitól. A többletköve-
telmény egyrészt pozitív és hozzájárul az új tagok politikai és
társadalmi konszolidációjához, másrészt formálisan is két köve-
telményrendszer bevezetését jelenti az EU25-ben, mivel szá-
mos korábbi tagország – például Franciaország – nem hajlandó
hozzájárulni a közös szabályozáshoz a kisebbségek kérdésében.

Sokkal szélesebb perspektívából tekintve az európaizálás kö-
rüli vitát, általában két ütközõ – pozitív és negatív – vízió van az
EU-ról, amelyek a keleti kibõvítés kapcsán a tagországokban is,
nálunk is felerõsödtek. A pozitív vízió szerint

1. az EU számunkra végre a boldog kisországok világa, mert
a decentralizáció révén mindenütt regionális nagyságrendek,
polgárközeli méretek jönnek létre, azaz a „régiók Európája” te-
kintetében jobbak a kisebb országok, míg az a korábbi nagy hát-
rány eltûnt, hogy az országok számára nagy belsõ piac és nagy
hadsereg kell a nemzetközi érdekérvényesítéshez;

2. a bõvítés dinamizálja az EU gazdaságát, mert az új tagok
révén nagy elõnyök adódnak a táguló piacokból és az új erõfor-
rásokból, s ez a gazdasági és társadalmi dinamika mindenek-
elõtt az új tagoknál jelentkezik, amelyek a strukturális és kohé-
ziós alapok segítéségével gyors felzárkózást hajtanak végre;

3. az EU a keleti kibõvítés révén nagyobb és hatékonyabb lesz
a globális versenyben is, nagyobb beleszólása lesz a globális
kormányzásba, ezért pozitívan tudja befolyásolni a világpoliti-
kát, kiegyensúlyozva az USA viselkedését a tárgyalásos világ-
rend, a globális környezetvédelem, valamint a kulturális dialó-
gus és más civilizációk iránti nagyobb empátia révén.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 71

kívül rongálja a közvéleményt és sokkal kevésbé vezet a politi-
kusok, mint a hatalomtechnikusok felmentéséhez a közvéle-
ményben mint ahogy vágyaikban remélik. Másfelõl az EU-
ellenzõk – vagy csupán az adott részleges átalakulás ellenzõi,
vélt vagy valós vesztesei – még aktívabban, már eleve azon buz-
gólkodnak, hogy Brüsszelt démonizálják. Ennek megszokott
modellje a Moszkva–Brüsszel, vagyis a szovjet birodalom és az
EU közötti abszurd párhuzam: eddig Moszkva diktált, most meg
Brüsszel diktál, tehát újra elveszett a szuverenitás.

A helyzetet persze bonyolítja, hogy soha nincsenek tiszta mo-
dellek és konfliktusmentes, „ingyen” átvételek más országok
intézményeibõl és szokásaiból. Gyakran elõfordult nálunk is,
hogy a szükséges reformokat tényleg kívülrõl – idegen érdeke-
ket (is) szolgáló formában – kényszerítették az országra. Ezek a
külsõ körülmények gyakran eltorzították a pozitív kényszerpá-
lya modelljét, de érdemben nem változtattak annak érvényén,
vagyis a modernizáció szükségességén. Most is a pozitív kény-
szerpálya esete érvényesül, amelyben a szükséges, hosszú idõ
óta halasztott és a belsõ szükségletek által vezérelt változások
EU-konform módon, vagyis az EU-csatlakozás történelmi köze-
gében valósulnak meg. Nem vitatható természetesen az EU-
alkalmazkodás kényszerpályajellege sem. Ha csatlakozni aka-
runk, akkor bizonyos intézményi változásokat kötelezõen – má-
sokat pedig a saját jól felfogott érdekünkben – végre kell hajta-
nunk. De ha ezek a változások nagyon fájdalmasak, akkor ezért
nem az EU-t okolhatjuk, hanem saját korábbi történelmünket,
amely túl naggyá tette a szakadékot a jelenlegi intézményi ka-
pacitásunk és az EU intézményrendszere között. Ám még in-
kább joggal kárhoztathatjuk azt a mulasztást is, ami már a ki-
lencvenes években történt a hazai politikában, amikor már nyil-
vánvaló volt az EU-csatlakozás perspektívája és mégis a késle-
kedés dominált. Általában véve az európai integráció nagy erõ-
feszítést követel meg minden új belépõtõl, bár ez a kö-
vetelményrendszer sokkal könnyebben teljesíthetõ azon or-
szágoknak, amelyek hosszú évtizedek alatt fokozatosan alkal-
mazkodtak az EU-hoz. Nevezetesen például az északi országok,
amelyek elõször az EFTA és az EU közötti megállapodások,
aztán pedig az 1994 januárjától mûködõ európai gazdasági tér-
ség keretén belül kerültek szoros kapcsolatba az EU-val. Meg-
említendõ, mert kevéssé ismert, hogy a tíz új belépõ az
EU-tagsággal automatikusan az európai gazdasági térség tagja
is lesz.

Ráadásul az amszterdami szerzõdés (1997) szerint az új ta-
goknak minden EU-szabályozást át kell venniük, nincs lehetõ-
ség tehát valamely esetben kívülmaradásra (opting out), ami a
korábbi tagoknak megengedett, például az euró vagy a
schengeni szabályok bevezetése esetében. A többéves stratégiai
program címû dokumentum 5. pontja, amely az új tagállamok
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bilitási paktumok. Az EU-nak ezt a „terjeszkedését” egyébként
az Egyesült Államok is támogatta, hiszen a jugoszláv háborúk
idején az Egyesült Államok sürgette és el is érte az EU nagy-
mértékû felelõsségvállalását a térségben, vagyis az EU és az
Egyesült Államok között világos és határozott szerepmegosztás
alakult ki. A balkáni Európa-politika közpolitikai dimenziója is
erõteljesebbé vált 2004-re és eszközrendszere is sokat gazdago-
dott, hiszen konkrét intézkedések egész sora jellemzi az EU bal-
káni Európa politikáját a támogatások kiterjedt rendszerével,
amelynek a váza 2003 közepére elkészült.

Másodszor, Kelet-Európa országai (Belorusszia, Ukrajna,
Moldova és Oroszország) egészen más, s egyenként is különbö-
zõ megítélés alá esnek. Ennek közös nevezõje nem a belépés,
hanem a jó és tartós szomszédsági kapcsolatok kialakítása. Vé-
gül a Földközi-tenger medencéjében a barcelonai folyamat ke-
retében az EU szoros együttmûködésre törekszik az illetékes
EU-tagországok és a partner-országok között. Az egymást köve-
tõ elnökségek sorozatában a hangsúly mindig kissé megváltozik
a külpolitikában, de a lényegi törekvések változatlanok. Így a
görög elnökség idején, 2003 elsõ felében érthetõ módon a balká-
ni politika volt elõtérben, 2003 második felében az olasz elnök-
ség programjában viszont már a mediterrán térség, de egészé-
ben véve a nagyobb Európa kapcsolatrendszer kialakítása és
megerõsítése kíséri végig a keleti kibõvítés utáni EU-
külpolitikát. Az is világos, hogy az EU a 2003-as rendezés után
erre a kérdéskörre 2004-ben kevesebb figyelmet fog fordítani,
vagyis az ír és a holland elnökség a nemzetközi viszonyok terén
sokkal inkább a globális világrendre és a keleti kibõvítés zökke-
nõmentes végrehajtására fog koncentrálni, valamint az európai
alkotmány kérdésére.

Az európai helyzet – s mindenekelõtt közvetlen balkáni szom-
szédaink – stabilizálása számunkra a demokratizálás pozitív
kényszerpályájának fontos mozzanata, annak külpolitikai as-
pektusa és külsõ keretfeltétele. A magyar közvélemény és a
szakértõk túlnyomó többsége így is érzékeli ezt a komplex, kül-
és belpolitikai folyamatot és a Balkán térség kezdõdõ
európaizálásában a közép-európai fejlõdést megerõsítõ külsõ
hatást és a kapcsolatépítésre való pozitív perspektívát lát. Ez a
külsõ stabilizáció jó feltételeket teremt a szükséges belsõ intéz-
ményi reformokhoz is, amelynek a körvonalai és áttörési pont-
jai is ma már világosan kirajzolódnak. Az EU egyrészt a csatla-
kozási tárgyalások során és a koppenhágai megállapodást köve-
tõ záróértékelésekben részletesen kifejtette ezeket a feladato-
kat, másrészt azok hazai leltára is tekintélyes, ami lehetõvé te-
szi az áttekintést. Egymondatos tömörséggel szólva, a második
intézményi reformhullám lényege a politikai közép, mint a te-
rületi és szociális szereplõk világának kialakítása. Itt térünk
vissza az I. fejezet fõ motívumához és az ott jelzett harmadik
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A negatív vízió ennek éppen az ellenkezõje:
1. az EU a keleti kibõvítéssel intézményesíti a nagy országok

dominanciáját, mert éppen a megnövekedett létszám miatt gya-
korlatilag csak annyi ország szólhat bele a lényeges ügyekbe,
ahány kormányfõ elfér Tony Blair elhíresült vacsoraasztala kö-
rül;

2. a sok országgá bõvüléssel valójában káosz keletkezik, mert
beáll a döntésképtelenség, s ebbõl gazdaságilag is hátrányok
adódnak, mert a hatékony gazdaságpolitika hiányában tartós
recesszió következik az EU-ban, ami az új tagok felzárkózását is
ellehetetleníti;

3. már amúgy is monocentrikus világrend alakult ki, amely-
ben az EU csak alárendelt szerepet játszik, ennek bevezetõje az
iraki válság, illetve az iraki háború utáni idõszak, ami ráadásul
az EU-n belül is elmélyítette az újak és a régiek ellentétét.3

A két ellentétes vízió és a belõlük adódó forgatókönyv mellett
számos érv hozható fel, de a véleményem szerint a következõ
évtized történelme a számos új probléma ellenére is közelebb
lesz a pozitív forgatókönyvhöz és ehhez kell alakítanunk az Eu-
rópa-politikánkat is. A keleti kibõvítéssel az EU világpolitikai
helye és szerepe tényleg radikálisan megváltozik, és ezzel gyö-
keresen átalakul az új tagországok külsõ környezete is. A 2004-
es bõvítés máris átrajzolta Európa térképét és még inkább így
lesz Bulgária, Románia, illetve Horvátország felvétele után
még ebben az évtizedben. A csatlakozási tárgyalásokkal párhu-
zamosan az EU „Európa-politikája” is radikálisan megváltozott,
mivel a látóköre és a hatóköre területileg is kibõvült az új szom-
szédok felé. Megváltozott az Európa-politika egészének politi-
kai dimenziója azzal, hogy a bezárkózást mind inkább a széle-
sebb Európa irányába való nyitás váltotta fel, igen reális és re-
gionálisan differenciált módon. Az EU nagyobb Európa
(Greater Europe vagy Wider Europe) programja keretében há-
romféle szomszédsági politika körvonalai rajzolódnak ki, egy-
részt Nyugat-Balkán, másrészt Kelet-Európa és harmadrészt a
mediterrán térség felé.

Ezek a térségek egészen különbözõ megközelítésben szere-
pelnek az EU új „szomszédsági politikájában”, ami már jelzi az
EU külpolitikai stratégiáját a következõ évtizedekre. Elõször is,
a Nyugat-Balkán kis államai potenciálisan az EU tagjai lesznek,
hiszen erre az EU vezetõi többször ígéretet tettek. Ebben a te-
kintetben a legfontosabb esemény talán az volt, hogy a
thesszaloniki csúcsértekezletet közvetlenül követõen, 2003. jú-
nius 21-én külön, az érintett államok vezetõivel kibõvített
EU–Balkán csúcsértekezlet foglalkozott a Nyugat-Balkán integ-
rációjának konkrét lépéseivel és általános perspektívájával. A
balkáni nyitáshoz politikai kötelezettségvállalás is kapcsoló-
dott, az európai értékrend megfogalmazása és támogatása a
szélesebb Európában, akár szerzõdéses formában is mint a sta-
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eléggé gyakorlatiasan értelmezni az átvett jogszabályok alkal-
mazása vonatkozásában. A lényeg ugyanis az állam és a társa-
dalom közös, együttes hatékonysága, ami egyaránt ütközik a
szokványos konzervatív és liberális felfogással. Az állam „kon-
zervatív” – az erõs államnak uralkodnia kell a társadalom felett
– és „liberális” – az állam mindenképpen autoriter, ezért élesen
el kell választani a civil társadalomtól és a társadalmat szükség-
képpen az állam ellen kell mozgósítani – felfogása tehát egyfor-
mán hibás, ezért korrekcióra szorul, s voltaképpen két szélsõsé-
ges végletként felerõsíti és feltételezi egymást.4

Az állam és a társadalom élés szembeállításának megvoltak a
történelmi okai, és számos vonatkozásban ez az ellentét még
most is fontos, mert az állami túlhatalom korlátozásának és a ci-
vil társadalom autonómiájának még most is rendkívüli a jelen-
tõsége. De a sürgetõ EU-konformitáshoz át kell lépni a két szfé-
ra üres ellentétén, állandó közhelyszerû ütköztetésén, mert
mind a kettõt együttesen, a maguk kölcsönhatásában véve moz-
gósítanunk kell, amit akár „általános mozgósításnak” is nevez-
hetünk. Ennek a lényege az, hogy sem az állami, sem a társadal-
mi kapacitás önmagában, külön-külön nem növelhetõ az EU-
igényeknek megfelelõen, hanem csak a kettõ együttesen, a ma-
guk kölcsönviszonyában. Az együttes fejlesztés követelménye
eddig a csatlakozás gyakorlatában sem érvényesült, mert a tár-
gyalások és a nyomukban végrehajtott átalakítások során az ál-
lam volt az egyedüli – vagy legalábbis monopolizálásra törekvõ
fõszereplõ – és a társadalom jobbára csak tárgya és elszenvedõ-
je volt az európaizálásnak. Ezért jelentõs kormányzati EU-s de-
mokratikus deficit keletkezett, azaz az államcentrikus csatlako-
zás már eddig is szûk keresztmetszetnek és egyre inkább aka-
dálynak bizonyult, hiszen a jogszabályok széles körû és haté-
kony alkalmazása lehetetlen a társadalom szereplõinek aktív
közremûködése nélkül. Most tehát egyértelmûen a társadalmi
kapacitásnak az állammal koordinált növelése a legfontosabb
feladat és a sikeres tagság záloga, mégpedig az Európa-politika
mindkét értelmében, egyrészt politikailag az EU támogatottsá-
gának, másrészt közpolitikailag az intézmények hatékonysága
növelése tekintetében.

Az állam mûködése a modern Európában jellegzetes ciklikus,
pulzáló mozgást mutat. Az állam szükségképpen új meg új funk-
ciókat vesz fel és lát el, mert nyomás nehezedik rá, hogy ellás-
sa ezeket az újonnan felmerülõ funkciókat, amelyek nagy része
jelenleg az EU15 számára is a globális kihívásból és a transzna-
cionális EU-szint megjelenésébõl – a „nemzeti” európaizálás
kemény követelményébõl – fakad. Ezek az új funkciók idõrõl
idõre túlterhelik az államot és csökkentik annak kapacitását,
ezért megkezdõdik azok leadása, devolúciója, illetve a partne-
rek keresése az alacsonyabb szinteken, ami az állami hatáskör
csökkenésére, de egyúttal az állami kapacitás növekedésére ve-
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szakasz, a sikeres tagság szakasza részletes kifejtéséhez. A
mezopolitika intézményrendszere hiányzik manapság legin-
kább Magyarországon és kiépítése a leginkább sürgetõ feladat
az ország európaizálásában, avagy a sikeres tagsághoz szüksé-
ges adminisztratív kapacitás kialakításában. Árnyaltabban szól-
va, ez a mezopolitikai intézményrendszer valamennyire kiala-
kult ugyan, de torz és gyengén fejlett formában, sõt számos te-
kintetben erõsen hiányos, defektes is. Ez a helyzet még akkor is,
ha az EU által a tagsághoz szükséges intézményektõl eltekin-
tünk és csak a korábbi, a belsõ fejlõdésbõl adódó, a demokrati-
kus intézményrendszer kiteljesítésére irányuló hazai igényeket
vesszük számba. A közvéleményben és gyakran a szakirodalom-
ban is felbukkan az a nézet, hogy a politikai közép intézmény-
rendszerét illetõen lényegében nincs érvényes EU-elõírás és az
EU-ban is mindenki másképp csinálja. Ezzel szemben a továb-
biakban azt szeretnénk részletesen és tagoltan, több menetben
bemutatni, hogy az EU-szabályozás persze létezik, s az új tago-
kat illetõen különösen erõteljesen érvényesül, ráadásul van egy
rejtett, kimondatlan szabályozás (hidden acquis) is (Cardona,
1999; lásd még Anderson, 2001 és Downs, 1998).

A teljes és következetes európaizálás igényének makacs el-
utasítása mögött nemcsak az intézményi tehetetlenség és
alibikeresés rejlik, hanem az is, hogy a magyar közvélemény
még nem értette meg a modern EU-politikai struktúrák lénye-
gét, ami az állam és a civil társadalom viszonya modern, 21.
századi felfogásában sûrûsödik össze. A hagyományos felfogás
szerint az állam és a civil társadalom szférái élesen elkülönül-
nek egymástól és szemben állnak egymással, míg az EU kor-
mányzási elvei és gyakorlata szerint áthatják egymást és köl-
csönösen kiegészítik egymás funkcióit. A modern európai poli-
tikaelmélet szerint a társadalmi intézményrendszer egészének
négy alapvetõ szintje van, ezen belül kettõ az állam (központi
kormányzati szint és az országos hatáskörû szervek, mint a
„félállami” intézmények szintje) szférájához, a másik kettõ
(társadalmi csúcsszervezetek és alapszintû szervezõdések) pe-
dig a civil társadalom szférájához tartozik. A szintek közötti vi-
szonyt a devolúció – a hatáskörök és funkciók alacsonyabb
szintre való leadásának – és a partnerség – a szintek közötti és
a szinteken belüli együttmûködés – elve szabályozza egy cikli-
kus, pulzáló mozgás keretén belül. Ebben az értelemben Ma-
gyarországon mindkét szféra és mind a négy szint radikális mo-
dernizációra, azaz európaizálásra szorul azok differenciált vi-
szonya, kölcsönös egymásba hatolása és együttes hatékonysága
tekintetében. Nálunk azonban a politikában, a közéletben és a
társadalomtudományokban az állam fogalmát még mindig a ha-
gyományos értelemben használják, vagyis szükségképpen
túlhatalmi szférának tekintik. Ezért sokan egyszerûen nem is
értik az EU elvárásait vagy nem tudják elvileg megfelelõen és
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A TÁRSADALMI SZEREPLÕK VILÁGA

Az EU különbözõ intézményei idõrõl idõre általában is megfo-
galmazzák az új tagországokkal kapcsolatos elvárásaikat, illet-
ve részletesen és ország-specifikusan is kifejtik azokat, például
az országjelentésekben. Az Európai Parlament 2003. márciusi
ajánlása ezeknek az intézményi reformokat illetõ konkrét elvá-
rásoknak tömör összefoglalása, miszerint az EU a magyar intéz-
ményi reform számára „a roma lakosság integrációját, a társa-
dalmi párbeszéd intézményeinek javítását, a korrupció elleni
harc fokozását, a regionális különbségek csökkentésére irányu-
ló fokozott erõfeszítést, s nem utolsósorban a kormányzati köz-
szektor közbeszerzési eljárásainak szigorú betartását” fogal-
mazza meg követelményként. Ebbõl az általános elvárások
szintjén az intézményi reformok két alapkövetelménye rajzoló-
dik ki, egyrészt a társadalmi párbeszéd intézményrendszeré-
nek, másrészt a régiók intézményeinek reformja, amelyek min-
den EU-dokumentumban visszaköszönnek. Ezután azonban az
Európai Parlament dokumentuma jóval keményebben azt is
hozzáteszi, hogy „Ragaszkodunk ahhoz, hogy egy hatékony in-
tézményi és adminisztratív rendszer jöjjön létre a strukturális
és kohéziós alapok programozására és megvalósítására. Hala-
dás történt ezeken a területeken és a magyar hatóságok hozzá-
járulása lényeges volt az elõrelépéshez. De az erõfeszítéseket
folytatni kell.”5

A társadalmi és területi szereplõk világának feltárásában a
lisszaboni stratégiához és a tamperei programhoz való csatlako-
zásnak van kiemelt jelentõsége, amelyet a szükséges adminiszt-
ratív kapacitás nézõpontjából veszünk szemügyre. Az intézmé-
nyi alkalmazkodáshoz és felzárkózáshoz azonban az EU egész
intézményi fejlõdése dinamikájának megértése szükséges, azaz
egy holisztikus megközelítés, hiszen egy-egy intézményi átvétel
vagy alkalmazkodás a rendszer egészével való harmonizálás
nélkül csak átmeneti lépésként elfogadható. Az EU két alapelv-
re, a verseny és a szolidaritás elveire épül, és belsõ intézményi
felépítésében öt közpolitikai alappillére vagy alapvetõ tartalmi
dimenziója van. Ezek egyenlõtlenül fejlõdtek és rendszerré
szervezõdése is különbözõ idõpontokban történt meg, de az EU
mind erõteljesebb lépéseket tesz a felzárkóztatásukra és a koor-
dinálásukra, sõt egységes stratégiába való integrálásukra. Az
EU elsõ alappillére természetesen a gazdaság, amelynek közös-
ségiesítése lényegében megtörtént az egységes európai ok-
mánnyal (SEA) 1986-ban. A kilencvenes évek folyamán a máso-
dik, kezdetekbõl fogva létezõ szociális alappillér (social acquis)
is mindjobban kiépítésre – és részben közös szabályozásra – ke-
rült, elõször az amszterdami szerzõdésben 1997-ben. A harma-
dik, a környezetvédelmi alappillér még inkább megkésve jött
létre, de jelentõsége rendkívül felerõsödött az északi kibõvítés-
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zet. Ez a paradoxon az EU hatékony mûködésének lényege,
mint a pozitív összegû játék logikája, amely az állami és a tár-
sadalmi kapacitást egyszerre növeli a devolúció és a partnerség
révén. Az új tagoknál – így nálunk is – még a negatív összegû já-
ték logikája érvényesül, az állam (a központi kormány) nem
akarja a funkciókat és az erõforrásokat leadni, ezért alulteljesít,
de mivel ezzel egyben korlátozza a társadalmi szereplõk tevé-
kenységét is, ezért a társadalmi szféra is alulteljesít, vagyis az
állami és a társadalmi kapacitás nem felerõsíti egymást, hanem
gyengíti. Az állam nem engedi – nemhogy elõsegítené – a társa-
dalmi kapacitás kibontakozását és ezzel beszûkíti a saját moz-
gásterét is. Nagyjában-egészében ez a csatlakozás eddigi mo-
dellje – amelynek korlátozottságát már a kormány–parlament
viszony kapcsán említettem – és csak a legutóbbi idõben mutat-
koznak jelek ennek a szûk horizontnak a túllépésére. Az EU ép-
penséggel ad útmutatást, sõt felszólítást a politikai közép kiépí-
tésére, sõt nagyon konkrétan is az adminisztratív kapacitás –
mint az állami és a társadalmi kapacitás együttese – növelésé-
re, bár nem szabja meg részleteiben annak teljes rendszerét. Az
EU megköveteli azonban a devolúció és a partnerség elvének
érvényesítését, azaz az acquis hatékony alkalmazását.

A modern Európát az állam – mint a tulajdonképpeni kon-
centrált hatalmi szféra – és a civil társadalom alapszintje – az
állampolgárok spontán szervezõdései mint az egyesületek tízez-
rei – közötti átmeneti formák sokasága és tarkasága jellemzi.
Voltaképpen a települési önkormányzatok, mint a civil társada-
lom alapszintjének legerõsebb szerkezeti elemei is „állami”
funkciókat kell ellássanak egyfelõl, de maga a központi kor-
mány is le kell adjon – például „privatizáljon” – számos funkci-
ót másfelõl, akár a „public-private partnership”, akár az állami
funkciókat ellátó köztestületek tekintetében. Az állam és a civil
társadalom áthatása a középen mindenesetre a közös formák
igen nagy gazdagságát hozza létre a köztestületektõl a kamará-
kig, s ilyenek lennének az ugyancsak „félállami” funkciókat be-
töltõ választott önkormányzattal rendelkezõ régiók is, amelyek
irányába az EU halad. Az EU-ban nem az olcsó, hanem a haté-
kony állam a legfõbb törekvés, azaz az olyan tagállami szint ki-
alakítása, amely eredményesen képes ellátni összes funkcióit, s
optimálisan megszervezi a maga kapcsolatait felfelé az EU-
szinthez és lefelé az autonóm partneri szintekhez. Ezért áll az
elsõ helyen az EU-követelmények rangsorában az adminisztra-
tív kapacitás növelése, illetve teljes kiépítése, hiszen az új tag-
államok elmaradottsága ebben a tekintetben sokkal nagyobb
mint a gazdasági fejlettség területén.
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mányos kutatásban és a felsõoktatásban is – és ezeknek a kihí-
vásoknak az együttes hatása adja az általános intézményi re-
form-kényszert. A legfontosabb az egységes piac után az egysé-
ges jogi térség létrehozása mint az európai igazságügyi együtt-
mûködés lényeges dimenzióinak integrálása, „a szabadság, a
biztonság és a jog érvényesülése térségének” a kiépítése. A ko-
rábbi harmadik pillér részleges közösségiesítése is megkövete-
li a „szükséges adminisztratív kapacitást” az új tagállamoktól és
itt az intézménytranszfer és a policytranszfer feladatai teljes
egyértelmûséggel és jogi pontossággal fogalmazódnak meg.
Hangsúlyozni kell, hogy a „belpolitika” egységes rendszerének
kialakítása ugyanolyan óriási jelentõségû, mint az egységes pi-
ac kialakítása volt korábban. Talán még nehezebb feladat is,
mert a nemzeti adminisztrációk átalakítása és részleges
homogenizációja nagyobb ellenállásba ütközik és igen komoly
intézményi kapacitást és szoros kooperációt kívánt meg már az
EU15-ben is. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése
térségének fejlesztése a nemzeti adminisztrációk fokozódó kon-
vergenciáját tételezi fel a közös szabályozások rendszerén ke-
resztül, amely átfogja a közigazgatást, az igazságszolgáltatást, a
rendészeti szerveket és a határõrséget is. Az EU többéves stra-
tégiai programjának 35. pontja kimondja, hogy a 2004. júniusi
dublini csúcstalálkozón át kell tekinteni a tamperei program el-
sõ fázisának megvalósulását, s addig is fel kell készülni a prog-
ram 2006 végéig tartó második szakaszára.

Nevezetesen és konkrétan a tamperei program három vonat-
kozásban érvényesítendõ. Egyrészt a határõrizet integrált rend-
szerének létrehozásában, ami feltételezi a menekültügy és a
migráció kezelésének integrációját is, valamint azt, hogy a
Schengen Information System II., mint a vízumokról szóló kö-
zös, integrált információs rendszer is teljesen kiépül 2006 végé-
ig. Másrészt a nemzetközi bûnözés elleni közös fellépésben, ami
a rendõrségi, igazságszolgáltatási és vámhatósági tevékenység
integrációját követeli meg. Végül a 35. pont szerint emelni kell
az igazságszolgáltatás színvonalát az EU-állampolgárok számá-
ra, s lehetõvé kell tenni az igazságszolgáltatás kölcsönös elérhe-
tõségét és azonos jellegét az EU-n belül. Jóllehet az új tagor-
szágok számára a belépés ebbe a rendszerbe, vagyis a szabad-
ság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségébe csak foko-
zatosan történik – amit leginkább a schengeni rendszer átvéte-
le példáz –, az is bizonyos, hogy egyre nagyobb nyomás fog ne-
hezedni rájuk a szabályok teljes átvételére és közvetlen alkal-
mazására, illetve az erre alkalmas intézményrendszer kiépíté-
sére. Súlyosan hibásak és félrevezetõek tehát azok a könnyû ki-
jelentések, hogy az EU-ban érintetlenül megmarad a nemzeti
adminisztratív rendszerek sokfélesége, mert nincs közös szabá-
lyozás. Valójában az új tagországok szélesebb értelemben vett
adminisztratív reformjának az egyik legnehezebb feladata lesz
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sel, bár a közösségi szabályozása még így is elmaradt a másik
kettõ mögött. A fenti három alappillérnek egy közös stratégiába
való integrálását voltaképpen a lisszaboni stratégia
kényszerítette ki 2000 márciusától és ez a folyamat a svéd el-
nökség alatt gyorsult fel 2001 elsõ felében. A 2001. márciusi
stockholmi csúcstalálkozón már erõteljesen megfogalmazódott
a gazdaságpolitika és a szociálpolitika integrálásának szüksé-
gessége, a 2001. júniusi göteborgi csúcstalálkozón pedig a kör-
nyezetvédelmi politikával való egyesítésük elve a fenntartható
fejlõdés jegyében. Ezért az EU hivatalos dokumentumai gyak-
ran összekapcsolják Lisszabont Göteborggal, vagyis a lisszabo-
ni stratégiáról és göteborgi programról szólnak. A fenntartható
fejlõdés komplex stratégiájának nagy jelentõséget tulajdoníta-
nak, s az európai fejlesztés sajátos elvének tartják, amely nagy-
ban különbözik a globális környezetvédelem politikáját (kiotói
jegyzõkönyv) elutasító amerikai állásponttól.

Az EU-ban a területi elv (territorial acquis) mint a negyedik
alappillér érvényesítése különösen a déli kibõvítés után került
elõtérbe, és a kilencvenes évek folyamán kialakult a területfej-
lesztési politika – kohéziós vagy regionális politikának nevezett
– egész intézményrendszere. A területi dimenzió erõteljes érvé-
nyesítése már eleve megkérdõjelezte a nemzeti közigazgatási
rendszerek intaktságát a NUTS rendszer bevezetésével és a
strukturális és kohéziós alapok általános követelményrendsze-
rével. De az általános jogbiztonsági – ötödik – alappillér kimun-
kálása a nemzeti érzékenységek miatt így is jelentõsen elma-
radt a többitõl, s markánsan csak az 1999. októberi tamperei
csúcstalálkozón került programként megfogalmazásra mint az
egységes jogi térség, „a szabadság, a biztonság és a jog érvénye-
sülésének térsége” (az Igazságügyi Minisztérium által javasolt
fordításban), ami már a nemzeti adminisztrációk konvergenci-
ájának követelményét helyezte elõtérbe. A negyedik és az ötö-
dik alappillért az EU hivatalos dokumentumaiban gyakran ösz-
szekapcsolják – hiszen az egységes jogi térség is területi elvet
fogalmaz meg – és tamperei programként emlegetik. 2004-ben
éppenséggel a lisszaboni stratégia és a tamperei program – il-
letve most már mind az öt alappillér – integrációja van az EU-
ban napirenden. Az új tagállamok közvéleménye és szakértõi
viszont ezeket az alappilléreket gyakran elszigeteltségükben és
csak a gazdaság abszolút szupremáciája oldaláról tekintik. En-
nek is köszönhetõek a sokszor olyan terméketlen viták, amelyek
fõ motívuma az az önmegnyugtató megállapítás, hogy voltakép-
pen mindezekhez a „tamperei” intézményesült közpolitikai
alappillérekhez nem is kell alkalmazkodni, mert az EU úgy-
mond nem ír elõ semmit, hanem mindent ráhagy a nemzeti
rendszerekre.

Az EU tehát egyre több közpolitikai területen törekszik az
egységes térség kialakítására – a fentieken túl például a tudo-
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ként belsõ ellentmondásoktól, éles társadalmi polarizálódástól
szenved, amelynek legsúlyosabb dimenziója – EU terminológi-
ával szólva - a szociális és politikai kizárás (exclusion), amely
erõs kontrasztban van az EU által kitûzött céllal, a társadalmi
befogadással (inclusion) és a szociális kohézióval (social
cohesion). Általában véve a kohézió fogalma területi és szociá-
lis értelemben – és a két dimenzió összefoglalásaként – az EU
egyik centrális kategóriájává vált. Annyi bizonyos, hogy az EU
nézõpontjából alapvetõen hibás az a nálunk még gyakori nézet,
amely a jóléti államot – illetve az irányába megtett elsõ lépést,
mint jóléti rendszerváltást – pusztán karitatív szervezetnek,
morálisan motivált humanitárius intézkedések rendszerének,
netán a legjobb esetben a gazdasági fejlettségbõl adódó luxus-
nak vagy éppen pazarlásnak tartja. A jóléti állam nem egyéb,
mint a fejlett társadalom komplex önszabályozó rendszere,
amely éppenséggel a gazdaság optimális mûködtetését és fej-
lesztését is lehetõvé teszi a hatékony mûködéshez szükséges
társadalmi funkciók kialakításával, bár a jóléti állam minden-
kori formája és mértéke maga is erõsen függ a gazdaság adott
lehetõségeitõl (Adnett, 2001; Beyer, 2001; Tang, 2000). A kohé-
zió általában és az egyének hatékony „bevonása” (inclusion) a
szûkebb termelésbe és a bõvebb társadalomba konkrétan min-
denekelõtt nem nemes, emberbaráti cél, hanem a foglalkozta-
tottság és képzettség együttes növelése a gazdasági versenyké-
pesség fõ eszköze a lisszaboni stratégia szellemében.6

Az EU az elsõ országjelentéstõl, 1997-tõl kezdve rendszere-
sen követi a gazdasági, társadalmi és politikai fejleményeket a
tagjelölt országokban. Ez a munka voltaképpen az 1996-os fel-
méréssel és az 1997 õszéig tartó „átvilágítással” (screening)
kezdõdött és egészen 2003. november 5-ig, az utolsó – már rend-
hagyó jellegû – országjelentésig folytatódott. A felmérések
mind mélyebbre hatoltak és a társadalmi folyamatoknak széle-
sebb körét fogták át, mint amit az EU elvárásai közvetlenül tar-
talmaztak, ezért jóval nagyobb volt az ellenõrzés lehetõsége és
pontosabb az eredménye is. 2003 októberére elkészült a teljes
áttekintés a 13 tagjelölt ország társadalmi dialógussal foglalko-
zó intézményrendszerérõl (Social Dialogue in the Candidate
States), két kötetben, az Université Catholique de Louvain irá-
nyítása alatt. A kétkötetnyi felmérés felvonultatja az egyes or-
szágokban az összes társadalmi szereplõt és bemutatja a funk-
cionális érdekképviseletek teljes intézményrendszerét és az EU
kapcsolatait is. Ez a hatalmas dokumentáció jó bizonyítéka an-
nak, hogy az EU-nak - a területi dimenzióhoz hasonlóan – ugyan
nincsenek ezen a területen sem átfogó, részletes, jogilag is tel-
jesen kidolgozott követelményei a tagjelöltekkel szemben, vi-
szont pontosan meghatározza azokat az általános követelmé-
nyeket, amelyeket az egyes országoknak nemzetspecifikus for-
mában teljesíteniük kell.
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a harmadik pillér részleges közösségiesítésébõl adódó intézmé-
nyi átalakulás, illetve az adott EU intézményi alrendszer beépí-
tése a közigazgatási rendszer egészébe. Annak tehát, hogy az
EU-ba való belépéssel megtörténik az egységes jogi térséghez
való csatlakozás, elkerülhetetlenül hatása van a szûkebb érte-
lemben vett közigazgatás rendszerére is. Közben más oldalról,
a gazdaság részérõl is növekedik a nyomás a nemzeti rendsze-
rek egységesítésére, pozitív és negatív hatásában egyaránt. Po-
zitívan azért, mert a közösségi gazdaságpolitikák alkalmazása
maga is új intézményi alrendszert hoz létre, ami alkalmazkodá-
si kényszert teremt. Negatívan, már csak azért is, mert az egy-
séges piac hatásaként éppenséggel tovább nõnek a regionális
különbségek, amelyek csökkentésére kiterjedt intézményrend-
szert – a strukturális és kohéziós alapok rendszerét – kell mû-
ködtetni, különösen az új tagállamokban.

Itt viszont a területi és a szociális politika összeérnek, hiszen
a regionális egyenlõtlenségek problémája átfordítható azzá az
eredeti kérdéssé a nyolcvanas évek végérõl, hogy hányan és ho-
gyan megyünk Európába. Ezek a lényegi összefüggések a külön-
bözõ társadalmi szférák átalakulása között valóban az „átpördü-
lést” követõ „áthatásra” (spill over) emlékeztetnek, amellyel a
funkcionalisták érveltek a kezdet kezdetétõl az EU fejlõdésének
felgyorsulása mellett. Az egyes szférákban megindult átalakulás
radikális hatása, kihívása a vele szoros kapcsolatban lévõ többi
szférára tényleg érvényesül. Ezt akkor is számításba kell ven-
nünk, ha ma már tudjuk, hogy ez az egyik szférából a másikba
való „áthatás” nem gyors és automatikus, hanem fokozottan és
áttételesen érvényesül, vagyis mindig az adott szféra saját belsõ
természete szerint. Ilyen érdemi összefüggés, mint „áthatás”
van kétségtelenül az egységes jogi térség érvényesülése, a köz-
igazgatási intézményrendszer struktúrája és a szociális rendszer
között is, hiszen mind az EU állampolgári jogok, mind pedig a te-
rületi és a szociális egyenlõtlenségek egyetlen rendszerré állnak
össze. Az egyenlõtlenségek rendszerét azért célszerû elõször a
szociális kérdések és a megoldásukra szolgáló intézményrend-
szer – a szociális dialógus tripartit intézményrendszere – oldalá-
ról áttekinteni, mert az EU-ban ez került elõbb szabályozásra és
a területi egyenlõtlenségek intézményes leküzdésében ez volt a
modell és a kiindulópont, ami felerõsítette a két – szociális és te-
rületi – alrendszer egységét és együttmûködését, ami a struktu-
rális alapok felépítésébõl azonnal látható.

Az a kérdés tehát, hogy hányan megyünk Európába, kezdettõl
fogva a hatékony tagság lényegi kérdése, amelynek nemcsak te-
rületi aspektusa van – „Pannónia” és „Hunnia” megszokott
szembeállításában –, hanem a társadalmi egyenlõtlenségekre –
szélesebben tekintve a termelékenység magas szintjén „mûkö-
dõképes” egyének tömeges újratermelésére – vonatkozó aspek-
tusa is. A magyar társadalom a rendszerváltás következménye-
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egyike, a személyek szabad mozgása, amelyre épülnek a külön-
bözõ, a termeléstõl való távolságuk mértékében egyre puhább
szabályozások, mint (1) az európai szociális alap, (2) munkakö-
rülmények, (3) foglalkoztatottság és munkanélküliség, (4) tár-
sadalombiztosítás és (5) szociális ellátások, amelyek a csatlako-
zási tárgyalások témáit és elõírásait is megszabták.8

A tárgyalások során az is kiderült, hogy a rendszerváltás so-
rán kialakult mély társadalmi polarizációt és a vesztesek–nyer-
tesek közötti kontrasztot az EU is látja és megérti. Bár ezt a hi-
vatalos dokumentumokban csak ritkán hangoztatja, de akkor
igen erõteljesen: „A tervgazdaságról a piacgazdaságra való át-
menetnek nagy társadalmi ára volt: a munkanélküliség megje-
lenése, bizonyos társadalmi csoportok elszegényedése és az új
társadalmi egyenlõtlenségek kialakulása együtt járt ezekkel a
reformokkal, amelyek bármennyire is szükségesek voltak,
gyakran nagy ellenérzést váltottak ki a magyar társadalomban.
Az egymást követõ kormányok, amelyek arra törekedtek, hogy
megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, állandóan a szigor-
politika és a radikális reform, illetve a jövedelem minimális, a
gazdasági fejlõdést még lehetõvé tevõ újraelosztása közötti
nehéz választás perspektívája elõtt álltak. (...) Ez volt az oka
annak, hogy a társadalmi-politikai életet ugyan a reformok mel-
letti erõs elkötelezettség uralta, de felbukkantak benne a kom-
munista korszak iránti nosztalgia elemei is, sõt néha populista
eszmék is megjelentek és a nacionalista érzelmek is jelentkez-
tek.”9

A szociális helyzet sajnos ennél sokkal rosszabb, mert lénye-
gében úgy jellemezhetõ, hogy a gazdasági válságkezelés során a
pénzügyi deficitet felszámolták és egyben átfordították társa-
dalmi deficitté a közszféra drasztikus korlátozása és a jövedel-
mi szint drámai csökkentése révén. A társadalmi deficit és a
rendszerváltás társadalmi ára a kulcsszavak itt, bár látnunk
kell, hogy a magyar közvélemény még nem kész arra, hogy
szembenézzen a valós tényekkel, amelyeket csak a szegény, be-
teg, képzetlen és frusztrált magyar társadalom kategóriáiban
lehet megfogalmazni. Az elmúlt évtizedben halmoztuk fel mind-
azokat a hátrányokat a lakosság képzettségében, egészségében,
a demográfiai helyzetben és a mindennapok agresszív kultúrá-
latlanságában, amelyek halmozott hátrányos helyzetként szá-
mos generációt végigkísérnek majd a magyar történelemben.
Ez a társadalmi katasztrófahelyzet adja a szociális kérdés intéz-
ményi aspektusa megvitatásának általános hátterét, mert az
egyes érintett rétegek tudatos és aktív társadalmi szereplõkké
való intézményesítése nélkül nem lehetséges „befogadási” poli-
tika vagy jóléti rendszerváltás. Ugyanakkor a társadalomtudo-
mányokban és a rangos publicisztikában a kilencvenes évek kö-
zepétõl már megjelentek az alapos elemzések a rendszerváltás
súlyos áráról és a figyelmeztetések is, hogy ennek komoly kö-
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A „social acquis”, azaz a szociális kérdésre vonatkozó általá-
nos EU-szabályozás azonban mégiscsak létezik, Bob Deacon
szerint „az EU szociális politikája valójában a meglehetõsen
korlátozott jogi szabályozáson (legal acquis) túlmenõen az euró-
pai szociális politika alapelveit mint puha szabályokat (soft
acquis) is magába foglalja”. Az EU social acquis történetének
összefoglalásában Deacon bemutatja, hogy szélesedik a jogilag
is szabályozott, „kemény” acquis a kezdetektõl a kétezres évek
elejéig, jelezve egyben azt is, hogy az 1974 óta rendszeresen
megjelentetett Social Action Programme nevû bizottsági aján-
lások – mint „puha” követelmények – maguk is mennyire gya-
korlatiasan érvényesülõ szabályok az EU-tagállamokban. Ilyen
a Social Agenda for 2000–2006 címû, az Európai Bizottság által
kiadott dokumentum is, amelyben már egyértelmû utalások
vannak arra, hogy a csatlakozó országoknak is bele kell illesz-
kedniük a szociális kérdésre vonatkozó EU-programokba. Az
1995-ös Fehér könyv szociális fejezete segítségképpen határo-
zottan megkülönbözteti a kemény és a puha elvárásokat, de még
csak a kemény követelményeket várta el. Ám az ország-
jelentésekben már a puha elvárások is erõteljesen megfogal-
mazódtak, sõt a bizottság 2000-ben kiadott Enlargement
Strategy Paper címû dokumentuma éles kritikát is megfogal-
maz ebben a kérdésben, miszerint a csatlakozó országok na-
gyon lassan veszik át a „social acquis” egészét. 2001 elsõ felé-
ben a tízek lezárták a szociális kérdéssel foglalkozó 13. fejeze-
tet, de az EU azóta is elvárja tõlük, hogy a social acquis újabb
és kiterjedtebb változatait is átvegyék és kövessék, fõleg a fog-
lalkoztatottság fejlesztésében a lisszaboni stratégia szellemé-
ben (lásd átfogóan De la Porte and Deacon, 2002, I. fejezet,
www.stakes.fi/gaspp).7

Az EU-szabályozásnak több típusa van, két alapvetõ formája
a rendelet (regulation) – ami minden tagországra közvetlenül is
érvényes és minden részletében kötelezõ – és az irányelv
(directive) – ami szintén kötelezõ, de nem részletesen szabá-
lyoz, hanem megszabja az általános kötelezettségeket, amelye-
ket aztán a nemzeti sajátosságoknak megfelelõen adaptálnak és
a nemzeti jogrendszer keretében szabályoznak. Vannak ezen túl
határozatok (decision) – amelyek meghatározott címzetteknek
szólnak és csak rájuk nézve kötelezõek – és ajánlások
(recommendation) vagy vélemények (opinion) is, amelyek
iránymutatásul szolgálnak, a valóban puha szabályozást jelen-
tik. Ezek gyakran jönnek az Európa Tanács oldaláról is, amely-
nek számos ajánlását az EU nem kötelezõ jelleggel átveszi,
ahogy ez a szociális chartával is történt, amely végül is majd
egy évtized multán beépült az amszterdami szerzõdésbe. Az
Európa Tanács számos egyezményét Magyarország ratifikálta,
s ezek természetesen szintén kötelezõ jogszabályokká váltak.
A szociális acquis alkotmányos alapja a négy alapszabadság
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zamos EU-intézményekkel – az Ecosoc és annak szereplõi –, de
elégtelenek a többi új demokráciákban lévõ intézményekkel va-
ló kapcsolataik, azaz a horizontális európaizálásuk is eléggé fe-
lemásra sikeredett. Az EU-alkalmazkodásnak és a szervezett ci-
vil társadalom közös érdekeinek érzékeltetésére most szélesre
kellene nyitnunk az elemzés optikáját, hogy a lisszaboni straté-
giát és a szociális Európa – az elsõ és a második alappillér – egé-
szét bemutassuk, hiszen a magyar közvélemény talán az EU-
nak ezt az arculatát ismeri a legkevésbé, de legfeljebb a körvo-
nalait tudjuk jelezni.

Az Európai Tanács 2000. március 23–24-én „speciális” csúcs-
találkozót tartott azért, hogy kidolgozzák a „a foglalkoztatott-
ság, a gazdasági reform és a szociális kohézió megerõsítésének
stratégiáját”, amely a továbbiakban lisszaboni stratégia néven
vált közismertté. 1998-tól már rendszeressé váltak a negyed-
évenkénti csúcstalálkozók, de egy darabig még speciálisnak
vagy informálisnak nevezték a tavaszi és õszi összejöveteleket.
Minden év tavaszán a lisszaboni stratégia az Európai Tanács
csúcsértekezletének tárgya, s ezek a találkozók áttekintik a lisz-
szaboni elnökségi döntések (Presidency Conclusions) – mint
tervrajz – alapján a program elõrehaladását. Az egymást köve-
tõ csúcsértekezletek megfogalmazták a gazdaság- és szociálpo-
litika, illetve a környezetvédelmi politika hármas egységének
elvét, mint a fenntartható fejlõdés és a versenyképesség együt-
tes követelményét. Ennek az a lényege, hogy a szociális politika
nem passzív könyöradomány, hanem aktív eszközrendszer a
gazdasági versenyképesség fokozásában és a területi fejlesztés
elõremozdításában. A lisszaboni stratégia 41 pontja a külsõ, glo-
bális kihívásból indul ki és az EU versenyképességének fokozá-
sára a gazdasági és a szociális politika egyesítésével,
szinergikus hatásával reagál a tudásalapú társadalom perspek-
tíváját felvázolva és az európai szociális modell megerõsítésé-
nek szükségességéhez eljutva a végsõ következtetésben. A lisz-
szaboni stratégiával számos EU-dokumentum foglalkozik, ame-
lyek összegezve is áttekinthetõek (például az europa.eu.int-
/comm/lisbon_strategy honlapján), illetve több kritikai elemzés
is napvilágot látott annak problémáiról, mint Alasdair Murray
„The Lisbon Scorecard III: The status of economic reform in the
enlarging EU” címû tanulmánya (Centre for European Reform,
www.cer.ac.uk).12

2002 márciusában a barcelonai csúcsértekezleten már a csat-
lakozó országok is részt vettek, és be kellett számolniuk a saját
elõrehaladásukról a foglalkoztatottság növelése, az információs
és tudásbázisú társadalom megteremtése és egyáltalán a szoci-
ális kohézió fokozása terén. A következõ magas szintû tanácsko-
zás a lisszaboni stratégia ügyében 2003. március 20–21-én volt
a tavaszi brüsszeli csúcsértekezleten, amelynek elõkészülete-
ként az Európai Bizottság terjedelmes szakértõi anyagot jelen-
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vetkezményei lesznek Magyarország hosszú távú fejlõdése és
az EU-belépése szempontjából. Mégis a nagypolitika ennek a
kérdésnek hosszú ideig nem tulajdonított különös jelentõséget,
a 2002-es választásokon azonban már elemi erõvel a politika kö-
zéppontjába került a jóléti rendszerváltás avagy a jóléti fordu-
lat kérdése.10

Magyarországon valójában már 1988–89-ben megkezdõdött a
társadalmi párbeszéd intézményrendszerének kiépítése, de
mindeddig nem történt meg a társadalmi szereplõk mint funk-
cionális érdekképviseletek – munkáltatói és munkavállalói ér-
dekképviseletek, szakmai kamarák – teljes kialakítása és integ-
rálása a politikai rendszer egészébe. A mezopolitika funkcioná-
lis oldalának ez a fejletlensége végigkíséri a demokratikus in-
tézményrendszer kialakulásának egész folyamatát, de az érdek-
egyeztetõ tanács feloszlatásával a mélypontját a Fidesz-kor-
mány alatt érte el, amely közvetlenül is kiváltotta az illetékes
EU-intézmény, az Ecosoc éles bírálatát. Ez meglehetõsen szo-
katlan az EU-ban, bár az országjelentésekben évrõl évre ismét-
lõdõ kritika más csatlakozásra váró országnál is elõfordult. Az
EU-elvárások visszatérõ mozzanata az is, hogy a mezopolitika
két alrendszere szervesen összetartozik, azaz a területi és a tár-
sadalmi szereplõket együttesen kell integrálni a politikai rend-
szer egészébe. A két alrendszer össze is kell, hogy épüljön és át
kell hassa egymást, azaz a területi képviselet elve alapján tago-
zódniuk kell az érdekképviseleteknek is, illetve fordítva, a régi-
ókban is meg kell jelenjenek a társadalmi szereplõk a maguk
szervezeteivel. Annál is inkább, mert az EU minden szinten
megköveteli ezt a partnerséget a kötelezõ EU-intézményeken
belül, ez a strukturális és kohéziós alapok megpályázásának és
a tagországokban való kezelésének egyik alapfeltétele. A szer-
vezett civil társadalom tetõszervezeteinek bekapcsolása a kor-
mányzásba az EU egyik alapkövetelménye – az Ecosoc is híd-
nak tekinti magát az EU-intézmények és a civil társadalom kö-
zött –, amely a szociális dialógus mindkét oldalának egyformán
alapvetõ érdeke, ahogy ez tükrözõdik az MGYOSZ hivatalos
anyagaiban is.11

A társadalmi szereplõk és tripartit intézményeik európai-
zálásában a legnagyobb gondok a vertikális dimenzióval, a mak-
ro- és a mezopolitika kapcsolatával vannak. A szociális acquis
esetében a magyar rendszer még a jogilag szabályozott, kemény
elõírásokat is csak csikorogva teljesíti, a puha és általánosabb
elvárásokat pedig alig, s a fejlõdés tendenciája sem elég mar-
káns a csatlakozás folyamatában. A nemzeti európaizálás tehát
nem harmonizál az EU-törekvésekkel, különösen a lisszaboni
stratégia keretében meghirdettek legutóbbi szabályokkal, itt ér-
hetõ tetten a leginkább az összeurópai, transznacionális szin-
tekkel való megegyezés, az alkalmazkodás hiánya. A magyar
társadalmi szereplõknek meglehetõsen jó a viszonyuk a párhu-

ÁGH ATTILA 84



várt mozgósításának, ami azonban a jóléti rendszerváltás kez-
dete, avagy a jóléti állam minimuma nélkül nem lehetséges.
Minden társadalom szinte végtelenül gazdag társadalmi erõfor-
rásokban, a valódi kérdés az, hogy ezeket milyen mértékben ké-
pes mozgósítani. A magyar társadalom minden bizonnyal a sor
vége felé kullog a modern, fejlett társadalmak között a társadal-
mi energiák felszabadítása és békés felhasználása tekintetében.
Márpedig a lappangó erõforrásokból csak a mobilizálás és a fel-
szabadítás révén lesz mûködõképes társadalmi kapacitás és az
EU-csatlakozás éppen ebben a vonatkozásban hoz alapvetõ for-
dulatot az állampolgárok, a közember életében. Ez az általános
mozgósítás szinte egy társadalmi forradalommal, a társadalom
emancipációjával ér fel. Bár az „EU-sokk” is bizonyára jelent-
kezni fog a tagság elsõ éveiben, mint az általános alkalmazko-
dási kényszerbõl fakadó negatív hatás, de az EU-belépéssel
szükségképpen megkezdõdõ általános mozgósítás új mozgáste-
ret is megnyit a devolúció és a partnerség elve révén az embe-
rek és szervezeteik elõtt. Sõt a megszokott államtól való függés
helyett az emberek érezni fogják az állam függését is a társa-
dalmi szervezetek aktivitásától. Az EU bevezette és alkalmazza
a „társadalmi gazdaság” fogalmát. Hosszasan lehetne akár azt
is fejtegetni, hogy a nonprofit szervezetek mennyi energiát sza-
badítanak fel és mennyi értéket termelnek már most is nálunk,
de ugyanakkor mennyivel gazdagabb és hatékonyabb ez a köz-
politikai NGO szféra az EU15-ben mint nálunk, ami már kijelö-
li a fejlõdés távlatait is.14

A távlatokat jelezve, az EU 2003. december 3-án közzétett
többéves stratégiai programja a közpolitikai prioritások között
elsõként a lisszaboni stratégiát említi, amelyet a 15. pontban tö-
mören összefoglal. Ezek szerint a lisszaboni stratégia célja „(1)
a gazdasági növekedés elõmozdítása, (2) egy szélesebb és haté-
konyabb gazdasági térség létrehozása, (3) több és jobb állások
teremtése és az európai szociális jóléti modell modernizálása,
(4) a tudásalapú társadalom és gazdaság támogatása, beleértve
az oktatás eszközrendszerét és (5) a fenntartható fejlõdés kiala-
kítása és a gazdasági növekedésnek a környezetvédelemmel va-
ló párosítása”. Ez az ambiciózus és komplex stratégia szabja
meg az új tagállamok tevékenységét és szellemi horizontját is a
következõ években, s már ez az ír elnökség legfontosabb priori-
tása is 2004 elsõ felében. A közvetlen feladatokat pedig már az
is jelzi, hogy 2003. december 18-án az EU-hoz csatlakozó tíz
kormány képviselõi Brüsszelben egy memorandumot írtak alá,
amely országonként bemutatja a társadalmi kirekesztés helyze-
tét. Erre a dokumentumra épülnek a 2004 során elkészítendõ és
a 2005-ben induló kétéves tervek, amelyek a szociális kohéziót
hivatottak erõsíteni.15
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tetett meg Choosing to grow: Knowledge, innovation and jobs in
a cohesive society címen. 2003. március 20-án került sor az EU-
ban az elsõ tripartit szociális csúcstalálkozóra (Tripartite Social
Summit for Growth and Employment), amelyen az EU-szintû
funkcionális érdekképviseletek a lisszaboni stratégia támogatá-
sáról biztosították az EU-t és megerõsítették azt a véleményü-
ket, hogy a szociális dialógus intézményrendszere az európai
szociális modell alapvetõ eleme. A 2003. márciusi brüsszeli
csúcstalálkozó határozata az európai szociális modell moderni-
zálása fejezetben a 48. paragrafusban megállapítja, hogy „az
EU elkötelezett arra, hogy a szolidaritás és a társadalmi befoga-
dás (inclusion) elveinek alapján elõmozdítsa a magas szintû
szociális kohéziót”. Az idézett paragrafus kifejti, hogy a szociá-
lis kohézió intézményesítése nemcsak a tagállamok szintjén,
hanem a régiók és a települések szintjén is jelentkezõ általános
kötelezettség. A tagállamoknak saját tervet kell kidolgozniuk
(Social Inclusion National Action Plan), amelyet 2004 tavaszán,
a következõ lisszaboni stratégiával foglalkozó csúcsértekezle-
ten számon is kérnek majd tõlük.13

A szociális Európa a maga elvárásaival és intézményeivel te-
hát egyre közelebb van hozzánk és a „hányan megyünk Európá-
ba” kérdésre ez nagyon megkönnyíti a választ, mert maga az
EU követeli meg, hogy mindenkit vigyünk magunkkal. A jóléti
rendszerváltás persze csak az EU-ban szokásos jóléti állam be-
vezetõ szakasza, de éppúgy része az EU-alkalmazkodásnak és a
-felkészülésnek mint a gazdasági követelmények teljesítése. A
jóléti állam minimális kiépítése, a köz-szektor rekonstrukciója
nélkül a lisszaboni stratégiához szükséges társadalmi elõfelté-
telek sem adottak, vagyis nem mozgósítható a magyar társada-
lom kapacitása sem. Ezért a magyar versenyképesség fokozásá-
hoz legalább annyira szükség van a képzési és az egészségügyi
rendszerek EU-szintû kialakítására, mint a gazdaságba való tõ-
keberuházásokra. A rendszerváltás nagy társadalmi ára nem
pusztán morális veszteség, amin keseregnünk kell, hanem a
magyar versenyképességet is hosszú távon hátráltató tényezõ.
Márpedig az oktatási és az egészségügyi rendszerek helyreállí-
tása – és még inkább mûködésük pozitív hatása – maga is hosz-
szabb távú folyamat, ezért mihamarabb meg kell kezdeni, hogy
a lakosság alulképzettségébõl és rossz egészségügyi-mentális
állapotából adódó súlyos hátrányok is mihamarabb leküzdhetõ-
ek legyenek. Itt visszatér az alacsony társadalmi kapacitás mo-
tívuma, hiszen a jövedelmi viszonyok által szélsõségesen pola-
rizált lakosságtól – amelynek mintegy nyolcvan százaléka még
alig éri el a nyolcvanas évek végének jövedelmi szintjét – alig-
ha várható el, hogy a maximális társadalmi kapacitást érje el.

A magyar társadalom a rendszerváltás másfél évtizede után
óriási veszteséget halmozott fel, s ezek legalábbis részleges be-
pótlása az alapvetõ feltétele a társadalmi kapacitás EU által el-
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jelent meg. 1999. július 12-én az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERDF) szabályozása (1783/1999. számú rendelet) és
2003. május 26-án a NUTS-szabályozás (1059/2003. számú ren-
delet), valamint 2002. november 11-én – a témánk szempontjá-
ból kevésbé fontos – rendelet a katasztrófák elhárítására létre-
hozott Solidarity Fund mûködésérõl. Ezenkívül két bizottsági
rendelet is megjelent – 2002. július 29-én és 2003. január 6-án –
a gazdasági és szociális kohéziós alapok mûködésérõl, valamint
meghoztak számos bizottsági határozatot (decision) a konkrét
esetekrõl a regionális politikában. Az EU tehát a területi politi-
kában is csak kevés általánosan kötelezõ jogszabályt alkotott és
az egyedi eseteket pedig a Bizottság „kézivezérléssel” szabá-
lyozza. Az EU-ban azonban egyre erõteljesebb az igény arra,
hogy a tamperei programnak megfelelõen sor kerüljön a
territorial acquis átfogó és koherens kifejtésére és az elõre-
lépéshez jó alkalmat szolgáltat az, hogy az 1999-es rendelet
helyébe az új költségvetési ciklusra 2006-ban új rendelet kell
lépjen.18

Az Európa Tanács (ET) intézményei az EU kísérleti terepéül
és szellemi mûhelyéül szolgálnak, ezért az ET tapasztalataiból
nagyban lehet következtetni az EU-ban jelentkezõ tendenciák-
ra, különösen egy sajátos ET-intézmény, a helyi önkormányzat-
okért felelõs európai miniszterek konferenciája vitáiból. Érte-
lemszerûen a fenti miniszteri testület tagjai az EU15 – sõt már
régóta az új tagállamok – miniszterei is, ezért ez a vita repre-
zentatív, hiszen az EU-n belül nincs hasonló fórum az álláspont-
ok kifejtésére és ütköztetésére. A miniszterek konferenciája 12.
ülését tartotta 2000-ben Isztambulban a helyi közszolgáltatás-
okról és 13. ülését 2002-ben Helsinkiben a „Regionális önkor-
mányzatok – európai modellek és alapelvek” témakörében. A
helsinki ülésen feltárult az EU-regionalizálás alapvetõ kérdése,
nevezetesen az, hogy az EU-tagállamok egyetértenek az alapel-
vekben – szubszidiaritás, decentralizáció és partnerség –, de
nem értenek egyet ennek intézményi szabályozásában („legal
instruments”). Sõt egyes országok – mint Anglia – úgy vélik,
hogy az intézményi keretek leírása maga is veszélyes, azaz nem
kell semmiféle intézményi szabályozás, mert attól tartanak,
hogy az intézményi szabályozás leírása önmagában is közvetett
nyomást jelenthet az egyes országokra azok megvalósítására. A
regionális charta elfogadása tehát Helsinkiben nem sikerült,
sõt több ország azt nyilatkozta, hogy ez nem is szükséges, mert
az ET által kiadott helyi önkormányzatok európai chartája már
elégséges szabályozás a területi önkormányzatoknak. A konfe-
rencia ebben a patthelyzetben arra kérte fel a miniszterek bi-
zottságát – az ET csúcsszervét –, hogy adjon megbízást a
Steering Committee on Local and Regional Affairs nevû bizott-
ságnak a regionális charta fogalmazványának elkészítésére. A
kiút keresése abban az irányban folyik, hogy az alapelvek ki-
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A TERÜLETI SZEREPLÕK VILÁGA

Az EU keretén belül valóban igen gyakoriak a viták az európai
adminisztratív térség kialakulásának és/vagy a nemzeti admi-
nisztrációk konvergenciájának mértékérõl. A tendenciát azon-
ban az EU-ban mindesetre az jelzi, hogy a klasszikusan centra-
lizált állam, Franciaország nemcsak a nyolcvanas években haj-
tott végre erõteljes decentralizációt a regionalizálás révén, ha-
nem azt folytatva 2003. március 17-én a – nemzetgyûlés és a
szenátus együttes ülésébõl alakult – kongresszus egy kiterjedt
alkotmánymódosítást is megszavazott ebben a szellemben. A
módosított alkotmány szövege kimondja, hogy „a köztársaság
intézményrendszere decentralizált” és ennek megfelelõen a
francia kormány elindított egy projektet, amelynek keretében a
22 régió széles hatásköröket fog kapni. Már korábban és erõtel-
jesebben jelentkezett ez a tendencia Olaszországban, ahol az al-
kotmány nemrégen módosított 114. paragrafusa ugyancsak ki-
mondja, hogy „a köztársaság településekbõl, megyékbõl, nagy-
városokból, régiókból és az államból adódik össze”. Hasonló-
képpen, Angliában – mint „Egyesült Királyságban” – is meg-
kezdõdött a devolúció és egyre több régió nyer valódi önállósá-
got kiterjedt jogkörökkel. A spanyol regionalizálás pedig egye-
nesen a legjelentõsebb változást adta, mivel az erõs régiók lét-
rehozása Spanyolországban egyenesen az aszimmetrikus
federalizálás irányába való továbblépésnek tekinthetõ. Az
EU15 tehát lassan, ellentmondásosan, de egyértelmûen
devolúció, a politikai decentralizálás és az önkormányzati
regionalizálás irányában halad – ami jelentõsen befolyásolja
majd az EU25 egészének belsõ mûködését is –, ahogy ezt a ré-
giók bizottsága hivatalos anyagai részletesen dokumentálják.16

Ám abban még az adminisztratív konvergenciával, vagyis a
nemzeti közigazgatási rendszerek európaizálásával szemben
igen szkeptikus szerzõk is egyetértenek, hogy az új tagok szá-
mára nincs nagy mozgástér a közigazgatási rendszerük
európaizálásában, avagy a szükséges adminisztratív kapacitás
kialakításában (Olsen, 2003: 521). Az amszterdami szerzõdés
világosan meg is fogalmazza, hogy a „flexibilitás” csak a régi
tagországokra vonatkozólag érvényes. Az sem kétséges, hogy a
decentralizálás hosszú távú tendenciája mögött egyrészt a pol-
gárközelség politikai igénye rejlik a mind nagyobbá növekedõ
EU-ban, másrészt pedig a strukturális és kohéziós alapokhoz
való hozzáférés követelményrendszere, amely fokozatosan ki-
alakítja azt a belátást is, hogy a régió a versenyképesség maxi-
malizálásának és az erõforrások optimális felhasználásának
megfelelõ területi egység az EU-ban.17 A „territorial acquis”
vonatkozásában a helyzet rendkívüli mértékben hasonlít a szo-
ciális acquis fejlettségéhez. Az utóbbi öt évben három általáno-
san kötelezõ kemény jogszabály, tanácsi-parlamenti rendelet
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részt a külsõ körülmények agresszív hatásától függ. A rendszer-
váltás már felgyorsította régiók közötti differenciálódást és
most – ahogy az errõl a témáról az EU Bizottság számára írott
Dehaene-jelentés (Dehaene and Krok-Paszkowska, 2001) már
kimutatta – az EU-belépés az új tagországokban ugyancsak a
régiók közötti egyenlõtlenségek további fokozódásával jár, ha
nem történnek jelentõs ellenlépések. A regionális reform elma-
radásának vagy legyengítésének tehát nemcsak súlyos politikai
és társadalmi következményei vannak a demokratikus deficit
fennmaradásával, sõt növekedésével, hanem még ennél is sú-
lyosabb gazdasági-társadalmi következményei az adott ország
„kettészakadásával” az EU-hoz gyorsan felzárkózó és a fokozot-
tan leszakadó régiók között. Véget kell tehát vetni annak az év-
százados, a „felvilágosult abszolutizmus” jegyében született fel-
fogásnak, hogy a problémákat – adott esetben a régiók felzár-
kóztatását – fokozott centralizációval, vagyis a bölcs központo-
sított állam jótékony paternalizmusával, az erõforrások felülrõl
való osztogatásával kell megoldani. Átmenetileg tehát megol-
dást jelenthet Magyarországon is az egész ország egy régióként
kezelése egy közös intézményrendszeren keresztül, de 2007
után, az új költségvetési ciklusban ez az átmenetileg szükséges
recentralizáció már a fejlõdés akadályává válhat.21

Ha nem ennek az „ajánlásnak” megfelelõen járunk el, akkor
az EU-csatlakozás folyamatában azzal a paradox helyzettel né-
zünk tehát szembe, hogy a „fejlõdés” megint azt jelentheti
majd, hogy az ország egészétõl leszakad a régió és a régiótól az
egyén, vagyis a fejlõdés nevében további polarizáció megy vég-
be nyertesekkel és vesztesekkel. Az EU a decentralizáció útját
követeli meg a tagállamoktól, s elõbb-utóbb kiköveteli tõlünk is,
de jobb lenne elébe menni mint sereghajtónak lenni. Ebbõl a
követelménybõl az is adódik, hogy az EU policentrikus fejlõdés
modelljének megfelelõen a „decentralizáció decentralizációjá-
ra” van szükség, azaz arra, hogy maga az újonnan létrehozott
régió se legyen centralizált, vagyis egy régióközpont dominan-
ciájára épülõ, a mai Magyarország centralizált hatalmi struktú-
ráját a hét régió szintjén reprodukáló politikai szervezõdés. A
(regionális) hatékony közigazgatás csak úgy lehet a (gazdasági)
versenyképesség alapfeltétele – országos és helyi szintre egy-
aránt kiterjedõ hatással –, ha a régió is decentralizált, azaz a
társszékhelyek közötti hatalom- és funkciómegosztással rendel-
kezik. Csak ekkor lesz képes az európaizálás folyamata véget
vetni a demokráciadeficitnek, az intézményi aszimmetriának,
ha létrejön a hatékony többszintû kormányzás, mint az összes
szinten hatékonyan mûködõ, decentralizált, demokratikus dön-
téshozatal, s ebbõl adódik az egész ország számára a hatékony
tagság és a nemzeti érdekérvényesítés is.
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bontása és a szervezeti formák leírása elváljon egymástól a
chartában, vagyis egyetlen állam se érezze úgy, hogy a charta
kiadása nyomást gyakorol a nemzeti adminisztrációja szerkeze-
tére.19

Valójában természetesen az EU-ban az elkerülhetetlen, hogy
ne legyen nyomás a nemzeti adminisztratív rendszerek konver-
genciája irányában, de egyes tagállamok el akarják kerülni en-
nek közvetlenebb formáit. Még nagyobb tarkaság van termé-
szetesen az ET 45 tagállamában a nemzeti adminisztratív rend-
szerekben és különösen a régiók tekintetében, de most új hely-
zet állt elõ. Az EU25 kényelmes többséget jelent az ET tagálla-
maiban minden szavazásnál, amelyek ugyan nem írnak elõ kö-
telezõ rendelkezéseket, mégis érzékenyen érintik és erõteljesen
befolyásolják az ET húsz tagállamát is, amelyek nem EU-tagok.
Ezért is határozottan napirendre került az ET-ben az eredetileg
1949. május 5-én elfogadott alapszabály (statute) modernizálá-
sa, hiszen a demokratikus berendezkedés általában az ET-ben
kötelezõ normává vált, de számos vonatkozásban a részleteiben
tisztázatlan maradt, illetve az sem kidolgozott eléggé, hogy me-
lyek az ET45-ben az államok egymáshoz való viszonyának, az
európai államok demokratikus viselkedésének normái. A regio-
nális charta éppen a részletesebb szabályozás szempontjából
válik fontossá, hiszen míg Nyugaton a sûrûn intézményesült ci-
vil társadalom erõteljes civil szervezõdésekkel rendelkezik, ad-
dig „Keleten” a civil társadalomnak a területi szervezõdése
gyenge vagy hiányos, illetve a szervezett civil társadalom köz-
politikai hálózatai alig kiépítettek (Keating and Hughes, 2003:
12–13). Minél erõsebb és szervesebb a kapcsolat a Nyugat és
„Kelet” között Európában – amelynek egyik döntõ fordulata az
EU25 létrejötte –, ez a kontraszt annál erõteljesebben mutatko-
zik meg a mindennapi életben. Az EU25-ben tehát a területi
szervezõdéseket bizonyos mértékig szabályozni kell, hogy a te-
rületi felzárkóztatás mechanizmusa érvényesülhessen, más te-
kintetben viszont a mindennapos lényegi kapcsolatokból adódó
nyomás fog hatni a konvergencia irányában.20

A regionális intézményrendszer létrehozása és az adott orszá-
gon belüli regionális különbségek csökkentése az EU dokumen-
tumokban sorozatosan visszatérõ két feladat, amelyek azonban
elválaszthatatlanok egymástól. Joggal, mert csak a fejlett de-
mokratikus intézményrendszerrel rendelkezõ – azaz legitim,
választott és polgárközeli – decentralizált régió lehet hosszabb
távon is versenyképes és felzárkózásra képes, mert optimálisan
mozgósítani tudja a sajátos regionális erõforrásokat. Végsõ cél-
ként tekintve csak egy kiépített önkormányzati régió alkalmas
teljességgel arra, hogy felszívja, befogadja és hasznosítsa az EU
által a felzárkózás támogatására szánt transzfereket. Az igazán
izgalmas kérdés az átmeneti formák kialakítása és idõzítése,
amely egyrészt a belsõ fejlõdés általános dinamikájától, más-
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gadott véleménye (Opinion of the Economic and Social Committee on Hunga-
ry on the road to accession) nagyon kritikus az Orbán-kormánnyal szemben
az Érdekegyeztetõ Tanács megszüntetése miatt, mondván, hogy „a magyar
kormány új megközelítése gyakorlatilag megszünteti a társadalmi párbeszéd
struktúráit” (2.9.7 paragrafus, CES 239/2000). Az MGYOSZ A kiteljesedõ és
elmélyülõ európai szociális párbeszéd címen kitûnõ áttekintést jelentetett
meg, amely szerint a cél „a demokratikus, a szociális partnerek bevonására
épülõ kormányzás”.

12 A lisszaboni stratégiával – illetve szûkebben a tudásalapú társadalommal –
foglalkozik Arató, 2003 és Pitti, 2002, 2003 és 2004. Ezzel kapcsolatban szá-
mos illúzió is megfogalmazódik, amelyet jogosan bírál Fekete László Az új
gazdaság retorikája címû cikkében (Élet és Irodalom 2004. január 9.).

13 Az európai szociális modellt a lisszaboni stratégia kapcsán átfogóan kifejti az
Ecosoc 2002. július 18-án kiadott anyaga (Opinion of the Economic and Social
Committee on the EU’s Economic and Social Cohesion Strategy), amely több
ponton azt is kifejti, hogy a regionális fejlesztésben is szem elõtt kell tartani
a szociális kohéziót és intézményeit (CES 866/2002).

14 Az NGO avagy harmadik szféra kérdéskörének hatalmas hazai szakirodalma
van, amelyet az EU-ra vonatkoztatottan magam is feldolgoztam, lásd Ágh,
2002: 249–269, az EU vonatkozás kifejtése 249–252. Lásd még EU-közlemény,
1998 és Kuti, 2003.

15 Lásd errõl részletesebben Ferge Zsuzsa „Jog és jóság” címû cikkét (Népsza-
va, 2003. december 19.). A magyar szakirodalomban átfogó elemzést nyújt a
társadalmi párbeszéd intézményrendszerérõl, lásd például Ferge, 1996, Ladó
és Tóth, 1996; Ladó, 2002, Lengyel és Nagy, 2000, a legutóbb pedig Herczog,
2004. A szociális dialógus intézményrendszerérõl a tíz új tagországban 2004
márciusában konferenciát rendeztek (Paving the road for enlargement,
www.eurofound.ie/enlargement/index).

16 A régiók bizottsága Major Steps Towards a Europe of the Regions and Cities
in an Integrated Continent címen megjelentetett egy részletes áttekintést a
devolúcióról az EU15 valamennyi tagországában, a bevezetés pedig bemutat-
ja ennek EU-szintû elõrehaladását is (COR – Studies I–1/2001–16, Brussels,
May 2001).

17 A régiók bizottságának és a DG-régiónak a bemutatásával nem foglalkozom,
mert ezek jól ismert intézmények. Jellegzetes, hogy a régiók körüli vita a ko-
héziós politika reformjának vitájába torkollt, s ezért a DG-régió internetes fó-
rumot is nyitott a téma nemzetközi megvitatására
(europa.eu.int/comm/regional_policy/debate/forum_en).

18 A territorial acquis jelenlegi állását illetõen lásd az europa.eu.int/eur-lex
honlapon a Regional policy and coordination of structural instruments címû
fejezetet. A magyar szakirodalomban lásd a segédanyag a helyi önkormány-
zati rendeletek jogharmonizációjához címû kiadványt (szerk. Szabó Hajnal-
ka, BM Kiadó 2003), amely összefoglalja az EU-jogszabályok típusait és köz-
li a Magyarország által is ratifikált helyi önkormányzatok európai chartája 3.
cikkét, mint a helyi, önkormányzati jogalkotás alapját, valamint hivatkozik a
1058/2001. (VI. 21.) kormányhatározatra az önkormányzatok EU-
felkészítésének fõ irányairól.

19 A regionális charta azért is fontos számunkra, mert az említett miniszteri
konferencia a következõ ülését Budapesten tartja, eredetileg 2004 végére ter-
vezték, de a fenti nehézségek miatt valószínûleg áthúzódik 2005 februárjára.
Ebbõl adódóan Magyarországnak most vezetõ szerepe van a Steering
Committee-ban is (www.coe.in/T/E/Legal_Affairs, illetve www.loreg.coe.int).

20 A régiók kutatásában terjedelmes és színvonalas szakirodalom tárgyalja az
EU-hoz való szükséges alkalmazkodás kérdéskörét, jórészt a „fejlesztési régi-
óra” koncentrálva. A megjelent gazdag irodalomból csak néhányat tudok je-
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JEGYZETEK

1 Ez a tanulmány egy készülõ könyv része, amely az NKFP-kutatás (A magyar
politikai rendszer európai integrációja, OM–00198/2001) és a vele párhuza-
mosan folyó OTKA-projekt (A magyar kormányzati rendszer korszerûsítése,
T 032855) keretében készült. A magyar közigazgatási reformról már beszá-
moltam a nemzetközi (Ágh, 2001 és 2003b) és a hazai szakirodalomban (Ágh,
2003c). Az egész csatlakozási folyamatot átfogóan elemeztem a legutóbbi mo-
nográfiámban (Ágh, 2003a). A régió áttekintését lásd Pridham and Ágh, 2001,
a csatlakozás társadalmi-gazdasági hatásait illetõen pedig GKI, 2003.
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autonómia) projektje a magyar közigazgatás reformját készíti elõ, fõleg a kis-
térségek és a régiók létrehozására koncentrálva.
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pa magját képezõ államok címû cikkét, Élet és Irodalom, 2003. június 27),
amelyben a „mag-Európa” és az új tagok viszonya került elõtérbe.
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ralizmus klasszikus alapelve, az állam örök felsõbb rendûsége pedig a
konzervatizmusé, de ezek modern irányzatai Nyugat-Európában a hangsúlyo-
kat megõrizve feladták már ezeket a klasszikus alapelveket.

5 European Parliament, Draft Recommendation on the application by the
Republic of Hungary to become a member of the European Union, 11 March
2003, PR/471788EN, p. 9.

6 Az inclusion, exclusion és cohesion kifejezéseknek még nincs általánosan is-
mert és elfogadott magyar megfelelõje, még nehezebb a helyzet ezek politi-
kai megfelelõjével az empowerment-disempowerment kifejezéssel, amit azt
jelzi, hogy akit kizárnak a társadalomból, az nem vesz részt az állampolgári
jogaiból adódó hatalomgyakorlásban sem. Itt jegyezném meg, hogy a magyar
szociális helyzet átfogó tényszerû bemutatására itt nem vállalkozom, csak az
EU-nak a társadalmi párbeszédre vonatkozó elvárásainak rövid körvonalazá-
sát adom (lásd például Christiansen et al, 2001 és Peceny, 1999).

7 Monographs on the situation of social partners in the candidate countries
(Project No VT/2002/83), Université Catholique de Louvain, Institut des
Sciences de Travail, a négytagú kutatócsapat munkáját Marinette Mormont
irányította és a köteteket szerzõként jegyzi. A magyar rész Tóth András mun-
kája.

8 A fenti struktúrát lásd az EU törvénytárában: europa.eu.int/eur-lex,
Analytical register – Freedom of movement for workers and social policy. A
szociális acquishoz való magyar alkalmazkodás kérdését átfogóan tárgyalja a
Gyulavári Tamás és Könczei György által szerkesztett, Az Európai Unió szo-
ciális dimenziója címû terjedelmes kézikönyv (2000), amely a szociális part-
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9 European Parliament, Draft Recommendation on the application by the
Republic of Hungary to become a member of the European Union, 11 March
2003, PR/471788EN.doc, p. 7.

10 A hatalmas szaktudományos és publicisztikai anyagból Bossányi Katalin
„Szabadon, de magunkra hagyva – Hogyan alakult át tíz év alatt a magyar tár-
sadalom szerkezete” (Népszabadság, 1999. január 23.) címû mély és megrázó
írását szeretném kiemelni. Bossányi már világosan bemutatta a szociális po-
litika alapvetõ alternatíváját: „Ezért is nagy a felelõssége a politikának,
amelynek módja és lehetõsége, hogy eldöntse: elsõsorban a szegénység mér-
séklésére vagy a középrétegek támogatására koncentrál-e.”.

11 Az Ecosoc 2002-ben kiadott ismertetõ anyaga a „The ESC: a bridge between
Europe and civil society” címet viseli. Az Ecosoc 2000. március elsején elfo-
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LUX ÁGNES 

A kormányközi konferenciák
összehasonlító perspektívában
Az Európai Unió kormányközi konferenciáinak

összehasonlító elemzése elõzményei,

vitaterületei és következményei alapján

„Ha be akarsz fullasztani egy ügyet, hozz létre bizottságot”
Sir Winston Churchill

A fenti kissé szarkasztikus humorról, ám annál realistább éles-
látásról árulkodó mondat Sir Winston Churchilltõl származik,
aki mintegy félévszázada a jól ismert „Európai Egyesült Álla-
mok”-ról is beszélt. S az amerikai rendszerhez valamelyest ha-
sonlóan az európai közösségi politika, intézményi struktúra
napjainkra sok föderális elemet felvett – „sui generis” intézmé-
nyi volta mellett –, s minden jel szerint az Európai Unió föderá-
lis úton is halad tovább, amelyben a bizottsági rendszer olyan
hangsúlyos elem, hogy már szinte saját súlya alatt roppan össze
és válik életképtelenné, s a churchilli kitétel igazolást nyer.

Új évezredünk külsõ kihívásai (nemzetközi terrorizmus, újra
erõre kapott szélsõséges nacionalizmus, környezetvédelmi prob-
lémák, etnikai konfliktusok) és olyan uniós belsõ problémák,
mint a túlzott bürokrácia esetenkénti mûködésképtelensége, a
demokráciadeficit megoldatlansága, és az Európai Unió történe-
tében legnagyobb horderejû – 10 országot érintõ – 2004-re kitû-
zött bõvülés, komoly átgondolást igényelt az európai döntésho-
zóktól. Az Európai Unió reformja nemcsak a megállíthatatlanul
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ciákhoz vezetõ folyamat vizsgálatára is, amely a közös jellem-
zõk mellett, eleve magában hordoz valamely induktív szemléle-
tet, hiszen mindegyik konferencia más problémakör megvitatá-
sára és különbözõ reformjavaslatok kidolgozására ült össze.

A dolgozatban az egyes konferenciák összehasonlítása három
terület vizsgálatán alapul: (1) a konferenciák áttekintése, össze-
hívásukat elõidézõ problémákkal, (2) az elõzetes jelentések,
kezdõ dokumentumok, (3) a konferenciák fõbb vitaterületei és
a konferenciákat követõ szerzõdések.

A dolgozatnak nem célja a szerzõdések elemzése, csupán
azoknak a részeknek a vizsgálata, amelyek konkrétan a megelõ-
zõ kormányközi konferencia tárgyalásainak eredményeképpen
születhettek meg.

Minthogy az összehasonlító módszer egyik elõnye az, hogy
képes elõrejelzést adni anélkül, hogy jóslatokba bocsátkoznánk,
megpróbáltam felvázolni a 2003–2004-es kormányközi konfe-
rencia várható tendenciáit és kérdéses területeit, az Európai
Konvent munkájának behatóbb vizsgálatát követõen. Miután az
eddigi kormányközi konferenciák elõkészületeit a külügymi-
niszterekbõl álló munkacsoport végezte, ellentétben a 2004-re
tervezettel, amikor is ezt a szerepet a laekeni nyilatkozat értel-
mében a konvent vette át, a dolgozat egy külön alrészben foglal-
kozik részletesebben a konvent elõzményeinek, céljainak, mû-
ködésének vizsgálatával a 2004-es konferenciával összefüggés-
ben. Mivel a 2003–2004-es kormányközi konferencia a dolgozat
írásakor is tart még, az elemzés a tárgyalások jelenlegi stádiu-
máig felmerült kulcsfontosságú, vitát kavaró kérdéseket pró-
bálta feldolgozni.

A dolgozat megírását elsõsorban az az ellentmondásos észre-
vétel indukálta, hogy az EU hárompilléres rendszerének (két
kormányközi, egy közösségi szint) eljárásokká történõ változta-
tására egyre nagyobb az esély, valamint a föderális elemek (al-
kotmányos alapszerzõdés gondolata, a jogi személy problemati-
kája, végsõ soron maga a konvent is) erõsítésének igénye is
mind komolyabban fogalmazódik meg adott esetben a kormány-
közi szint gyengülésének felvállalásával. Amellett, hogy a tény-
leges tárgyalások és sok esetben az eredményes szakpolitikák is
azt mutatják, hogy a kormányközi szint továbbra is domináns
marad.

Mégis a 2004-ben várhatóan lezáródó legutóbbi kormányközi
konferencia minden eddiginél meghatározóbb jelentõségûnek
ígérkezik, tehát dolgozatom megírásakor azt a tételt próbáltam
alátámasztani, hogy az EU megkérdõjelezhetetlenül lineáris
módon halad a föderális irányvonal mentén, de ezzel együtt
nem szûntethetõ meg, vagy nem helyettesíthetõ az a tárgyalási
forma, döntéshozatali mechanizmus, amely szuverén államok
között egyeztetés formájában a kormányközi konferenciák so-
rán zajlik. 
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közelgõ keleti bõvülés miatt kívánatos – természetesen alapvetõ-
en a jelenlegi intézményi struktúra és döntéshozatali eljárás a
számbeli megsokszorozódás és a gyökeresen új problémák vár-
ható felmerülése miatt is tarthatatlan és sürgõs változtatást kö-
vetel – hanem mondhatnánk, hogy fel kell frissíteni az EU meg-
fáradt és olykor nehezen mozgó véráramát. A gazdasági integrá-
ció sikeres beteljesülése, a kosárvaluta helyett bevezetett euró
hatalmas mérföldkõ az egyesült Európa életében, azonban ez
nem hozta maga után automatikusan a politikai integrációt, nem
dõlt el véglegesen az sem, hogy a kormányközi vagy a közösségi
pillér-e a megfelelõ, továbbra is terítéken van a szubszidiari-
tás–proporcionalitás–flexibilitás problematikája, tehát kérdések
özöne eldöntetlen még. A reform nem várhat tovább. Az 1950-es
évek „alapító atyáitól” kezdõdõen máig zajlik az a folyamat,
hogy a szükséges változtatások véghezvitele elõtt a jelentõs re-
formtervezeteket egy olyan Európai Tanács kezdeményezésére
összeülõ fórum vitatja meg, amelyen általában a tagországok
külügyminiszterei – vagy azok képviselõi – vesznek részt, dol-
gozzák ki és készítik elõ a módosítás stratégiáját, mibenlétét és
részleteit, hogy az készen várja a tanács jóváhagyását.

Ezek az ún. kormányközi konferenciák elõzték meg az euró-
pai uniós szerzõdések létrejöttét is. A 2004-re kitûzött követke-
zõ kormányközi konferencia annyiban egyedülálló, hogy össze-
hívása elõtt egy 105 tagú Európai Konvent mintegy másfél éves
munkája gyümölcseként megszületett egy egységes tervezet,
amely választ fogalmazott meg az intézményi reform, a lehetsé-
ges európai alkotmány, alkotmányos alapszerzõdés kérdéseire
is, mindez a legszélesebb nyilvánosság elõtt és a nemzeti parla-
mentek erõteljesebb bevonásával a korábbi brüsszeli zárt ajtók
helyett. Az Európai Unió történetében mindössze a nyolcadik
kormányközi konferenciát, az eddigi konferenciákhoz képest
várhatóan nagyobb horderejûre tervezték, de a tagországok
egyikének tûrõképességét sem akarják próbára tenni.

A teljes dolgozatban1 megpróbáltam összehasonlítani a kor-
mányközi konferenciákat az Európai Közösségek születésétõl
1950–51-tõl a 2003-ban megkezdett konferencia jelenlegi tár-
gyalásáig. Miután a kormányközi konferenciákat az európai
egyesülés kulcsai, az alapszerzõdések létrejötte követte, azt fel-
tételezhetjük, hogy a kormányközi konferenciák komparatív
vizsgálatakor találhatunk olyan közös jellemzõket (célkitûzé-
sek, kezdõ- és záródokumentumok, vitaterületek, következmé-
nyek), amelyek alapján a konferenciák hasonlóságot mutatnak.
S e közös jellemzõk tisztázása után lehetõvé válik azoknak a
specifikumoknak a vizsgálata, amelyek a konferenciák karakte-
rét egyedivé teszik. Ez a tétel képezi a dolgozat hipotetikus
alapját és határozza meg a vázát is.

A strukturális jellemzõk azonban csak akkor nyernek értel-
met, ha az elemzést kiterjesztjük a történeti háttér, a konferen-
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döntéshozókra. Hiszen az eddigi konferenciák egyharmada pró-
bált választ találni az intézményi reformok és az eljárások szük-
séges változtatásai, az új kompetenciák megfelelõ elosztása és
kiegészítése, valamint a kooperáció formáinak kérdéseire.
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A dolgozat nem vállalkozik arra, hogy sarkigazságokkal tûz-
delve minden miértre magyarázatot találjon, de talán sikerült
megvilágítani a konferenciák vizsgálatával azt a tendenciát,
amely azt mutatja, hogy fél évszázados történelmében az Euró-
pai Unió közösségi, föderális irányvonalának megerõsödése
mellett a kormányközi konferencia szerepe nemhogy
eljelentéktelenedett, hanem minden, az egységes Európa létre-
hozásához elemi fontosságú fordulat elõszobája a kormányközi
konferencia tárgyalóterme volt.

* * *

A kormányközi konferencia (Intergovernmental Conference –
IGC) fogalmának pontos meghatározása elõtt érdemes a tisz-
tább értelmezés érdekében a „kormányközi” kategóriával is
foglalkozni. Kormányközinek nevezzük azokat a megállapodá-
sokat, kooperációs együttmûködési formákat, amelyek nem az
Európai Közösségek keretei között, hanem a tagországok kor-
mányai között zajlanak.2

A kormányközi konferenciák alapvetõen a szükséges és gyö-
keres változtatások, reformok, európai szerzõdések (új szerzõ-
dés létrehozása, valamint korábbiak módosítása, kiegészítése)
elõkészítésére hivatott. Az Európai Tanács (EiT) – amely szin-
tén kormányközi testület – kezdeményezésére ülhet össze a tag-
országok kormányainak képviselõibõl álló testület3, amelynek
megbeszélésein az Európai Bizottság szintén részt vesz. A java-
solt változtatásokat az EiT-nek el kell fogadnia, de az elfogadott
reformok, módosítások, szerzõdések életbelépéshez szükség
van a tagországok nemzeti parlamentjeinek jóváhagyására, va-
gyis a ratifikálásra. A kormányközi konferenciát is tárgyalások
hosszú sorozata készíti elõ, a megbízott szakértõk a napirendre
kerülõ kérdések tisztázása mellett a konferencia menetének
részleteit is kidolgozzák. 

Az Európai Unió fél évszázados történetében mindössze nyolc
kormányközi konferencia összehívására került sor, a viszony-
lag ritkán sorra kerülõ ülések, idõtartamukat tekintve annál
hosszabbak, és jelentõs mértékben eltérnek egymástól, hiszen
négy hónaptól két évig tartó konferenciára is találunk példát4.
Ez idõ alatt a napirendet gyakran tarkítják csúcstalálkozók,
amelyek további változtatások igényének felmerülése után az
adott kérdéses terület mélyre hatóbb és széles körûbb vizsgála-
tához vezetnek. Témánk jobb átláthatóságához az alábbi idõ-
rend nyújt segítséget:

A kormányközi konferenciák növekvõ rendszeressége alapve-
tõ bizonyítéka annak, hogy az Európai Unióban a folyamatos
létszámbõvülés okozta strukturális és intézményi változások
iránti igény újra meg újra nyomásként nehezedik a kompetens
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1. táblázat

1950. május–
1951. április

1955. április–
1957. március

1985. szeptem-
ber–december

1990.
december–
1991. december

1996. március–
1997. június

2000. február–
december

2003. október

kormányközi
konferencia – Róma

kormányközi
konferencia – Messina

kormányközi
konferencia –
Luxemburg

kormányközi
konferenciák    – Róma

kormányközi
konferencia – Torino

kormányközi
konferencia – Nizza

kormányközi
konferencia     – Róma

Európai Szén- és
Acélközösség

EGK; Euratom

egységes európai
okmány

maastrichti szerzõdés;
Európai Monetáris
Unió

amszterdami szerzõdés

nizzai szerzõdés

intézményi reformok,
alkotmánytervezet

Dátum Konferencia helyszíne Eredmény

Természetesen a kormányközi konferencia eljárása, módsze-
re nem új uniós találmány, egyidõs a szuverén államok létével.
A globális függetlenedés térhódításával, a kormányközi konfe-
renciák próbáltak meg multilaterális megoldásokat találni
olyan területek országhatárokat átívelõ problémáira, mint a
környezetvédelem, segélyezési programok vagy a nemzetközi
kereskedelem. A tárgyalások eredményeképpen megszülettek a
szuverén államok között olyan egyezmények és szerzõdések,
amelyek kijelölték a nemzetközi együttmûködés határait, s
gyakran mélyítették is azokat.

Az Európai Unióban a kormányközi konferenciák sokkal átfo-
góbb jelentéstartalommal bírnak, és szerepkörük is jóval kiter-
jedtebb. Habár a konferenciák nem változtathatják meg az
egyes politikák tartalmi, speciális részeit, azonban lehetõségük
van azok törvényi és intézményi vázának megváltoztatására és
azoknak a politikai egyezményeknek a módosítására is, ame-
lyek a tagállamok között köttettek.

Tehát kormányközi konferenciának nevezzük mindazokat a
kormányok között zajló tárgyalásokat, amelyek az unió eljárá-



mányközi konferencia keretében zajlanak, amelyek a csatlako-
zási szerzõdések révén a szerzõdések módosításával zárulnak.
A dolgozat nem vállalkozott a csatlakozási tárgyalások részle-
tekbe menõ vizsgálatára, a kormányközi konferenciákat inkább
tematikus alapon, általánosabb szemlélet alapján elemezte.

* * *

A történeti háttér és a kormányközi konferenciákhoz vezetõ fo-
lyamatok áttekintése, a tárgyalásokat közvetlenül megelõzõ
események és a munkadokumentumok, valamint a vitás terüle-
tek és a jó esetben azokat megoldó záródokumentumok vizsgá-
lata után megpróbáltam összefoglalni a dolgozat elején leszöge-
zett kritériumok alapján a tárgyalások közös elemeit. Jelen ke-
retek nem teszik lehetõvé az elemzés eredményeinek részletes
bemutatását, amelyet a teljes dolgozat tartalmaz, így ehelyütt
röviden összegeztem azokat.

Összehasonlítva a konferenciákat megállapíthatjuk, hogy az
Európai Unió történetében a kormányközi konferenciák eltérõ
ütemben és idõtartamban mûködtek (1.táblázat), amely nem je-
lenti azt, hogy a hosszabbra nyúló, vitákkal és csúcstalálkozók-
kal megtûzdelt tárgyalások eredményességük alapján elõrébb
rangsorolandóak, hiszen a mintegy négy hónap alatt lezajlott
1985-ös kormányközi konferencia az egységes európai okmány
születésével legalább annyira sikeresnek mondható, sõt, mint a
két évig is elhúzódó amszterdami szerzõdést megelõzõ tárgya-
lássorozat 1996–1997-ben. 

A pusztán az elõzetes jelentések alapján való összehasonlítás
meglehetõsen nehézkes és félrevezetõ lenne, hiszen mindegyik
konferenciát egy adott történelmi helyzet következményekép-
pen, abban gyökeresen beágyazódva és általa determinálva –
tehát alapvetõsen különbözõ célrendszerben és módon – hívták
össze. Ezért az elõzetes problémákat és a tárgyalási dokumen-
tumokat koherensen vizsgálom.

Az 1950–51-es és az 1985-ös konferencia mindenképpen ha-
sonlóságot mutat abban a vonatkozásban, hogy erõs gazdasági
recesszió évei után hívták össze, alapvetõen gazdasági refor-
mok, integráció létrehozására két gazdasági témájú jelentésen
(Schuman-terv, Fehér könyv) alapulva. A gazdasági reform té-
májában ide kapcsolódik az 1955–57-es Spaak-jelentésen nyug-
vó konferencia, amelyet kváziválságként az EVK és EPK kudar-
ca elõzött meg.

Intézményi változások kérdésköre helyett kapott a jelentések
anyagában az 1985-ös, 1990–1991-es, az 1996-os, és a 2000-es
konferencián, hiszen a Dooge-jelentés, a Kohl és Mitterand ál-
tal benyújtott levél, maga a maastrichti és az amszterdami szer-
zõdés is tartalmazott intézményi vonatkozású megoldandó
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sain és intézményein kívül történnek. A konferenciák céljaik-
ban, összetételükben, idõtartamukban és eredményeikben kü-
lönbözhetnek, de néhány jellemzõ azonban mindegyikben ha-
sonlóságot mutat:

• A tárgyalások rendszerint elõzetes jelentéseket és ajánláso-
kat figyelembe véve kezdõdnek és folynak le.

• A részletes munka nagyrészt szakértõ hivatalnokok kezébõl
kerül ki a miniszterek tanácsának irányításával és koordi-
nációjával (1985-ben és 1990–91-ben elsõsorban). 

• A tárgyalásokat az Európai Tanács kezdeményezi és ülésé-
vel zárja is le. A döntést a tagállamok ratifikálása követi.

• Minden eddigi konferencia-részkudarcok mellett alapvetõ-
en sikerrel zárult az kitûzött céljaik elérését tekintve.5

A közösségi jogforrások közül is kiemelkednek a közössége-
ket és az Európai Uniót létrehozó szerzõdések (továbbiakban:
szerzõdések). A szerzõdések hozták létre a közösségi intéz-
ményrendszert, és természetesen a módosítások elkerülhetetle-
nek az évek múlásával, hiszen a környezõ változásokra való
megfelelõ reagáláshoz, a kül- és belpolitikát újból és újból érõ
kihívások válaszainak kezeléséhez szükséges a strukturális és
funkcionális reformok véghez vitele is. A szerzõdések a tagál-
lamok közötti kormányközi konferenciák tárgyalásainak ered-
ményeképpen születtek meg.6 A konferenciákat tulajdonképpen
nevezhetjük egyszerû diplomáciai tárgyalásoknak, mert a tár-
gyalófelek nem közösségi intézményen belül és eljárásokon ke-
resztül értekeznek, hanem önálló szuverén államok képviselõi-
ként. Ennyiben mindenképpen visszaköszön a modern, európai
uniós kormányközi konferenciák mai jellegében, szerepében és
egyáltalán mikéntjében a hosszú évszázados múltra visszate-
kintõ, multilaterális tárgyalások hagyománya.

A tárgyalások során elengedhetetlen elem, éppen az egyen-
rangú, szuverén államok részvétele miatt, hogy a döntéshozata-
li eljárás során csak tökéletes összhangban, teljes konszenzus-
ban lehet dönteni. A megszületett szerzõdéseket az EiT jóváha-
gyása után minden érintett, résztvevõ tagállamban a nemzeti
alkotmányos szabályok alapján ratifikálni kell, amely sok eset-
ben nagyobb akadályokat gördít az életbeléptetés elé, mint az
elsõ látásra nehézkességet és végtelenbe nyúló tárgyalásokat
sejtetõ, a demokrácia iskolapéldáját jelentõ teljes konszenzus
kivívása.7

A szerzõdések módosításának elõkészítése is a kormányközi
konferenciákon történik. A szerzõdések módosítása rendszerint
két esetben történik, egyrészt tartalmi változtatások, kiegészíté-
sek (meglévõ hatáskörök bõvítése, újak beiktatása), valamint új
csatlakozás esetén (hiszen elsõdlegesen változik a területi ha-
tály, de az intézmények összetétele is). Az elsõ esetben a tagál-
lamok, a második esetben a csatlakozásra váró országok és a
tagállamok vesznek részt.8 A csatlakozási tárgyalások is a kor-
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a két téma problémáinak megvitatására két önálló konferenciát
hívtak össze. Ez esetben természetes módon az egyik konferen-
cia központi kérdése a monetáris unió volt, annak kiterjesztése,
és egyéb financiális természetû kérdések kerültek megvitatás-
ra, míg a védelempolitikai-külpolitikai témára támaszkodó kon-
ferencia foglalkozott a tagállamok integrált szövetségévé alakí-
tásával, a strukturális változtatásokkal és nem utolsósorban a
csatlakozási tárgyalások kérdésével. A csatlakozási tárgyalások
amellett, hogy a kormányközi konferenciák meghatározó terü-
letei, hiszen keretükben zajlanak, mégis nyilvánvalóan látszik,
hogy az eddigi legnagyobb számú bõvítés elõtti 2003–2004-es
konferencia – a konventtel együtt – és az ezt megelõzõ 2000. évi
nizzai konferencia minden vitáját áthatotta és át fogja hatni a
csatlakozás kérdése.

Markánsan intézményi kérdésekkel foglalkozó 1996-os tár-
gyalások olyan problémákra fókuszáltak, mint az intézményi
hatékonyság, a polgárok jogai, a pillérrendszer problémái, az
Európai Parlament szerepe, és az EU külpolitikai aktivitása. A
nizzai konferencia hármas jelszava a hatékonyság, az átlátható-
ság, és a demokrácia növelésével, tulajdonképpen végigvonult a
konferenciák történetében, hiszen minden egyes elemi változta-
tás tovább bonyolította a rendszert, tehát e vitakérdések impli-
cite benne foglaltattak az összes konferencia tárgyalásaiban,
különösen 1990-tõl.

Mindegyik kormányközi konferenciát az alapszerzõdések lét-
rejötte követte, amelyek az egész Európai Unió vázát alkotják.
Mégis a messinai konferenciát tekintik az európai egyesülés fo-
lyamatának elindítójának a római szerzõdésekkel, ezt mutatja a
40 éves évforduló megünneplése is. Giscard d’Estaing egyenes
korrelációt tételez a messinai konferencia és a konvent között:
„Our Convention represents the first occasion since the
Messina Conference in 1955 for European leaders to set aside
the resources and time to examine in detail the future of the
European Union”9

Az 1950–51-es konferenciát követõ párizsi szerzõdéstõl a
2000. évi nizzai szerzõdésig a konferenciák Európa jövõjérõl
döntöttek. Ez a feladat nehezedik a 2003–2004-es konferenciára
is, egyre növekvõ felelõsséggel, s azzal a céllal, hogy a jövõ Eu-
rópája helytálljon az új évezredben 25, vagy még több taggal is,
versenyben maradva az Egyesült Államok és Japán mellett. 

* * *

A kormányközi konferenciák vizsgálatakor mindenképpen ki
kell térnünk röviden a 2003–2004-es konferenciát elõkészítõ, az
Európai Unió történetében egyedülálló intézményre, az alkot-
mánytervezetet kidolgozni hivatott konventre.
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problémákat, a konvent által készített jelentés pedig elsõdlege-
sen az intézményi reformot célozza. Vizsgálatom alapján meg-
állapítható, hogy a 2003-ban összeülõ konferenciával együtt
már összesen nyolc eddigi kormányközi konferencia sorában az
1990–1991-ben összehívott tárgyalás, nemcsak kettõsségével,
párhuzamos tárgyalásaival egyedülálló, hanem azzal is, hogy
fordulópontot jelentett abban a vonatkozásban, hogy a megelõ-
zõ konferenciákat elsõdlegesen a gazdasági kérdések determi-
nálták, a késõbbi konferenciákon pedig az intézményi kérdések
egyenrangú helyen álltak. 1990–91 a gazdasági uniót a politikai
egyesülés eszközének vette. A 2003–2004-es konferencia unika-
litása egyfelõl a 10 újonnan csatlakozó ország részvételével in-
dokolható, másfelõl a várakozásoknak és az elõkészületeknek
megfelelõen a strukturális-funkcionális, politikai területek
vizsgálata, reformja dominálja, elsõdlegesen a konvent által ki-
dolgozott alkotmánytervezet pontosítása és véglegesítése céljá-
ból.

1955–57 tárgyalásaitól kezdõdõen a konferenciákon a szerzõ-
dések módosítása és kiegészítése domináns szerepet kapott,
amelyet módosítások, jegyzõkönyvek vagy nyilatkozatok alap-
ján csatoltak, vagy egészen új szerzõdés született, mint például
Maastricht és Amszterdam esetében, s valószínûleg hasonló
eset áll fenn a 2003–2004-es konferencia után is.

A 2003–2004-es konferencia eltér az összes eddigitõl a vizs-
gált kritérium esetében, mégpedig abban, hogy a többféle jelen-
tés vagy szerzõdés helyett a kormányközi konferencia alapját a
konvent egységes záródokumentuma képezi majd. A 2003–2004-
es konferencia abban is egyedülálló, hogy az új tagországok
kormányai – köztük Magyarország – már részt vehetnek a tár-
gyalásokon!

A vitaterületek kérdésében megállapítható, hogy az elõzmé-
nyeknek és a tárgyalások alapjául szolgáló jelentéseknek meg-
felelõen jelölhetõek ki a vita területei. A gazdaság egyértelmû
dominanciájának elõbbi kimutatása alapján mondhatjuk, hogy
az 1950–51-es konferencia vitatémáit teljes egészében olyan
gazdasági-ipari kérdések uralták, mint a közlekedés, valamint a
szén-, acél-, energiaipar kérdésköre, ugyanígy az 1985-ös kon-
ferencia vitaterülete elsõsorban a közös piac létrehozása köré
csoportosultak. A többi konferencia esetében a gazdasági kér-
dések elsõdlegessége megmaradt ugyan, de egyre inkább teret
kaptak az intézmény strukturális-funkcionális átalakítására vo-
natkozó elképzelések, illetve a politikai (kül- és belpolitika)
egység, integráció kérdése is. Az 1955–57-es konferencia tár-
gyalásai során az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának ki-
vívása és a vámunió létrehozása mellett megjelent az a terv is,
amely a politikai unió és a gazdasági unió intézményeinek kü-
lön kezelését szorgalmazta. Ez a kettõsség megjelent egészen
meghatározóan az 1990–1991-es konferenciák esetében, hiszen
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az irányelveket, amelyek az EU hatáskörének világosabb körül-
határolását és áttekinthetõségét eredményezhetik, valamint az
EU eszközeinek és intézményeinek egyszerûsítését irányozzák
elõ. Külön alrész foglalkozik a sokat emlegetett új európai al-
kotmánnyal. Hiszen a demokráciadeficit csökkentése, a na-
gyobb átláthatóság, és az egyszerûsítés nem feltétlenül kivite-
lezhetõ az unió jelenlegi négy szerzõdésébõl.

Felvet olyan kérdéseket ez a terület, hogy a meglévõ szerzõ-
dések egyszerûsítése kivitelezhetõ-e lényegi tartalmi változta-
tás nélkül, a közösségek és az unió megkülönböztetése tovább-
ra is fennálljon-e, valamint a három pillér mennyiben változ-
zon, és hosszú távon szükséges-e egy európai alkotmány?

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszok szülessenek, és
azon eljárások, döntések elõkészítése megtörténjen a következõ
kormányközi konferenciáig, életre hívtak egy alkotmányozó
nemzetgyûlést. A laekeni nyilatkozat harmadik része vázolja fel
a konvent összehívását, összetételét, idõtartamát, munkáját.

Az Európai Konvent

A konvent hivatott kikövezni az útját a következõ kormányközi
konferenciának a lehetõ legszélesebb nyilvánosság bevonásá-
val. A reformok elõkészítése az elsõdleges feladat XXI. századi
arculat kíséretében. 

A korábbi reformkonferenciák elõtti egyeztetéseket, elõké-
születeket eddig az európai uniós tagállamok külügyminisztere-
inek képviselõibõl álló munkacsoportok végezték, most azonban
a laekeni csúcs döntése nyomán egy konvent végzi (2002-ben az
alapvetõ emberi jogok chartáját is egy ehhez hasonló testület
tárgyalta). A tagországok egy része húzódozott a konventformá-
tól, mondván, hogy ezzel vég nélküli, sehova nem vezetõ viták
és „fantáziálások” születnek majd. Az is felmerült a kétkedõk
között, hogy amennyiben nem kormánytisztviselõk vitatják meg
a reformelképzeléseket, olyan alternatívák is teret kaphatnak,
amelyeket a kormányok esetleg nem is támogatnának. Azzal
azonban egyetértettek és ezzel némileg le is csillapodtak a ke-
délyek, hogy a konvent nem közvetlenül a következõ csúcsnak
tesz ajánlást, hanem a reformkonferenciának, ezért még elvben
esély nyílhat a túlzott ambíciók megfékezésére.10

A konventnek otthont adó Európai Parlamentben azonban ar-
ról is árulkodtak a hozzászólások, beszélgetések, hogy sokan
várják a mára kifáradni látszó európai integráció felfrissülését,
megújulását. Elõször fordul elõ az Európai Unió történetében,
hogy a reformkoncepciók nem zárt ajtók mögött kerülnek meg-
vitatásra.

Azokat a kulcstémákat veszi napirendre, mint például az eu-
rópai polgárok elvárásai az unióval szemben, a tagállamok és az
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A laekeni nyilatkozat

2001. december 14–15-én a belga Laekenben ültek össze – több-
hetes elõkészület és egyeztetés után – az Európai Unió állam- és
kormányfõi azért, hogy megvitassák azokat a teendõket és meg-
határozzák azt a stratégiát, amely a válaszúthoz érkezett Európa
számára szükségesek. A zárónyilatkozat részeként a vezetõk kü-
lön nyilatkozatot tettek, amely laekeni nyilatkozat néven vált hi-
vatalos EU-dokumentummá. A dokumentumot nagy hírverés és
komoly várakozás övezte, ugyanis a nizzai csúcson határoztak
egy 2003–2004-ben tartandó reformkonferenciáról, kormányközi
értekezletrõl, amely alapvetõen az unió jövõjét érintõ kérdések
vitatásáról és a reformok kivitelezésérõl szól majd. Ehhez szük-
séges egy olyan konferencia, amely az alternatívákkal foglalkozik
és a reformkonferenciáig meghatározza a legfõbb irányokat. 

A nyilatkozat három részre tagolódik: 1. Európa válaszút
elõtt. E fejezet fejti ki, egy általános kép keretében az EU kihí-
vásainak kettõs természetét („the Union faces twin challenges,
one within and the other beyond its borders”). Ide sorolandó az
intézmények merevsége és távolsága az emberektõl, a regio-
nális érdekek nem megfelelõ érvényesítése. Európa új szerepét
is vizsgálja a globalizált világban. A 2001. szeptemberi amerikai
katasztrófa felerõsítette az igényt, hogy a kontinens mint sta-
bilizáló erõ jelenjen meg a világpolitikában, és eredményesen
fel tudja venni a küzdelmet azokkal az újonnan megjelent vagy
mostanra radikálisan felerõsödött áramlatokkal, mint a ter-
rorizmus, a vallási fanatizmus, az etnikai nacionalizmus, a
rasszizmus, amelyek mellett nem csillapodtak sok országban a
regionális konfliktusok, a szegénység és a gazdasági-kulturális
fejletlenség sem. Európa polgárainak várakozásai alcím taglal-
ja azokat a területeket, amelyeken az emberek eredményesebb
intézkedéseket várnának, ilyen például a munkanélküliség, a
növekvõ szegénység és a szociális kirekesztettség elleni küzde-
lem. Ehhez hasonlóan erõsödött az igény az EU markánsabb
szerepvállalására az igazság és biztonság, valamint a határ
menti bûnözés terén, a migrációs áradatok ellenõrzése, vala-
mint a menekültek problémájának konzekvensebb kezelése is
kiemelt fontosságú. 2. A megújult unió kihívásai és reformjai.
Ez a rész foglalkozik azon témákkal, amelyekre a 2003–2004-es
kormányközi értekezlet javaslatot kidolgozni hivatott. Elsõdle-
ges kitétel, hogy az uniónak sokkal demokratikusabbnak, átlát-
hatóbbnak és sokkal eredményesebbnek kell lennie. Három
alapvetõ kihívással kell szembenézni: hogyan lehet közelebb
vinni a polgárokat, különösképpen a fiatalokat az európai arcu-
lathoz és az európai intézményekhez, hogyan szervezõdjék az
európai politika egy kibõvült Európában, illetve hogyan illesz-
kedjen be az Európai Unió egy stabilizációs szerepbe és a
multipoláris, új világ modelljébe. Ehhez meghatározzák azokat
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A konvent tagjai akadályoztatásuk esetén helyetteseikkel
képviseltethették magukat, valamennyi vitán részt vehettek, de
csak abban az esetben szólalhattak fel, az amúgy is szigorú ke-
retek közé szorított felszólalási lehetõségek között, ha a képvi-
selõ, akit helyettesített, egy teljes munkanapon nem tudott részt
venni a konvent munkájában.

Az üléseket az Európai Unió 11 hivatalos nyelvén tartották
szinkrontolmács biztosításával. Vitára adott okot a tagjelölt or-
szágok azon igénye, amely szerint az õ nemzeti nyelvükön is le-
hessen felszólalni, ezzel is csökkentve azt a megkülönböztetést,
amely szerintük még nem tagállami státusukból fakad. A kon-
vent elnöke korábban nem támogatta igazán a keleti bõvítést,
ezért mindvégig kemény harcot vívtak a csatlakozni kívánó or-
szágok. A 2003. április közepén tartott plenáris ülésen viszont a
korábbi merev elutasításnak ellentmondva a tagjelölt országok
képviselõi saját anyanyelvükön szólalhattak fel.13

A konvent feladatai

Az április 15–16-án tartott plenáris ülésen vitatták meg a pán-
európai fórum tagjai azokat a konkrét kérdéseket, hogy az Eu-
rópai Unió milyen feladatokra vállalkozzon a jövõben.14

1. Bõvíteni kell-e az unió feladatköreit olyan új szegmensek
figyelembevételével, mint a nemzetközi környezet és a pol-
gárok „óhaja”? Amennyiben igen, milyen új hatáskörökkel
kell felruházni az uniót? Mely hatáskörök, funkciók vissza-
utalandók tagállami szintre?

2. Melyek azok a kritériumok, amelyek alapján meghatároz-
zák, hogy melyek a közösségi szint feladatai?

3. A tárgyalt kompetenciákat kell-e szerzõdésekben rögzíteni?
A szerzõdéseknek konkrétan meg kell-e határoznia, hogy az
unió hatáskörébe nem tartozó funkciók átszálljanak-e a tag-
államokra?

4. Az Európai Unió feladatait és misszióit végleg rögzíteni
kell-e, vagy az esetleges változtatások véghezvitele végett
maradjanak-e nyitva bizonyos lehetõségek?

Kiemelten fontos szegmense a konvent vizsgálatának, hogy az
alkotmányozás kérdésében milyen ambíciókkal, elképzelések-
kel bír.

A konvent ünnepélyes, brüsszeli megnyitóján Giscard
d’Estaing elnök célként jelölte meg „egy európai alkotmányozó
szerzõdés” elkészítését. A konvent ajánlása fajsúlyos üzenetet
kell hordozzon, s habár a kormányoké lesz a végsõ szó, a jelen-
legi tendencia azt mutatja, Giscard d’Estaing erõskezû elnöklé-
se alatt a tizenötöknek nem szabad figyelmem kívül hagyniuk a
testület ajánlásait.
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unió hatásköreinek megosztása. Valamint arra a kérdésre is vá-
laszt kell találjon, hogyan lehet az unió demokratikus legitimá-
cióját biztosítani?

A konvent 2002. március 1-jén megkezdett munkáját kezdet-
ben nem szorították idõkeretek közé, s végül másfél év alatt,
2003. június 10-re elvégezte a megbízását, azaz elkészítette az
Európai Tanács asztalára tehetõ tervezetet az Európai Unió re-
formjáról. 

A konvent összetétele

Az Európai Tanács kinevezése alapján a konvent elnöke Valéry
Giscard d’Estaing volt, az alelnökei pedig Giuliano Amato és
Jean-Luc Dehaene.

Giscard d’Estaing, a konvent elnökeként széles jogkörrel ren-
delkezik. Az elnök minden Európai Tanács-ülésre elkészít egy
összefoglalást a munka elõrehaladtáról. Javaslatot tehet mun-
kacsoportok felállítására, amelyek meghatározott mandátum-
mal végzik munkájukat.

A konvent 105 tagból állt, amelybõl 15 a tagállamok állam-
vagy kormányfõi, 13 képviselõ a tagjelölt országokból (egy kor-
mányképviselõ országonként) került ki, 30 fõ reprezentálta a
tagállamok nemzeti parlamentjeit (minden tagállamból ketten),
26 képviselõt a tagjelölt országok nemzeti parlamentjei delegál-
tak (országonként 2 képviselõ), 16 európai parlamenti képvise-
lõ vett részt, valamint 2 személy képviselte az Európai Bizottsá-
got.

Ezenkívül megfigyelõként meghívást kapott a gazdasági és
szociális bizottság 3 képviselõje, a régiók bizottságának 6 kép-
viselõje (akiket a régiók bizottsága nevezett ki a városokból, ré-
giókból törvényhozó hatáskörénél fogva), az európai szociális
partnerek 3 képviselõje, valamint az európai ombudsman is. 

A konventben markáns politikai arculat volt megfigyelhetõ,
amellett, hogy egyes országok állam- vagy kormányfõi akadé-
miai vagy diplomáciai területrõl kértek fel képviselõket. Az el-
sõ vizsgálat azt mutatta, hogy 15 jelenlegi, és 26 korábbi minisz-
ter is tagja a „páneurópai zenekarnak”.11

A pártarányokat tekintve a legmagasabb arányban a szociál-
demokrata pártok képviselõi voltak jelen 17 fõvel, majd a nép-
párti-konzervatívok 15 fõvel s a liberálisok 7 fõvel. Érdekes mo-
mentum, hogy az Európa jövõjét boncolgató konvent tagjai kö-
zött lehetett találni olyan személyeket, akik „euroszkeptikus”
jelzõvel illethetõek korábbi intézkedéseik vagy megnyilatkozá-
saik kapcsán12. A nemeket tekintve megállapítható, hogy férfi-
ak magasabb arányban képviseltették magukat 87 fõvel, mint a
nõk, akik 16 fõvel vettek részt a konvent munkájában, az elnök-
ségben pedig 10–2 a férfiak többsége a nõkkel szemben. 
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választásokig. A csatlakozó országok a jelenlegi tagállamokkal
azonos jogokkal vesznek részt a konferencián.

Röviden térjünk ki a jelenleg is zajló kormányközi konferen-
cia fõbb kérdéseire20.

Az Európai Unió talán legfontosabb szervét jelentõ Európai
Bizottság nagysága körül éles vita zajlott a konventben is.
Ugyanis két elven alapuló elképzelés áll egymással szemben,
egyfelõl a kisebb létszámú, ám bizottságként hatékonyan funk-
cionálni képes testület (amelyben néhány javaslat szerint, nem
minden tagállam venne részt egyenlõ súllyal, valószínûsíthetõ-
en ez a módosítás, a kisebb politikai és/vagy földrajzi, demográ-
fiai súlyú országok kárára történne), másfelõl a minden tagál-
lam által demokratikusan, egyenlõ módon delegált biztosokból
álló, ám minden bizonnyal kevésbé olajozottan mûködõképes
bizottság. A döntéshozók a kérdés megoldásánál figyelembe
kellett, hogy vegyék az Európai Unió legitimációs bírálataként
gyakran elhangzó demokratikus deficit problémáját, amelyet
egy nem egyenlõ jogokkal bíró biztosokból álló bizottság felállí-
tása csak fokozna. A konvent hivatalos tervezetének is megfele-
lõen és a tagállamok egyenlõségének elvén is nyugodván a kor-
mányközi konferencia jelen stádiumában az „egy tagállam –
egy képviselõ” elképzelését preferálja.

A második kiemelkedõen fontos kérdés a döntéshozatali me-
chanizmussal kapcsolatban merült fel. Három metódus versen-
gett egymással, az egyik az alkotmánytervezetben a döntések
jelentõs részére kiterjesztendõ minõsített többségi döntéshoza-
tal, valamint az Európai Tanács elnöksége által támogatott ket-
tõs többség elve és végül a nizzai szerzõdésben rögzített súlyo-
zott többség elve. Az Európai Bizottság a kormányközi konfe-
renciával szemben megfogalmazta követelését, elvárását e té-
mában, amely szerint meg kell tenni minden olyan intézkedést,
amellyel elkerülhetõvé válnak az olyan esetek, amikor egy tag-
állami vétó a teljes mûködést megbénítja, s elsõdlegesen támo-
gatja a minõsített többség minél szélesebb körben történõ beve-
zetését az egyhangú szavazás háttérbe szorítása mellett. A ma-
gyar álláspont a döntéshozatal kérdésében a lakosság és az ál-
lamok szavazati súlyának figyelembe vételénél a kompromisz-
szumos 60–60%-os megosztást támogatta, engedvén a korábbi
50–50%-os elképzelésbõl.

Intézményi kérdések vonatkozásában feltétlenül kiemelendõ
az Európai Tanács elnöke és hivatali ideje körüli viták a konfe-
rencián. Számtalan különbözõ javaslat látott napvilágot, ám ab-
ban valamennyi egyetért, hogy a jelenlegi féléves rotációban
mûködõ elnökséget fel kellene váltson egy hosszabb idõtartam-
ra, de legfeljebb két évre kinevezett elnök és elnökség. A viták
során Németország és Franciaország támogatta erõteljesebben
a kétsebességes Európa koncepciója mellett az állandó elnök
intézményének bevezetését is, ám az ezzel inkább szembenálló,
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Az elnök úgy fogalmazott: „However, there is no doubt that,
in the eyes of the public, our recommendation would carry
considerable weight and authority if we could manage to
achieve broad consensus on a single proposal which we could
all present. If we were to reach consensus on this point, we
would thus open the way towards a Constitution for Europe.”15A
konvent tagjainak jelentõs része voksolna egy európai alkot-
mány alapjainak letétele mellett. Érdekes megjegyezni, hogy az
elnök megnyitó beszédének az alkotmány kérdését firtató ré-
szét angolul mondta el, nem véletlenül, hiszen a szigetország la-
kói íratlan alkotmányukkal érthetõen óckodnak egy közös euró-
pai írott alkotmánytól. (Bár mára Nagy-Britannia látszólag fél-
retette fenntartásait.)

Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke felszólalásában
az alkotmány mellett: „We have to give ourselves a
Constitution, which marks the birth of Europe as a political
entity.”16

Pat Cox, az Európai Parlament elnöke emlékeztetett a közel-
múltban felmerült alkotmányosítási igényre: „In October 2000,
before the Treaty of Nice was concluded, the European
Parliament voted a report on the constitutionalisation of the
European treaties…”17

José Maria Aznar, az Európai Unió soros elnökségét adó Spa-
nyolország kormányfõje megmaradt a laekeni csúcson megfo-
galmazott formulánál, s az „európai állampolgárok alkotmányá-
hoz vezetõ útról” („the path to a Constitution for European
citizens”) beszélt.18

A konvent teljesítette feladatát, hiszen 2003. július 10-én meg-
született az Európai Tanács döntéshozói számára elkészített al-
kotmánytervezet. Az Európai Unió állam- és kormányfõi 2003.
június 19–20-án tartották esedékes, félévente rendezett csúcsta-
lálkozójukat, amelyen már az újonnan csatlakozó országok, köz-
tük Magyarország, állam- és kormányfõi is részt vettek
Thesszalonikiben. A konvent elnöke által átnyújtott dokumen-
tumot üdvözölte az Európai Tanács, s megfelelõ alapnak találta
a kormányközi konferencia tárgyalásaihoz, ám javasolja annak
technikai finomítását, szövegének pontosítását, a konvent által
elfogadott tartalmi elemek módosítása nélkül.

A nyolcadik kormányközi konferenciát megnyitó a soros elnö-
ki posztot betöltõ olasz kormányfõ, Silvio Berlusconi így fogal-
mazott: 

„The Draft Constitutional Treaty lays out a clearer
institutional architecture for the Union based ont he dual
consensus of States and European Citizens.”19

A 2003. október 4-én Rómában kezdõdõ kormányközi konfe-
rencia feladata lesz az alkotmánytervezet végleges kidolgozása,
a tervezet szerint legkésõbb a 2004. júniusi európai parlamenti
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Államokat favorizálják azokkal szemben, akik a tradicionális
nemzeti keretekhez ragaszkodnak. Egyik elmélet sem kereke-
dik felül teljesen és véglegesen a másikon, habár úgy gondolom
konkrétan a maastrichti szerzõdés volt az, amelyik rögzítette a
föderális út követését, s minden bizonnyal csak ezzel a közös
fellépéssel lehet valóságos politikai aktorként jelen lenni a vi-
lágpolitikai színpadon.

A fenti összehasonlítással azt igyekeztem alátámasztani,
hogy az egymással oszcilláló föderális-nemzetállami vonalak
sok ponton összekapcsolódnak, amelynek az általam vizsgált
kormányközi konferenciák tökéletes példái. Hiszen láthattuk,
hogy a föderális utat kikövezõ, pillérrendszert építõ Maastricht
elõtt és után sem tûnt el ezek a multilaterális tárgyalási forma.
A kormányközi konferenciák a közösségek, az unió életét, mû-
ködését, változását befolyásoló tényezõk, amelyek nem kikerül-
hetõek vagy helyettesíthetõek valamilyen közösségi alapon de-
legált testülettel vagy egyéb ennyi nemzetállamiságot nélkülö-
zõ szervvel. Mert Európa szuverén államok integrációja, amely
soha nem tudja adoptálni az amerikai föderális mintát, olyan
elemi okokból, mint a történelmi determináltság, tradíciók vagy
az Európát oly egyedivé tevõ kulturális-nyelvi-történelmi-
szociális gyökerek miatt. Ezzel csupán azt szeretném jelezni,
hogy a nemzetállamiság Európa sajátja, amelyet a kétségtele-
nül kívánatos és egyetlen lehetséges megoldást jelentõ födera-
lista irányvonal mellett meg kell tartani, s az elemzés is azt pró-
bálta bemutatni, hogy mind ez idáig sikerült is. A bevezetésben
felvázolt tétel igazolódni látszik, hogy a kormányközi konferen-
ciák ezt a jelképes szimbiózist aktívan fenntartó és mozgató té-
nyezõk.

2004 az Európai Unió történetében jelentõs dátum, Magyar-
ország történetében pedig egy évezredes álom beteljesülését je-
lenti. A konvent Páneurópát egyesítõ szimbolikus jelentõséggel
is bíró munkája, és az alkotmány remélhetõleg minél korábbi
megvalósulása az európai integráció sikerének is kulcsa. Az,
hogy mikor születik meg ez az európai alkotmány, közvetlenül
választott európai elnök regnál-e, és milyen idõtartamban, a
maastrichti pillérrendszer hogyan alakul át eljárássá, és ho-
gyan kezeli új szerepét a befogadó Európa és maguk a csatlako-
zó országok, sok megoldatlan kérdést vetnek fel, amelyre ma ta-
lán még senki nem tudja a végleges választ.

JEGYZETEK

1 A teljes dolgozat a 2003. tavaszán, Debrecenben megrendezett országos tudo-
mányos diákköri konferencia politológia szekciójában különdíjat nyert.

2 Madari Ákos: E, mint Európa. Euro Info Service, Budapest, 2002. 156. o.
3 1969 elõtt, az Európai Tanács megalakulása elõtt ezt a funkciót a miniszterek

tanácsa látta el.
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több ország egyidejû közös munkájával felállítandó, ún. „team-
presidency” elképzelést szélesebb konszenzus övezi.

A csoportos elnökség egy változatát támogatta az eddigi tár-
gyalásokon Magyarország is, amelyben az elnökséget egyszerre
három ország 18 hónapos idõszakban látná el, de el tudná fo-
gadni a négy országból álló csoport kétéves munkáját is. Ma-
gyarország támogatja továbbá a minõsített többségi döntésho-
zatal hatókörének kiszélesítését és a tagállami vétójog alkal-
mazhatóságának szûkítését, de bizonyos területeken, mint pél-
dául a közös védelem és az alapvetõ módosítások, az adó- és szo-
ciálpolitika területén az egyhangúság fenntartását támogatja.

A sok vitát kavart nemzeti és etnikai kisebbségek kérdése pil-
lanatnyilag rendezésre került azzal, hogy az alkotmánytervezet-
be rögzítették a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak el-
ismerését, amely gyümölcsözõ tartalommal is megtölthetõ jogi
keret.

S hogy a páneurópai alkotmányozó konvent másfél éves mun-
kája kudarccal zárult-e le, nem válaszolhatjuk meg egyértelmû-
en, ugyanis mindenképpen sikernek tekinthetõ, hogy egy elfo-
gadható és vállalható, tárgyalási alapnak megfelelõ kompro-
misszum tervezete született meg, másrészt a laekeni nyilatko-
zat úgy rendelkezett, hogy a konvent már akkor teljesíti felada-
tát, ha egy, az Európai Unió jövõjével foglalkozó dokumentumot
(Giscard d’Estaing elnöke kezdte bevezetni a köztudatba és a
politikai napirendbe az alkotmányozó szerzõdés, mi több az al-
kotmány kifejezést), ad át az Európai Tanácsnak. Ténykérdés,
hogy az eredetileg kitûzött dátum, a 2004. május 9-i Európa-
napra nem lesz kész a pillanatnyi ismeretek tükrében egy, a
tagállamok által ratifikálható alkotmány, alkotmányos alapszer-
zõdés többek között a kérdések végtelennek tetszõ sorának nyi-
tottsága, komplexitása és a tagállamok eltérõ érdekeinek még
mindig meghatározó ellentéte okán. Holott az alkotmány meg-
születése az Európai Unió további sikeres, és egyáltalán hosszú
távon elégséges mûködésének elengedhetetlen feltétele, annak
érdekében is, hogy az integrációs folyamat mélyülése és széle-
sedése ne kerüljön hullámvölgybe, az euroszkepticizmus egy-
idejû erõsödése mellett egy összefogásra szoruló új évszázad-
ban.

* * *

Az 1950–51-es konferencián döntöttek elõször arról a
montánunió létrehozásával, hogy egy nemzetállami terület
nemzetek feletti kézbe kerüljön. Ez lényegében a föderaliz-
mus–nemzetállamiság örök vitáját is tovább generálta. Hiszen
ez a „párharc” együtt élt és együtt is fog élni Európával, amely
mindig eltérõ opciókat fog felvetni a jövõvel kapcsolatban, min-
dig lesznek olyan elképzelések, amelyek az Európai Egyesült
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PRÁGER LÁSZLÓ

A magyar felzárkózás: 
versenyképesség, érdek- és 
értékrendek a XXI. század elején a
globális világ és az Európai Unió 
terében

KORSZAKHATÁROK TALÁLKOZÁSA: 
JELENFELMÉRÉS, MÚLTELEMZÉS

Az európai uniós tagság közvetlen kapujában (e tanulmány
megjelenése, olvasása közben valószínûleg már az EU-tagság
körülményei között) a magyar közgazdasági, de talán sokkal in-
kább politikatudományi irodalomban egyre gyakrabban talál-
kozunk a rendszerváltás valódi, vagy valódinak hitt, gondolt
történéseirõl, hátterérõl közölt írásokkal.

Mindez nem véletlen. Mindenki – politikai csoport, személy,
ország – keresi vagy éppen elõzékenyen kijelöli (kiemelt) szere-
pét ebben a most már egészében pozitív jellegét nehezen meg-
kérdõjelezhetõ folyamatban. A másik valószínûsíthetõ ok: ha a
történelem és a gazdaságtörténet-folyamat, a rendszerváltozás
is a folyamatosság része, mégis sok szempontból korszakhatár a
rendszerváltáshoz rendelt 1989–90-es év. És – bár az EU-fóri-
kus megközelítés ideje lassan lejár, sõt az euroszkepticizmus a
megalapozott kételyek mellett politikai divat is lett – a maga
módján korszakhatár az európai uniós tagság is, olyan új sza-
kasz, mely (nem kis késéssel) felveti a hol vagyunk, honnan jöt-
tünk, merre tartunk kérdéseit.

www.euractiv.com
www.bruxinfo.hu
www.euroinfo.hu
www.europa.eu.int
www.european-convention.eu.int
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közös cél- és értékkeresést. A globális világ, helyesebben a vi-
lág globalitása eredménye, hogy rövid ideig elõtérbe kerülhe-
tett a valódi célkeresés, felvetõdhettek (sokszor éppen a globá-
lis utat megfogalmazók, végrehajtók és végrehajtatók részérõl)
a kételyek és a kételyekre adható válaszok. A „mainsteam” mel-
lett felvetõdtek korábbi vagy eddig nem megfogalmazott mel-
lékutak, melyek valójában közelebb állhatnak vagy vihetnek a
világ valódi fõútvonalainak megtalálásához.

Azaz a valódi cél- és értékkeresésre nyugalmas fátylat borító,
az egymással való harccal elfoglalt bipoláris világ megszûnte
1990–2001 között felvetette a világ csak az erõegyensúlyra vagy
erõfölényre figyelõ szemléletével szembeni kételyeket. 

De 1990–2001 között az is kiderült, hogy az idõlegesen (és lát-
szólag) egypólusúvá vált világban sem feltétlenül egyvonalúak
az értékek, az értékmegközelítések. Mást jelenthetnek a globá-
lis világ vezetõ terének, Európának, Európán belül a különbözõ
„altereknek”, az egyes országoknak, nemzeteknek. 

Az apriori elfogadott fõvonal szolgaszerû követése is feloldó-
dik ebben az idõszakban: megkérdõjelezõdik a „követés”, a „fel-
zárkózás” a bipoláris világhelyzetekben vitathatatlannak tûnõ
tartalma, megkérdõjelezhetetlenségének, vizsgálhatatlanságá-
nak önmagunkkal elhitetett mítosza is. Így válik vizsgálhatóvá
és vizsgálandóvá a felzárkózás és vele együtt a (felzárkózáshoz
szükséges) versenyképesség tartalma, az érdekek mellett a kö-
vetendõ értékek világa. 

És így kanyarodunk vissza a jelenhez: európai uniós csatlako-
zásunkkal remélhetõleg végképp (minden politikai erõ számá-
ra) lezárul az a szakasz, melynek jelentõs (döntõen 2000-ig tar-
tó) részében az EU-csatlakozás sokszor maga fölé növõ öncéllá
vált a belsõ és a globális terekhez való összefüggések, a belsõ
tartalmak vizsgálata nélkül.

Az a történelem fintora (és egyben talán – bár korántsem ba-
ráti – „segítsége”), hogy belépésünkkor vált világossá Európa
számára is, hogy nincs Európai Unió globális „világ-tagság”
nélkül, és éppen ezért az európai uniós tagság sem helyettesíti
sem Magyarország, sem más tagország számára az „önmagához
való tartozás” (a belsõ-nemzeti „tagság”) kohézióját és célkije-
löléseit.

A HÁROM (GLOBÁLIS, EURÓPAI, NEMZETI) 
GAZDASÁGI-POLITIKAI TÉR VISZONYLAGOS 
ÖNÁLLÓSÁGA ÉS ABSZOLÚT EREJÛ 
ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA

Napjaink világáról szólva a XXI. század elején talán leggyak-
rabban használt jelzõ a politikatudományban és a közgazdasági
irodalomban egyaránt a globalitás. Definíció megfogalmazása
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A mostani tanulmány röviden érinti mindhárom kérdéskört.
A XXI. század eleje világának és Magyarországának tényisme-
rete nélkül nehéz elhelyezni Magyarországot a világban, vagy
pragmatikusabban: napi és holnapi (hosszabb távú) jövõképet
mely a kört szûkebbre zárva – gazdaságpolitikát kialakítani. 

A honnan jöttünk megválaszolása azért tûnik különösen fon-
tosnak, mert a történelmi önismeret megszerzésén kívül segít
az elõzõ kérdés megválaszolásában is. A gazdaság- (és a politi-
ka-) történet elmúlt öt évtizede, vagy akárcsak a rendszervál-
tásnak nevezett változások elõtti és utáni évtized vizsgálata
alapvetõ jelenbeli összefüggések felismeréséhez vezet a világ-
politika (gazdaság), benne a magyar viszonyok terében.

A merre megyünk, milyen irányban haladunk kérdést maga
„a világ” is egyre gyakrabban feltette magának a XX. század vé-
gén, amikor a növekedéshez mint kulcsszavakat és a létezés
kulcsvetületeit hozzárendeli az egyensúlyt, a stabilitást és a biz-
tonságot és megjelöli a fenntartható gazdasági fejlõdés fogal-
mát, célját. Majd továbblép: belátja, hogy a növekedés, a fejlõ-
dés harmóniája nem értelmezhetõ a gazdaságon belül; a fenn-
tartható fejlõdés eleme a külsõ biológiai környezettel való és az
ember belsõ világában megvalósuló harmónia. E kérdésfelveté-
sek az 1989–90-tõl kialakuló egypólusú világ termékei, mely vi-
lág – megítélésem szerint –a 2001. szeptember 11-i terrortáma-
dásokkal, majd az azóta erõsödõ, a világra nehezedõ fenyege-
tettséggel bizonyos értelemben ismét kétpólusúvá vált.

A bipoláris világban a másik legyõzése, erõbõl és erõben való
meghaladása lett a valódi belsõ tartalmakat eltakaró cél, mint
ahogy az emberiség történelmének is a legnagyobb veszélye a
majdnem mindenkor megosztott világ megosztott hatalmi rend-
szerébõl adódó rövid távú „gyõzelem, legyõzéscélok” megkér-
dõjelezhetetlen ereje. Talán nem történelmi szentségtörés an-
nak a mostani tanulmányban megelõlegezett (bár más írásaim-
ban már kifejtett) nézetnek a megfogalmazása, mely szerint a
(magyar) rendszerváltás alapvetõ gyöngéje is visszavezethetõ a
tagadás, finomabban fogalmazva a meghaladás céljára. Azaz –
nyilvánvaló, tudatos sarkítással – a rendszerváltás (az adott tör-
ténelmi helyzetben talán érthetõen) mindent célnak tekintett,
ami a kommunista rendszer meghaladását, „leváltását”, avval
ellentéteset, mást jelentett. Mindez önmagában talán nem is lett
volna súlyos elégtelenség, ha mindig megfelelõ erõvel párosul
világos, a belsõ (nemzeti) célokat középpontba állító jövõkép ki-
alakításával és megvalósításával, vagy legalábbis annak tudatos
(elszánt, elkötelezett) kísérletével.

De a XX. század utolsó évtizedében az egypólusú világ leg-
alább átmenetileg (és remélhetõen soha el nem feledhetõvé té-
ve) rövid ideig felvetette a valódi célkeresés és értékmeghatá-
rozás kérdését. Másképp fogalmazva a világ haladási irányának
kérdését, ebbõl következõen pedig Magyarország számára is a
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A globális világ jellemzõje, hogy a fejlett országokban mûkö-
dõ transznacionális vállalatok tulajdonosi és tõkekihelyezési
erejükkel és lehetõségeikkel élve saját forrásaikat más ország-
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helyett inkább valamiféle képszerû megközelítést választok: va-
lószínûleg az egy térben, keretben és körben való létezés fejezi
ki a lényeget. A második világháború utáni bipoláris világban1

két „belülrõl kívülre záró” hatalmi tér állt egymással szemben.
A XX. század végén lényegében a globalitás körén belül alakul-
tak ki „alkörök”, egymástól bizonyos mértékben eltérõ erõköz-
pontok, érdek- és értékterek.

Az elmúlt fél évtizedben a magyar gazdaságpolitika (és poli-
tika) számára mégis legalapvetõbb annak a megfogalmazása (és
elfogadtatása) volt, hogy egyszerre legyen képes a számára
mint lehetséges célként, de egyben keretként jelentkezõ erõte-
reket külön-külön is értelmezni, de ugyanakkor mindezeket
egyetemlegesen, egészükben, kapcsolatrendszerükben felfogni.

A XXI. század fordulóján (de mondhatjuk, a rendszerváltás
óta) Magyarország számára e jól tagozódó, de mégis összeolva-
dó hármas tér: a globális világ, az Európai Unió és a belsõ
(nemzeti) gazdasági-társadalmi létezés.2

Bármelyik elem önmagában való megközelítése még inkább
egy ilyen gazdaságpolitikai gyakorlat végzetes szélsõség, politi-
kai abszurditás, vagy mindez a gazdaságra szûkítve: a magyar
(de itt már kibõvített értelmû) versenyképesség feladása.

A XXI. század elején az autarkia nemcsak a lemaradás biztos
útvesztõje, hanem e nyitott világban lényegében már értelmez-
hetetlen (és megvalósíthatatlan), természetellenes kategória. A
globális világról való „megfeledkezés” naponkénti létünk té-
nyeinek szinte lehetetlen megtagadása lenne. A globális erõtér
mindenekfölötti hatalmának és „sorvezetésének” korlátok (gá-
tak és gátlások) nélküli elfogadása valamennyi ország számára
a nemzeti lét és érdek megfogalmazásáról való lemondás.

A nyolcvanas, majd a kilencvenes évek jelentõs részét a glo-
bális erõvonalak csendes, de egyértelmû térnyerése jellemezte
Magyarországon, miközben a gazdasági és politikai talán aka-
ratlan marketing már-már végletesen és végzetesen egy sajátos
EU-fóriába vezette az országot.

A gazdaságpolitika számára e tények tézisszerû megfogalma-
zása is célszerû. A globális és a belsõ, nemzeti tér összefüggé-
sét fejezi ki a megállapítás: a globális világ figyelmen kívül ha-
gyása lehetetlen, mert Magyarország a globális világban él („a
globális világban élünk”), de a transznacionális vállalatok,
pénzintézetek magyarországi jelenléte, sõt túlsúlya az is jelen-
ti, hogy „a globális világ bennünk él”.3

A kilencvenes évek közepe EU-fóriájának feloldására pedig
az a lassan kialakuló gazdasági és politikai gondolati út vezetett,
mely felismerte, hogy maga az Európai Unió is a globális világ
része, mert az Európai Unió is felismerte: nem független az
Egyesült Államok vezette hatalmi, gazdasági tértõl, az új világ-
tól és az újnak (a vállalatbirodalmak, a pénzügyi hatalmi cent-
rumok, az információs társadalom) a világától. 
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A külföldi társaságok részesedése a fõbb gazdasági mutatókból
(1996–2000)
Forrás: A külföldi tõke szerepe a hazai gazdaság új fejlõdési pályára állításában

(Pitti Zoltán 2001)

ba kihelyezve kívánnak minél erõsebbé és nagyobbá válni. E je-
lenség eredménye: a század végére minden korábbinál nagyobb
lett a transznacionális anyavállalatok szerepe a fejlett országok-
ban és minden korábbinál nagyobbra nõtt a külföldre kihelye-
zett (az ottani olcsóbb nyersanyag és humánforrásokat kihasz-
náló) leányvállalatok száma. 

A fejlett világ országai transznacionális vállalatainak, de még
inkább az amerikai nagyvállalatok világméretû térhódításának
ténye egyértelmû. Az EU a globális világhoz való felzárkózási
kísérletében mérföldkõnek számító 2000 tavasz lisszaboni ülése
idején, a Financial Times az akkori helyzetet jellemzõ 2001. ja-
nuár 1-jei ötszázas listáján található összes amerikai vállalat pi-
aci értékének mértéke 10866 milliárd USD, a japán vállalatoké
1786, a briteké 1637 milliárd dollár. Az összes amerikai vállalat
piaci értéke az FT 500-at tekintve több mint kétszer annyi, mint
az összes nem amerikaié.4



rópai betelepülésével hozzákezdett az „európai integrációhoz”.6
Azaz – ma már talán látható – a belsõ európai integrálás elõse-
gítése mellett az Egyesült Államok az „országvilágok” terében,
majd döntõen a hetvenes évektõl kezdve a „vállalatvilág” létre-
hozásával, felerõsítésével maga is integrálódott az európai tér-
hez és az európai teret is saját (készülõdõ globális) világa részé-
vé tette.

Az Európai Unió az Amerikai Egyesült Államok irányába tett
megkésett közeledését, pontosabban a vele való gazdasági ver-
seny elkerülhetetlenségének megfogalmazását egyrészt gazda-
sági (és vele párhuzamosan politikai) versenyképessége megõr-
zése vagy fokozása, az USA-tól való végleges leszakadás meg-
elõzése érdekében tette. Emellett felismerte, hogy európai érté-
keit megtartani – bár igen kockázatos – csak akkor tudja, ha õ
maga is belép e globális világba és annak részévé lesz. Mindez
nem csupán valamiféle elméleti, filozófiai felismerés volt: az
Európai Unióban, az országokon belül a transznacionális válla-
latok képében már évtizedek óta jelen van és meghatározó (az
erõterek minden szegmensében a gazdaságban, a pénzügyek-
ben, a kultúrában, az ideológiában) a globális erõ, ha jelenlété-
nek mértéke, megítélése és tartalma eltérõ is.

Minden bizonnyal elõsegítette az Európai Unió a globális vi-
lág felé való nyitásáról hozott döntését az a tény, hogy a
globalizált világ maga is változott. Mindennek oka többféle le-
het. Egy megközelítés szerint mindezt csupán már elfoglalt po-
zícióinak tudatában tette. Elfogadható az a nézet, miszerint er-
re éppen a struktúrák megtartása érdekében szánta rá magát.
A tény: a globális világ meghirdetett filozófiája megváltozott.
A törvényszerûen az erõsebbet tovább erõsítõ szabadság, a libe-
ralizáció, a korlátlan verseny hirdetését követõen elméletben
(és talán gyakorlatban is) új dimenziókat fogalmazott meg.
Meghirdetett olyan, az emberi léthez közelebb álló célokat,
mint az ember külsõ környezetének védelme, vagy a szegények
és a gazdagok világa közötti eltérések csökkentése, amely már
a globalizált világ számára is elviselhetetlen (vagy vállalhatat-
lan) mértékûvé vált. 

Egy évtizede a globális világ talán legharcosabb és legélesebb
kritikusa az a Világbank lett, amely e globális világ létrejötté-
hez és megerõsödéséhez maga is nagymértékben hozzájárult. A
kritikában maga Soros György is kiemelt szerepet vállalt. Így
fogalmaz: „A globalizáció akadályozza abban az államokat,
hogy visszaéljenek hatalmukkal, és a szabadság olyan fokát
nyújtja, amilyet egyetlen állam sem tud. Ámde árnyoldala is
van a globalizációnak: a pénzügyi piacok labilisak, a szabad
verseny országokon belül és az egyes országok között újabb és
újabb egyenlõtlenségeket szül, elmélyíti a meglévõket. A kol-
lektív értékeket – a béke megõrzésétõl kezdve az emberi jogo-
kon át a környezetvédelemig – kurtán elintézi. Ha élvezni akar-
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Miközben a XX. század végén, a XXI. század elején egyértel-
mûen az Egyesült Államok, illetve az amerikai vállalatok ural-
ják a globális világot, az Európai Unió egésze és tagországai el-
keseredett erõfeszítést tettek egy második gazdasági és politi-
kai erõvonal kialakítására. 

Ennek egyik legkonkrétabb és leghatározottabb megnyilvá-
nulása a 2000 márciusában Lisszabonban hozott döntések,
melyben az Európai Unió ambiciózus, és meglehetõsen bátor
célt határozott meg. 5 A kitûzött feladat: az Egyesült Államok
utolérése egy évtized alatt a versenyképesség javításával, az in-
formációs társadalom megvalósításával. Mindezzel két kérdés
vetõdik fel. Az egyik: az érdekek harcában mely értékek kerül-
nek feláldozásra vagy erõsödnek meg e megindított világver-
senyben? A másik: reális cél-e az Egyesült Államok beérése
vagy megelõzése ilyen rövid idõ alatt. És mindehhez: mi a fej-
lettség, egyáltalán a kevésbé vagy „jobban fejlettség” értelme
és belsõ tartalma a XXI. század elején és a következõ évtizedek-
ben. E kérdés Magyarországnak éppannyira szól, mint az Euró-
pai Unió egészének vagy más tagországainak.

Az Egyesült Államok vezette világhoz való mai európai fel-
zárkózás lehetõségeit, kereteit meghatározza, hogy e világ lé-
nyege és ereje egy legalább fél évszázadra visszanyúló tudatos
politikai, világhatalmi építkezésre, rendkívül széles intézményi
és intézmények feletti szilárd alapokra, egyben belsõ amerikai
kohézió létrejöttére vezethetõ vissza.

A XXI. SZÁZAD ELEJÉRE KIALAKULT VILÁGHATALMI
TÉRHEZ VEZETÕ ÚTRÓL

A világ fejlõdését, stabilitását (döntõen amerikai vezetés és ide-
ológia mellett) biztosító nemzetközi szervezetek (ENSZ, Valuta-
alap, Világbank, GATT, OEEC, NATO) létrehozásán keresztül
az Egyesült Államok már a második világháború után, a Mars-
hall-terv segítségével, de leginkább az amerikai vállalatok eu-
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A transznacionális anyavállalatok és a kihelyezett leányvállalatok
száma régiónként a 90-es évtized végén

Régió Anyavállalatok Az adott régióban mûködõ 
száma leányvállalatok száma

Fejlett országok 48 791 94 269
Fejlõdõ országok 12 518 355 324
Közép- és Kelet-Európa 2 150 239 927
Világ összesen 63 459 689 520

Forrás: UNCTAD World Investment Report 2000.



pen cselekvéshiányának) vizsgálata a következõkben még tár-
gyalásra kerülõ magyar történelmi pontok – vagy ahogy neve-
zem – visszatérési (reintegrálódási) kísérleteink, így az 1956-os
forradalom, az 1968-ban meghirdetett új gazdasági mechaniz-
mus, vagy a rendszerváltással már közvetlenül összekapcsolódó
nyolcvanas évek idején.

A lényeg, amelynek ismerete aktuális felzárkózási politikánk,
annak kereteinek kialakításában is fontos lehet: a fejlett (euró-
pai) világtól nem az európai integrációból, különösen nem an-
nak késõbbi szakaszáról való kimaradásunkból, hanem a fejlett
„világtagságunk” elvesztésébõl vezethetõ le.10

Ez ma azért fontos, mert a visszaintegrálódás sem egyszerû-
en valamiféle EU-harmonizáció. (Az erre való leszûkítés a ki-
lencvenes évek döntõ részén végigvonul. De nemcsak földrajzi
értelemben történt meg a leszûkítés, hanem a cselekvés szerke-
zetét, terepét nézve is. A reálszférához való tényleges harmoni-
záció kérdésének elhanyagolása, a jogi, szabályzási körre leszû-
kített harmonizálási hajsza elsõbbsége ma már nehezen felfog-
ható, sõt alig értelmezhetõ.)11

A felzárkózás – ahogy azt mostani írásom korábbi részében
már bemutattam – a XXI. század eleji világ egészéhez történik,
azaz sokkal inkább mátrixszerû, struktúrákban végbemenõ,
mintsem vonaljellegû: része az említett három hatalmi tér (glo-
bális, európai, nemzeti) viszonya; vagy egy másik összefüggés
szerint a gazdasági és a gazdaságon túli érdek- és értékrend-
szerkezet.

Amire a korábbiakban utaltam: végletes és csaknem végleges
leszakadásunkat (amelyet egy gyors felzárkózási szakasszal ép-
pen a következõ évtizedben, évtizedekben kell pótolni) nem az
EU-tól való elszakadás, az EU- (EGK-, EK-) tagság hiánya, ha-
nem a fejlett nyugati világtól való négy évtizedes elszakadá-
sunk, elszakításunk okozta.

De az ebbõl következõ végsõ lényeg: a belsõ (nemzeti) gazda-
sági (és azon túli) fejlõdés vonalának nemkívánatos iránya, ala-
csony üteme és szerkezetének torzulásai okozták közvetlenül a
lemaradást, mely nem egyszerûen a világ egészében vagy az
európai térben (ezen belül az Európai Unióban) való leszaka-
dást jelentik vagy jelentették, hanem „saját magunkon belüli”
fejlõdésünk korlátait. 

A fejlett világtól való leszakadásunk tényét, idejét, azaz a tö-
résvonalat az összegyûjtött és ábrán is megjelenített statisztikai
számok egyértelmûen bizonyítják. 

A vizsgált hat országból négy: Finnország, Ausztria, Olaszor-
szág és Spanyolország a második világháború után a „nyugati
világ” része lett; Lengyelország és Magyarország a szovjet biro-
dalmi rendszer kereteibe került. A két különbözõ hatalmi rend-
szerbe sorolódott országok az EU 15-ök átlagához viszonyított
egy fõre jutó GDP-jének vonala 1950 táján kettészakadt: az
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juk a globalizáció elõnyeit, foglalkoznunk kell gyarlóságaival is,
méghozzá nemzetközi szinten.7

Az ideológiaváltozás egyik legjelentõsebb tere a szegénység
definíciójának és belsõ tartalmának módosulása. Korábban a
szegénység fogalma döntõen az alacsonyabb fogyasztáshoz kap-
csolódott. A globális ideológia ma a kritériumok közé sorolja a
politikai és a gazdasági hatalomból való részesedés vagy kiszo-
rulás, a kiszolgáltatottság, a társadalmi sebezhetõség kérdését
is. Vagyis a XXI. század elején a globális erõtér képviselõi adott
szegmensekben – legalábbis deklarációkban – egy olyan, ré-
szükrõl új világképet fogalmaznak meg, amely már közelebb áll
az európai, az Európát alkotó egyes nemzetek értékrendjéhez.

Mindezekbõl legalább két következtetés is levonható. Egy-
részt biztosan látszik, hogy nem lehetséges sem a világnak, sem
a világban Magyarországnak elkerülni az értékrendekrõl való
(az adott erõterekben korlátozott szabadságú) döntést vagy leg-
alábbis gondolkodást.

A másik legalább ennyire alapvetõ. Nincs mód, nincs lehetõ-
ség az értékrendek nélküli érdekrendszerekrõl való döntésre.
Azaz minden érdekrendszertagsághoz hozzárendelõdik egy
(nem tiszta formájú, de kitapintható) értékrend melletti elköte-
lezettség, és fordítva: minden értékrend csakis egy érdekren-
den belül valósítható meg, találhatja meg a helyét, megvalósu-
lásának vagy reálisabban részmegvalósulásának pragmatikus
színterét.

A globalizált világban való „jelenlét”, az önálló nemzeti út ke-
retei, az európai kötõdés összefüggései mai feldolgozásához, be-
fogadásához, majd a társadalmi és a gazdaságpolitikába való
beépítéséhez a mához vezetõ történelmi út ismerete és
elismerése8 is szükséges, mert a XXI. század eleji magyarorszá-
gi politikai és gazdasági (hatalmi) szerkezet magában hordozza
e történéseket: annak eredménye.

LESZAKÍTÁSUNK, LESZAKADÁSUNK ÉS VISSZATÉRÉSI
KÍSÉRLETEINK A FEJLETT (EURÓPAI) VILÁGBA

Magyarországot a második világháborút követõen „megkérde-
zése nélkül”, a világban mesterséges határokat szabva és felál-
lítva a szovjet érdekszféra részévé tették, kiszakították a fejlett
világból, vagy legalábbis évtizedekre megfosztották a tényleges
visszaintegrálódás lehetõségétõl.9

Még sokáig, vagy inkább örökké megválaszolhatatlan kérdés,
hogy a bipoláris világ létrejöttében, ezen belül Európa kettésza-
kításában valójában milyen erõterek milyen szerepvállalásai
mekkora hányadot képviseltek. Különösen érdekes a két szu-
perhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió deklarált
vagy felszín alatt maradt érdekeinek, cselekvéseinek (vagy ép-
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E kísérletekben esetenként keverednek, együtt élnek a taga-
dásra, a meglévõ megváltoztatására vonatkozó törekvések és a
teremtõ célokat is megfogalmazó jövõképek.

Így például az 1968-as új gazdasági mechanizmus vonalában
(már csak a történelmi elõzmények keserû tapasztalatait és a
prágai tavasz talán már sejthetõ leverését is pragmatikusan
számba véve) a KGST-hez, a Varsói Szerzõdéshez való hûséget
rendkívül erõteljesen hangsúlyozva jól körülhatárolható gazda-
sági, gazdaságpolitikai, strukturális célok fogalmazódtak meg.
Nem véletlen, hogy e pragmatizmus túlélte az idõleges vissza-
szorítást és talán a legnagyobb helyzeti elõnyt adta két évtize-
dig Magyarországnak a szintén a világ keleti felébe
kényszerített vetélytársaival szemben. Az új mechanizmus ma-
ga nem volt rendszerváltó, de a rendszerváltás fontos elemere-
je lett.

Az 1956-os forradalom teljes politikai-gazdasági fordulatot
akart megvalósítani. Szeme elõtt a szovjet rendszer és rend-
szertagság elvetése, leküzdése volt. Ebben rokon az 1956-os for-
radalommal az 1989–90-es rendszerváltás is.

Új kutatásokra váró terület és kor a nyolcvanas évek idõsza-
ka, amely a legközvetlenebbül kapcsolódik a rendszerváltáshoz
és annak alapszerkezetét kialakítva a mához.

A RENDSZERVÁLTÁS STRUKTÚRÁJÁNAK 
KIALAKULÁSA A NYOLCVANAS ÉVEKBEN: 
A SZOVJET ERÕTÉR GYENGÜLÉSE, A GLOBÁLIS 
ERÕVONALAK FOKOZÓDÓ TÉRNYERÉSE

Nemcsak a világ, hanem a magunk XXI. század eleji hatalmi,
politikai, gazdasági, tulajdonlási struktúrájának kezdete a
nyolcvanas évekre vezethetõ vissza. Emellett azonban nyilván
felületes megállapítás lenne, hogy a rendszerváltás elsõ évtize-
de csupán a nyolcvanas évek eltervezett törekvéseibõl a XXI.
század eleje létrejött valóságához vezetõ átmeneti idõszak lett
volna.

Az évtized egészére négy hatalmi tér magyarországi jelenléte
és küzdelme, e küzdelem eredményeképpen súlyváltozása (fel-
erõsödése vagy éppen eltûnése, elhalványulása) rögzíthetõ.

Ezek a terek:
a) A szovjet hatalmi tér a szovjet politika, a katonai erõ (Var-

sói Szerzõdés) és a gazdasági jelenlét (a KGST) külsõ szer-
vezetrendszerében, de több mint három évtized történeté-
vel egyúttal beépülve a belsõ politikai-gazdasági rendszer-
be.

b) Az Egyesült Államok vezette (egyre inkább globalizálódó)
világtér megjelenése és erõsödése.

c) Az európai tér (megkésett) jelentkezése.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 127

egyik oldal gyors fejlõdésével szemben a másik térben a lesza-
kadás megkezdõdött, majd „törés nélkül” folytatódott.

Mindezt az alakja után „tölcsérgrafikonnak” is elnevezhetõ
ábra rendkívül szemléletesen mutatja:

Egyes országok fejlettségi szintje (EU–15 = 100)

Egy fél évszázados ugrással a mához (az összegyûjtött statisz-
tikai számokat illetõen a XX. és a XXI. század fordulójához) ér-
ve a leszûkített fejlettségi mutatók körén túllépve értékelhetõ
képet ad a Magyarország és Ausztria gazdasági, szociális hely-
zetérõl hat szegmensen keresztül bemutatott ténykép:
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Magyarország

Ausztria

GDP GDP/fõ Külkeres-
kedelem Átlagbér Lakásépí-

tés
Átlagos
életkor

50,
illetve

100

4787
illetve
10 870

30 76 000 20–22 66,3

210 25 735 63 450 000 58 74,3

Megjegyzések: GDP: milliárd USD, árfolyamon és vásárlóerõ-paritáson.
GDP/fõ: USD. Külkereskedelem: export, milliárd USD. Átlagbér: fizikai dol-
gozók Ft/hó. Lakásépítés: 1997–99 között éves átlagban, ezerben. Átlagélet-
kor: férfi, év.

Ausztria és Magyarország teljesítménye a XX. század végén néhány
alapvetõ gazdasági és szociális területen

A bemutatott két, egymástól öt évtized távolába lévõ idõpont
között Magyarország megkísérelte a fejlett világhoz való újra-
csatlakozását, abba való visszatérését megvalósítani.

E visszatérési szakaszok közül eddigi írásaimban egymás
mellé rendelve történelmi pontként kiemeltem az 1956-os for-
radalmat, a hatvanas évek végi (a prágai tavasz leverése után
idõlegesen visszaszorított) új gazdasági mechanizmus megter-
vezését és bevezetését, a nyolcvanas évek nyitottságelméletét
és gyakorlatát, majd a rendszerváltást.
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d) A belsõ erõtér, melynek épp az a jellemzõje, hogy részben
a felsorolt három külsõ erõtér hatása, részben saját belsõ
szervezõdése és átszervezõdése következtében egyre in-
kább strukturálódik (konzervatív és reformkommunisták,
ellenzékiek stb.), egymásnak feszül, majd a döntõ történel-
mi léptékeket tekintve a rendszerváltás idejére a látszóla-
gos feszültségnövekedés ellenére pragmatikusan inkább
egymáshoz közeledik, hogy késõbb egy más struktúrában
az újbóli hatalmi harc élezõdésének új szakaszába lépjen.12

E változásoknak mindenesetre érdekes az idõbeli megjelené-
se, „lefutása”:

– A szovjet erõtér hatalmát, a világpolitikai felosztásban meg-
szerzett helyét 1945-tõl, illetve 1949-tõl látszólag a nyolcva-
nas évek végéig szilárdan uralta. Az évtized történéseinek
mélyebb áttekintése azonban a szovjet tér fokozatos kiszo-
rulását, a globális hatalmi vonal egyre erõteljesebb térnye-
rését mutatja.

– Az amerikai erõtér elõször elsõdlegesen a döntõen általa
irányított nemzetközi szervezeteken keresztül jelentette be
térigényét, a változásokban elfoglalandó majdani helyét.
Magyarország 1973-ban a GATT tagja lett, de a közvetlen
gazdaságpolitikai, gazdaságideológiai kapcsolódást a Nem-
zetközi Valutaalapba, valamint a Világbankba való belépé-
sünk jelentette (1982). Ez olyan, a mai napig ható új politi-
kai, hatalomszervezõdési, gazdasági, pénzügyi erõ megjele-
nését jelentette, mely mindemellett rendkívül erõs ideológi-
ával, értékrenddel és külsõ érdekkörkapcsolatokkal rendel-
kezett.13 A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank nemcsak
a nyolcvanas években vált mind erõsebben a magyar gazda-
ságpolitika (végsõ soron a politikai fordulat) meghatározó
tényezõjévé, hanem az maradt a rendszerváltás utáni elsõ
kormány idején, a rendszerváltás elsõ évtizedében.

– Legkésõbben a nemzetközi terek közül az európai vonal je-
lentkezett intézményi formában, bár a külkereskedelemben
és a kétoldalú kapcsolatokban bizonyos relatív erõsödést
láthatunk már a nyolcvanas évek folyamán. A Közös Piaccal
a kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatfelvételre csupán
1988 õszén kerül sor, ám kétségtelenül ezt kevéssé publikus
tárgyalások sora elõzte meg.

A lényeg: Magyarországon már a nyolcvanas évek elején
megjelent és egyre erõsödött a gazdaságban, a pénzügyekben, a
szellemi mûhelyek kialakításában, a szabályozásban, a jogalko-
tásban, majd összegezve a gazdaságpolitika és társadalom egé-
szében is a globális tér.

[A nyolcvanas évek megértése, vagy legalábbis részbeni átte-
kintése egy könyv terjedelme. De ezekbõl a készülõ gyûjtések-
bõl rendkívül jellemzõ és fontos 1982, amely legfõbb magyar
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Jún. 2.
Honecker, az
NDK pártfõtitká-
ra Budapesten
tárgyal

Márc. 30. Szabó
István Mephisto
c. filmje Oscar-
díjat nyer Holly-
woodban

Ápr. 6. A hegyes-
halmi közúti ha-
tárátkelõ átadása

Jan. 1. Megkez-
dik mûködésüket
a magántaxik

Jan. 1. Elehetõvé
teszik egy évben
egyszer a külföl-
di (nyugati) uta-
zást

Febr. 1–3. Arafat
palesztin elnök
Budapesten tár-
gyal

Jún. 8. A KGST
36. ülésszaka
Budapesten

Május 1–12.
Marjai József
miniszterelnök-
helyettest Wa-
shingtonban fo-
gadja Reagen
amerikai elnök

Ápr. 26. Kádár
János az NSZK-
ban tárgyal

Márc. 29. „Ma-
gyarország Ham-
burgban” ren-
dezvény

Márc. 12. Az ide-
gennyelv-tudás
anyagi elismeré-
se

Márc. 24. Poggi
pápai nuncius
Budapesten tár-
gyal

Jún. 18. Az izra-
eli agresszió ma-
gyar elítélése

Május. 6. Ma-
gyarországot fel-
veszik a Nemzet-
közi Valuta Alap-
ba (IMF)

Május 26. Makk
Károly filmje
Cannes-ban díjat
nyer.

Ápr. 6. A hegyes-
halmi közúti ha-
tárátkelõ átadása

Márc. 30. Szabó
István Mephisto
c. filmje Oscar-
díjat nyer

Ápr. 20. Ma-
gyar–román tör-
ténésztalálkozó

A Közös Piac
felfüggeszti
kereskedelmi
kapcsolatait a
Szovjetunióval

Május 31. Puja
Frigyes külügy-
miniszter
Kanadában
tárgyal

Szept. 28. Lázár
György
miniszterelnök
Ausztriában
tárgyal

Ápr. 7. Az
MSZMP KB
ülése:
lakásépítés,
-gazdálkodás

Ápr. 10. Római
katolikus
fõpapok
kinevezése

Ápr. 26. Kádár
János az NSZK-
ban tárgyal

Nov. 13. Kádár
János, az
MSZMP elsõ
titkára
Moszkvában
tárgyal

Júl. 4. Nixon volt
amerikai elnök
Budapesten
tárgyal

A Közös Piac
felfüggeszti
kereskedelmi
kapcsolatait a
Szovjetunióval

Ápr. 15. 25%-os
áramdíjemelés

Ápr. 24. A
Nemzetközi
Auschwitz
Bizottság ülése
Budapesten

Május 1–12.
Marjai József
miniszterelnök-
helyettest
Washingtonban
fogadja Reagen
amerikai elnök

Júl. 7. Magyar-
országot
felveszik a
Világbankba
(IBRD)

Május. 6. Ma-
gyarországot
felveszik a Nem-
zetközi Valuta
Alapba (IMF)

Május 26. Makk
Károly filmje
Cannes-ban díjat
nyer

Május 31. Puja
Frigyes külügy-
miniszter Kana-
dában tárgyal

Szept. 4. Ma-
gyar–amerikai fi-
lozófiai tanácsko-
zás Budapesten

Jún. 23. MSZMP
KB ülés: a gaz-
daság problémái

Jún. 18. Az izra-
eli agresszió ma-
gyar elítélése

Június 2. Ho-
necker, az NDK
pártfõtitkára Bu-
dapesten tárgyal

Júl. 7. Magyar-
országot felve-
szik a Világbank-
ba (IBRD)

Június. Személyi
változások a kor-
mányban és
pártvezetésben 

Jún. 8. A KGST
36. ülésszaka
Budapesten

Aug. 9. Élelmi-
szer-áremelések 

Aug. 25. Nemzeti
történelmi em-
lékhely avatása
Vésztõmágoron

Júl. 4. Nixon volt
amerikai elnök
Budapesten tár-
gyal

Aug. 16. Nemzet-
közi gazdaságtör-
téneti kongresz-
szus Budapesten 

Szept. 2. Függet-
len békemozga-
lom alakul 

Szept. 4. Ma-
gyar–amerikai fi-
lozófiai tanácsko-
zás Budapesten

Nov. 11. Az
MSZMP KB ülé-
se: a választási
rendszer tovább-
fejlesztése

Nov. 6. Erdélyi
magyar értelmi-
ségiek letartózta-
tása 

Szept. 28. 
Lázár György
miniszterelnök
Ausztriában tár-
gyal

Nov. 25. MT-ha-
tározat: a vállala-
ti irányítás fej-
lesztése (felügye-
lõbizottságok,
igazgatótanácsok
mûködése) 

Nov. 10. Duray
Miklós magyar
kisebbségi veze-
tõ letartóztatása
Pozsonyban 

Nov. 13. Kádár
János, az
MSZMP elsõ tit-
kára Moszkvá-
ban tárgyal

Nov. 26. Lehetõ-
vé válik a kötvé-
nyek kibocsátása

Nov. 11. Az
MSZMP KB ülé-
se: a választási
rendszer tovább-
fejlesztése

Dec. 15. Puja
Frigyes külügy-
minisztert Ró-
mában fogadja a
pápa

Dec. 1. MSZMP
KB-ülés: az éves
gazdasági terv
tejesítésének el-
maradása a cél-
kitûzésektõl 

Dec. 14. Házku-
tatások budapes-
ti ellenzékiek la-
kásaiban 

Dec. 18. Kádár
János, az
MSZMP elsõ tit-
kára Moszkvába
utazik az SZU
megalakulása 60.
évfordulójára

A szovjet
erõtér ( KGST,

Varsói
Szerzõdés) 

Az Egyesült
Államok
erõtere 

Európa és az
Európai

Közösség gazdaság 
kultúra,
politika,

ideológia,

egyéb
nemzetközi
kapcsolatok

A különbözõ erõterek jelenléte Magyarországon és Magyarország
kapcsolatrendszerében 1982-ben

A belsõ tér (hatalom, ellenzék)



A SAJÁT NEMZETI JÖVÕKÉP KIALAKÍTÁSÁNAK
FELELÕSSÉGE VAGY A KÖVETÉS-SODRÓDÁS
LÁTSZÓLAGOS BIZTONSÁGA

Szóltunk már róla: a kétpólusú történelmi idõszakokban nagy a
veszély, hogy a valóságos tartalmak vizsgálata nélkül a másik
meghaladása, legyõzése legyen az önmagában lévõ végsõ cél.

Az egyik rendszerbõl a másikba való átmenetel vágya (fõ-
képp, ha az áttérés küzdelmet is jelent) is hozhat hasonló veszé-
lyeket. Ugyancsak láttuk, hogy az átmeneti korokban a tagadás,
a korábbi elvetése ideig-óráig a felszínen helyettesítheti a való-
di célkijelölést. A rendszerváltást követõ évtizedet sok vonatko-
zásban e kritika illetheti.

A tanulmány (mostani) befejezéseként, de valójában újabb
kutatásokra, állásfoglalásokra ösztönözve a következõkben még
(esettanulmányszerûen) két vonatkozást vizsgálunk meg.

Egyrészt egy konkrét történésen keresztül a követõ jellegû
fölzárkózást elemezzük. A kérdés mögött elrejtve a versenyké-
pesség tartalmának értelmezése is meghúzódik.

A Financial Times 2001-ben a tudásalapú iparágak helyzete
alapján versenyképességi sorrendet állított fel a világ országai
között.15

Magyarország többek között Kanadát, Belgiumot, Németor-
szágot, Nagy-Britanniát megelõzve a hatodik helyre került. 

Mindezek után a versenyképességi sorrend:
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(és nemzetközi) eseményeit a bemutatott és kialakított erõtér-
csoportokba sorolva külön táblázatban adom.]

A nemzetközi intézmények után az évtized második felétõl e
globális tér képviseletében az amerikai (kanadai) pénzügyi, be-
fektetõi (sokkal kevésbé üzleti, vállalati) szféra Magyarország-
hoz (korábbi állampolgárságuk, családi, üzleti kapcsolataik
stb.) kötõdõ képviselõi jelentek meg. (Sokszor 1956-os múltjuk-
kal üzleti közeledéseket érzelmi vonalakkal is gazdagították a
nyilvánvalóan e világot képviselõ emigráns magyar, már Nyu-
gaton is kötõdési és kapcsolatrendszerükben meghatározó, be-
futott pénzemberek, befektetõk.14)

A mai kor számára a jövõt kutatva az a fontos kérdés, hogy a
tagadás után, a visszatartó struktúrák lebontása mellett, vagy
akár egy rendkívül fontos történelmi fordulatként kezelt cél
(ilyen például az EU-csatlakozás) elérése eufórikus, egyértel-
mûen „követõ”, a célt vizsgálat nélkül másoló, ahhoz harmoni-
záló szakaszában, vagy legalábbis azt követõen milyen mély-
ségben és milyen idõbeli lefutásban tudja saját célrendszerét is
megfogalmazni és megvalósítani egy ország, nemzet vagy a te-
rületet szûkítve a gazdaság.

Másként fogalmazva: ma az a kérdés, hogy a keretekbe kény-
szerítõ, visszahúzó struktúrák lebontása után a példaként vá-
lasztott új struktúra elfogadása, követése közben létrejön-e egy
önálló belsõ nemzeti jövõkép?

Mindehhez lezárásként e tanulmányban csupán két megjegy-
zés. Egyrészt a magunk az elsõ fázisban talán inkább tagadó, il-
letve követõ jellegû rendszerváltása nem jelentette, hogy a min-
ket körülvevõ világ (és hatalmi terek) ne céljellegûen közelítsék
meg és segítsék elõ a magyar rendszerváltást. (Mindez különö-
sen érdekessé teszi a nyolcvanas évek történeti vizsgálatát,
elemzését, a Magyarországon jelenlévõ és megjelenõ szovjet,
globális, majd nem kis késéssel jelentkezõ európai terek harcát
és a belsõ nemzeti vonal erejét vagy erõtlenségét, megosztottsá-
gát, megosztását, egymásra találását vagy a jövõbeli kapcsoló-
dási pontokat keresve helyezkedõ széthúzását.) 

A másik: végbemegy-e az EU 15-ök között egy közeledés, fel-
zárkózás, valamint: a bruttó számok mögött milyen strukturális
közeledések figyelhetõk meg, vagy éppen ellenkezõleg a törté-
nelmileg kialakult struktúrák ereje jelenti a felzárkózás alapját?
De a végsõ megválaszolandó kérdés: miként folytatódott, illetve
folytatódhat most már az Európai Unió tagsága mellett, egy
erõs harmonizálódási szakasz után, a magyar belsõ piac
nemzetköziesedését követõen a megfelelõ belsõ nemzeti érdek-
pozicionálás a belsõ létezési terepen és a külsõ kapcsolatrend-
szerben?
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Rangsor Ország Pont

1. Svájc 52
2. Svédország 44
3. Egyesült Államok 40
4. Írország 38
5. Hollandia 33
6. Magyarország 31

7–8. Belgium 29
7–8. Kanada 29

9. Egyesült Királyság 28
10–11. Finnország 27
10–11. Dél-Korea 27

12. Németország 26
13. Japán 20
14. Ausztrália 19
15. Luxemburg 16

A sorrend egyszerre érdekes és kétséges. A mindenkori gaz-
daságpolitika és politika kettõt tehet: – a természetszerûen sa-

A Financial Times országrangsora a tudásalapú iparágak helyzete
alapján (2001)(az elsõ tizenöt helyezett)16



ök gazdasági fejlettségének alakulása a legutóbbi évtizedben az
egy fõre jutó GDP mérõszámán keresztül.17
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ját jó helyezését kedvezõen fogadja, vagy – ami ritkább – elem-
zi a tartalmat.

A versenyképességi besorolás ismertetése nyomban feloldja
a kétségeket. A tíz szempont:

• az adott ország részaránya a teljes tudás alapú ipari kibo-
csátásból,

• az adott ország részaránya a tudás alapú szolgáltatásokból,
• szabadalmak száma különbözõ termékcsaládokban,
• a munkatermelékenység aktuális növekedése,
• az ország „tudásba való beruházása” (szoftver, K+F, okta-

tás),
• az információs technikára való költés nagysága,
• a kockázatitõke-befektetések nagysága,
• a külföldi vállalatok súlya a teljes termelésben,
• a külföldi vállalatok súlya a szolgáltatásokban,
• a külföldi hallgatók aránya a teljes felsõoktatási létszám-

ban.

E versenyképességi rangsor belsõ tartalmáról kiderül, hogy
egy-egy ország fejlõdésének „jóságát”, vagy elmaradását adott,
nagyon jól behatárolható hatalmi „térszempontból” fogalmazza
meg. Azaz kiemelten értékeli a nyitottságot, a globális tõke és
vállalatvilág számára való behatolhatóságot, miközben az adott
ország a (globális) világban elfoglalt vagy lehetséges helyérõl,
ha úgy tetszik versenyképességérõl kétségtelenül perdöntõ íté-
letet, képet ad. Mostani tanulmányunkban nem is kívánjuk to-
vább elemezni a konkrét versenyképességi képletet. A lényeg: a
versenyképesség adott célrendszerhez való közelítésben, köze-
lítési szándékban értelmezhetõ csak. 

A másik tény: a „világterekhez” való felzárkózások (nemzeti)
célját, célmeghatározását egyszerre kell vizsgálnia, „jóváhagy-
nia” a hatalmi terek realitása elfogadásának, a gazdasági és po-
litikai pragmatizmusnak és a saját, elérhetõ, reális, ha úgy tet-
szik szintén némileg pragmatikus (nemzeti) célok megfogalma-
zása szükségességének.

Mindez igaz a globális világban való leghatékonyabb (nemze-
ti) elhelyezkedés kijelölésére, vagy szûkebb keretben, az Euró-
pai Unió teréhez való harmonizálódás útjának megfogalmazásá-
ban.

Az utóbbihoz – zárszóként – egy rövid elemzés arról, hogy mi-
képpen „harmonizálódtak”, (amennyiben harmonizálódnak) az
EU 15-ök egymáshoz, mekkora erõvel megy végbe vagy marad
el a bruttó, mennyiségi értelemben vett (döntõen a GDP-ben
mért) felzárkózás, közeledés, „egységesülés” az EU 15-ök teré-
ben.

Mindennek kimutatására egy ún. „pókhálódiagrammot” szer-
kesztettem, amelyen rendkívül képszerûen követhetõ az EU 15-
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Személyi számítógépek az EU 15-ök tagországaiban, 1994–2001, ezer
lakosra

Az EU tizenötök fejlettségének alakulása (GDP/fõ, 1990, 2001)
EU 15-ök GDP/fõ

Az egymást párhuzamosan követõ 1990-es és 2001-es vonal az
integráció keretében (a támogatások ellenére) egészében ha-
sonló növekedési pályák létrejöttét, a bruttó különbségek meg-
maradását mutatja. 

Mindemellett valamilyen pótlólagos belsõ összetartó erõ
megléte nélkül nehezen lenne magyarázható az EU-tagországok



JEGYZETEK

1 Ma egyre inkább világossá válik, hogy e bipolaritás sokkal inkább két részre
szakadást, elkülönülést jelent a második világháborút követõ idõszakban,
mintsem az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti valamiféle egyensúlyt.
Ma világosan látszik, hogy az Egyesült Államok egyértelmû túlsúlya nem a
XXI. század szüleménye, inkább a fél évszázaddal ezelõtti, a második világ-
háborút követõ „induló” helyzet visszatérése. A második világháborúban to-
vább gyengült a szovjet (központosított) gazdaság, a területén végbement fi-
zikai rombolás a termelõalapokat, a népességet tekintve is hatalmas pusztítá-
sokat okozott, míg az Egyesült Államok, bár nagy áldozatokat hozva, ám a há-
borút lényegében teljesen területen kívüli terepeken víva gyors gazdasági nö-
vekedéssel, hatalmas technikai-technológiai fejlõdéssel egyeduralomra tett
szert. A világ bipolaritását – ma világosan látható – csupán a viszonylagos ka-
tonai (ezen belül is a nukleáris fegyverzeti) egyensúlya hozta létre és tarthat-
ta fenn adott ideig.

2 Práger László: A magyar nemzeti (gazdasági) fejlõdés az EU-csatlakozás és a
globalizált világ kereteiben a XXI. század elején. Európai Tükör. 2001. 6.
szám. 2–22. oldal. Lényegében e cikk alaptézisei és gondolatai bizonyos mér-
tékû újrafogalmazása: Európa a jövõnk, Magyarország a hazánk (Vitairat az
európai újraegyesítésrõl) Budapest, 2002. 3–20. oldal.

3 Práger László: Mi a kérdés a népszavazás után. Heti Válasz. 2003. május. 16.
4 Financial Times. The World`s Largest Companies. 2001. május 11.
5 Részletesen foglalkozom e kérdéssel a „Nyitás a globalizált világ felé (az EU

2000. márciusi lisszaboni döntései után). Európai Tükör. 2000. 4. szám. 10–24.
oldal.

6 Részletesen: Práger L. (2001).
7 Soros György: A vesztesek reményei, Népszabadság, 2000. július 15.
8 Práger László: A nyolcvanas évek kiterjesztett nyitottságelmélete és napjaink

magyarországi reálfolyamatai. Közgazdasági Szemle. 1998. november, vala-
mint Práger (2001): A világ(gazdaság) és Magyarország a XXI. század elején.
Unió Kiadó. Budapest. 2003. (355 oldal). 

9 A még ma is gyakori, a „ Németország utolsó csatlósa” megfogalmazásból va-
ló levezetés túlságosan felszínes megállapítás. A történelmi, geopolitikai
helyzet elemzése helyett most csak a második világháborút követõen azonos
(szovjet) hatalmi rendszerbe besorolt, a második világháború során Magyar-
országéval teljesen ellentétes, különbözõ szerepet játszó, helyet betöltõ Len-
gyelország példáját említem.

10 Az természetesen nemcsak történelmi, hanem egyszerûen logikai összefüg-
gés, hogy az EGK- (majd EK-, EU-) tagság természetesen „önmagában” is a
fejlett világban való tagságunkat, a visszaintegrálódást jelentette volna. Ez az
összefüggés a szövegben leírt állítás tartalmát, tényét nem befolyásolja.

11 Ez az állítás ma szinte az abszurd vagy a logikai tévedés kategóriájába sorol-
ható. Nyilván a szabályozások, a jog harmonizációja nem képzelhetõ el a mö-
göttes, de ténylegesen a reálszférában végbemenõ – és végrehajtandó – har-
monizáció nélkül. Mégis, konkrét gazdaságtörténeti tények ismeretében állít-
ható a két vonal hosszan tartó elszakadása. Lényegében csak 1998, a csatla-
kozási tárgyalások megkezdése után kezdõdött el a jogharmonizáció követ-
keztében szükséges reálharmonizáció összefüggéseinek konkrét vizsgálata, a
harmonizációhoz szükséges magyar költségvetési források és uniós támoga-
tások mértékének, végsõ soron a harmonizáció költségének –majd késõbbi
hozamának – felmérése és számszerûsítése. Erre egyébként saját „felvilágo-
sulásunk” mellett az EU csatlakozási mechanizmusa, az ahhoz „kötelezõen”
kialakítandó nemzeti programok és tervek is elvezettek volna.

12 A rendszerátalakulás általános, elméleti, de konkrét magyarországi kérdé-
seit, különösen a régi elit hatalomátmentését részletesen bemutatja Fricz Ta-
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kohéziója vagy éppen az egyes országok belsõ rendje, egyensú-
lya, ereje.

Mindehhez további két diagramot készítettünk el az elmúlt
évtized változásainak és a jelenlegi különbségek bemutatására.
Az egyik az információs társadalom helyzetét (egy fõre jutó szá-
mítógépek az EU 15-ök országaiban), a másik a társadalmi, szo-
ciális helyzetet tükrözi a munkanélküliek aránya alakulásának
és változásának bemutatásával.
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A munkanélküliek aránya (EU 15-ök %) 1990-ben és 2001-ben

A bemutatott ábrákon kívül hasonló módszerrel számításokat
végeztünk a tagországok az elmúlt évtizedben megtett útjának
elemzésére a társadalom, a gazdaság, a pénzügyek, az egészség-
ügy, a szociális ellátás, a jövedelemviszonyok különbözõ terüle-
teire. A vizsgálatok alapján egyértelmûnek mondható következ-
tetés: bizonyos korlátozott egymáshoz való közeledés mellett
döntõen a történelmileg kialakult struktúrák különbözõ nemze-
ti bázisán alakult ki a tagországok egymással harmonizáló fejlõ-
dése. Azaz végsõ soron az egyes országok számára a történelmi
múltjukban kialakult struktúrák ereje biztosítja azt a belsõ gaz-
dasági és társadalmi kohéziót, amely alapot ad a szükséges al-
kalmazkodáshoz, versenyképessé teszi õket az Európai Unióban
és a globalizált világban.

Valószínûleg mindez Magyarország felzárkózására, harmo-
nizációjára, saját belsõ erõterének növelésére is példa, amely
erõtér tartalmát, fejlõdését a globális világ egésze, az Európai
Unió adta keretek korlátozó és erõsítõ közegében kell megfogal-
mazni.
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LAKNER ZOLTÁN

A magyar pártok és az Európai Unió.
Az EU mint belpolitikai kérdés
1990–2004 között

Tanulmányomban belpolitikai szempontok alapján kívánom
vizsgálni a magyar pártoknak az Európai Unióval kapcsolatos
álláspontját. Azt elemzem, hogy az EU-hoz való viszony, elsõ-
sorban a csatlakozás körülményeinek vitatása mikor kezdõdött
és milyen célt szolgált. 

Feltételezésem szerint az unióról szóló – a médiában megjele-
nõ, de igazán mélyen csak kevés alkalommal elemzett – viták,
amelyeket a releváns pártok1 folytatnak egymással sohasem a
csatlakozás fontosságáról, vagy annak pozitív vagy negatív vol-
táról szóltak. Egyrészt, a csatlakozási körülmények értelmezé-
se volt napirenden, magában foglalva annak a – megítélésem
szerint igen kései – politikai megjelenítését, hogy vajon az
egyes társadalmi csoportok számára milyen hatások prognosz-
tizálhatók az adott csatlakozási és politikai-gazdasági feltételek
mellett. Másrészt és mindenekelõtt, az egyes politikai erõk a
csatlakozás kritikus vagy kritikátlan, hangosabb vagy halkabb
támogatásával rövidebb-hosszabb távú szavazatszerzési célokat
is követtek, amelyek jól nyomon követhetõk. 

Úgy is fogalmazhatnánk: a csatlakozással kapcsolatos nemze-
ti konszenzus sohasem szûnt meg a releváns pártok között, ám
idõvel – körülbelül 2002 õszétõl – Magyarország uniós jövõje
belpolitikai vitatémává vált. Ez a tény nem gátolta a csatlakozá-
si folyamat sikeres lezárását, sõt inkább túlságosan sok idõ telt
el, amíg a mindennapi politika és a hétköznapi élet szintjén ez a
téma megjelent. Az már más kérdés, hogy a megjelenés módja,
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Csak 2002. Január–februárban volt egy komolyabb összeütkö-
zés, amikor Brüsszel nyilvánosságra hozta a mezõgazdasági köz-
vetlen kifizetésekre vonatkozó elképzelését. Eszerint az újonnan
csatlakozó országok a már tagsággal rendelkezõk agrártámoga-
tási mértékének csak a 25%-ában részesülhetnek4. Ekkor az el-
lenzéki MSZP heves támadást intézett a Fidesz-kormány ellen
azért, mert érzékeny pontokon támadhatott. A Fidesz vezette
kormány önmagáról kialakított képéhez tartozott ugyanis a vidé-
ki és általában a nemzeti érdekek képviseletére való (kizáróla-
gos) képesség az akkori ellenzék pártjaival szemben. Ez az imázs
vált támadhatóvá a kifejezetten kedvezõtlen feltételek napvilág-
ra kerülésekor, hiszen az Orbán-kormány valóban nem volt ké-
pes hatásosan érvényesíteni a speciális magyar és magyar mezõ-
gazdasági érdekeket. A belpolitika szempontjából semmi jelen-
tõsége nem volt annak, hogy a másik kilenc csatlakozó ország is
ugyanazt az uniós értesítõt kapta, vagyis, hogy valójában sokkal
inkább a tizenötök és a belépõ tízek erõviszonyáról, mintsem a
magyar kormány diplomáciai erõfeszítésének eredményességé-
rõl adtak hírt a brüsszeli feltételek. Az sem számított a belpoliti-
kai vitában – a kormány nem tudott hatásosan érvelni ennek fel-
használásával –, hogy magának a támogatási formának a léte, fi-
nanszírozhatósága is vita tárgya az unión belül, s a szûkkeblû
ajánlattételben ennek nem csekély szerepe lehetett. Mindazonál-
tal az MSZP nem az uniós csatlakozást, még csak nem is az uni-
ót támadta, hanem belpolitikai megfontolásból a szerinte rosszul
tárgyaló kormányt. A kampány aztán elsodorta ezt az akciót: az
éles MSZP–Fidesz ellentét megjelenítése ezen a szakpolitikai te-
repen nem volt a „kívánt” mértékben lehetséges a konfliktusok
kiélezésében érdekelt ellenfelek számára.

Összességében a kezdeti idõszakban az unió (1) elérendõ, de
elvont célként (2), viszonyítási pontként volt jelen a magyar po-
litikai életben. Ez megfelelt az „utolérés”, a mintakövetés év-
százados hagyományának és szemléletmódjának. Emellett (3)
hivatkozási alap is volt egyes gazdasági, politikai döntések meg-
hozatalánál („ott is úgy van, elvárják, hogy itt is így legyen”),
amivel a politikai elit fenntartotta a kívülrõl vezéreltség tudatát,
szemben azzal, hogy a magyar demokrácia participatív jellegét,
az állampolgárok cselekvõképességének, az ország sorsáért vi-
selt közös felelõsségnek a tudatát erõsítette volna. Ezzel egyút-
tal az is elkerülhetõvé vált, hogy az egyes döntések alkalmával
túlságosan erõsen merüljön fel az aktuális kormányzat felelõs-
sége: az uniós elvárásra hivatkozás a negatív társadalmi hatás-
sal járó döntéseket a „szebb jövõ” felvillantásával legitimálta, s
egyben megkímélte a politika szereplõit a döntésük melletti ér-
velés kényelmetlenségeitõl. A pártok számára egy további
szempontból is hivatkozási alapot jelentett az unió: európai test-
vérpártjaikra mutatva bõvíthették legitimációs bázisukat, ezzel
is igazolva saját létük jogosságát. 
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a viták célja alapján beszélhetünk-e a magyar politikai élethez
való minõségi hozzájárulásról. 

AZ EGYETÉRTÉS KORA

A pártok magatartása 

1989–90-tõl egészen 2002 õszéig a releváns pártok álláspontja
között alig volt kimutatható bármiféle lényeges eltérés az uniós
csatlakozás kérdését vagy annak valamilyen körülményét, fel-
tételét illetõen. Ez különösen az 1998 utáni idõszak vonatkozá-
sában lehet meglepõ, hiszen az akkor zajló csatlakozási tárgya-
lások alapvetõen meghatározták Magyarország késõbbi pozíci-
óit. Nem állíthatjuk, hogy ekkoriban egyáltalán nem voltak vi-
ták, de ezeket a pártok nem állították politikájuk homlokterébe.
Mindennek szemléletes következménye, hogy Juhász Endre,
Magyarország fõtárgyalója nem csak ezt a posztját õrizte meg a
2002-es kormányváltás után, de ráadásul az új kormány minisz-
terévé is kinevezték 2003-ban. Ha széles körben vitatott, a poli-
tikai élet fõáramában szereplõ kérdés lett volna a csatlakozás
1998 után, akkor ez aligha történhetett volna meg.

A pártok retorikáján magának a közösségnek az átalakulása
sem módosított; a magyar rendszerváltás utáni periódusban
született meg az EGK-t Európai Unióvá formáló maastrichti és
az alapokmányt jelentõsen átalakító amszterdami szerzõdés,
1992-ben, illetve 1997-ben. Ezek a belsõ változások nem okoz-
tak változást a magyar pártok és kormányok csatlakozási szán-
dékában, stratégiájában, illetve az unión belül elérendõ célok
kitûzésében sem, így az unió metamorfózisa a magyar közvéle-
ményre sem gyakorolt kimutatható hatást.

Az SZDSZ és az MDF már 1989-ben célként fogalmazta meg
a csatlakozást. Az MDF már ekkor sem csupán gazdasági, ha-
nem „politikai értelemben” kívánta megvalósítani az integráci-
ót (Romsics, 2003: 146.). Az Antall-kormány szorosabbra fûzte
a viszonyt a közösséggel, de nem a nulláról indult, sok tekintet-
ben a Németh-kormány kapcsolatfelvételét folytatta (amely
szintén építhetett a gazdasági együttmûködésnek már az 1970-
es évektõl meglévõ alapjaira). Az MSZP 1990-es választási
programja evidenciaként szólt a csatlakozás valamikori
bekövetkeztérõl2, s a Fidesz álláspontja sem volt más. Olyannyi-
ra teljes volt az egyetértés, hogy a pártok késõbbi választási
programjaiban a kötelezõ „hitet tevõ” nyilatkozatokon kívül so-
sem szerepelt igazán hangsúlyos helyen az Európai Unió. A té-
ma 1994-ben, 1998-ban, de még 2002-ben is alig játszott szere-
pet a választási kampányban3 – éppen azért, mert nem volt el-
térés az álláspontok között. Az uniós csatlakozást vállvetve mu-
tatták be egyetlen lehetséges útként.
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sen önkényes összefoglaló is rámutat az állampolgárok unióhoz
való viszonyának néhány fontos tényezõjére. 

1991–1993 között relatív többségben voltak Magyarországon
az Európai Közösségrõl, illetve unió tevékenységérõl pozitívan
vélekedõk. Kevés volt a „kritikus”, ám a „semleges” álláspont-
ra helyezkedõk egyharmados, és a véleményt formálni nem tu-
dók egynegyedes aránya nem tekinthetõ a határozott össztársa-
dalmi véleményformálás jelének (Lengyel–Molnár–Tóth, 1994:
771.). Ebben az idõszakban egyébként az akkor kormányzó
MDF szavazói viszonyultak a legpozitívabban Európához (uo.:
773.). Ez azért figyelemre méltó, mert 1996-ra a pozitív, nega-
tív és semleges vélemények arányának csekély változása mel-
lett (Lengyel–Tóth–Vinczellér, 1997: 585.) az MDF-esek uniótá-
mogatása kis mértékben mérséklõdött, s az akkor kormányzó
pártok (MSZP, SZDSZ) támogatóié erõsödött (Marián, 1997:
566.). A csatlakozást ekkor a polgárok abszolút többsége meg-
szavazta volna, bár a „nem tudó” és semleges választ adók
együttes aránya folyamatosan 25% körüli maradt (Ld. pl.
Csepeli–Závecz, 1997: 658.).

Egyes társadalmi csoportok már ekkor félelmeiket fogalmaz-
ták meg: a „rurális társadalom”, tehát a vidék, a mezõgazdaság-
ból élõk között az átlagosnál nagyobb arányban voltak azok,
akik tartottak a taggá válás hatásaitól (uo.: 652.). Összességé-
ben – Csepeli György és Závecz Tibor szerint – az uniós tudás-
szint alacsony volt (uo.: 654.). Ennek fényében kell értelmezni
a csatlakozással kapcsolatos „mérsékelt optimizmust”, amely
ekkor jellemezte a magyar társadalmat (uo.: 658.). Vagyis a po-
zitív várakozás valószínûleg kevésbé a reális ismereteken, mint
inkább a történelmi tapasztalatokon, a nemzeti identitás eleme-
in (Európához tartozás), illetve a magasabb életszínvonal és a
biztonság iránti vágyon alapult.

Késõbb, 1999–2002 között a csatlakozás támogatói rendre a
társadalom (bõ) kétharmadát tették ki, s akkor is látható volt,
hogy a kormánypártiak (a koalíció élén ekkor a Fidesz állt) na-
gyobb arányban támogatják az uniót, mint mások (TÁRKI,
1999, 2000, 2001, 2002). 

Néhány következtetés

Mindezek alapján az több következtetésre juthatunk: (1) A ma-
gyar állampolgárok unióhoz való viszonyában meghatározó volt
az egyéni élethelyzet. Egyszerûen szólva: a rendszerváltás utá-
ni idõszak „vesztese” újabb veszteségeket várt egy következõ
átalakulástól is. A szkepszis érzése leginkább azokat a társadal-
mi csoportokat jellemezte, amelyek Magyarország keleti és dél-
dunántúli – tehát a legkedvezõtlenebb helyzetben lévõ – terüle-
tein éltek, továbbá akiknek iskolai végzettsége és képzettsége
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A három viszonylat közös eleme az általánosság, a konkrét
hatások felmérésének és bemutatásának hiánya, a távolság a
hétköznapi élettõl. Aminek következtében a magyarországi pár-
tok vitáiban, s így a magyar választók döntõ többsége elõtt sem
jelentek meg az unión belüli érdekkülönbségek, amelyek pedig
jelentõs befolyást gyakorolnak az egyes tagországok pozícióira.
Nem jelentek meg a vitákban azok a várható hatások sem, ame-
lyek a magyar társadalom egyes csoportjait különbözõ módon
érinthetik a csatlakozást követõen. Több mint egy évtizedig
nem fogalmazódtak meg sem csatlakozási, sem a csatlakozás
utáni idõszakra vonatkozó stratégiák; a stratégiák versenye így
nem is válhatott a politikai versengés tényezõjévé. 

Megjelent viszont az „egyetlen lehetõség”, az alternatíva hiá-
nyának eleme, ami egyrészt a pártok vezetõinek valóban mély
és elkötelezett politikai meggyõzõdésén alapult, ám egyúttal ar-
ra is alkalmas volt, hogy az elõnyök és hátrányok mérlegelését
– nem pusztán a csatlakozást, hanem elsõsorban annak részle-
teit illetõen – a folyamat nagyobb része során a háttérbe szorít-
sák, amivel a hátrányok kompenzálására való felkészülés szük-
ségessége is a látókörön kívülre került. 

Az egyetlen úton járás egybehangzó retorikája mellett azon-
ban mindig is létezett a bizalmatlanság a politikai elitben. Egy
1996-os, a parlamenti képviselõk körében készült felmérés sze-
rint a különbözõ oldalon álló honanyák és honatyák egyaránt
fontosnak tartották a csatlakozást. Ám úgy vélték, hogy annak
ügyét csak a saját oldaluk képviseli igazán: az európai integrá-
ció támogatását a baloldali képviselõk a baloldali, a jobboldaliak
a jobboldali ideológia és politika részének tekintették. Minden
oldalon léteztek a „kalkulált vélemények”: a politikai ellenfelek
úgy számoltak, hogy a túloldalon lévõk nyilvánvalóan nem vall-
hatnak velük azonos nézeteket, s ezt a meggyõzõdésüket az uni-
ós csatlakozás támogatásáról való vélekedésükre is kiterjesztet-
ték. A szembenálló politikai oldalak a másik fél integrációs elkö-
telezettségét nem tartották hitelesnek, hihetõnek (Simon, 1997:
677–678.). Ez igazolja egyrészt azt, hogy a pártrendszer polari-
zálásához vezetõ ellentétek nem az Orbán-kormány sokszor in-
dokolatlanul vehemens politizálásával kezdõdtek – mint azt so-
kan feltételezik a politikai publicisztikában –, hanem sokkal mé-
lyebb okai vannak. Másrészt, amikor 2002-ben az uniós ügyek
mégiscsak belpolitikai témává váltak, akkor az indulatok nem
véletlenül váltak rögtön nagyon hevessé: a politikai ellenfelek
régrõl meglévõ gyanúikat mondtak ki a nyilvánosság elõtt.

Optimista és tanácstalan polgárok

E keretek között nincs mód arra, hogy az unióval kapcsolatos
valamennyi felmérést áttekintsük, de a következõ, meglehetõ-
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az uniós retorikájuk. Ezért ameddig nem veszélyeztetik az unió
támogatása melletti elkötelezettségükrõl kialakult képet –
vagyis komolyságukat, komolyan vehetõségüket –, addig lehetõ-
ségük van uniós politikájuk árnyalatainak változtatására. Elkö-
telezett szavazóik követni fogják a vélemény- és volumenválto-
zást. Ennek akkor van értelme, ha ezzel újabb szavazók támoga-
tását képesek begyûjteni, mégpedig azon kisebbségét, akik az
unióval kapcsolatosan elutasítók vagy legalábbis szkeptikusak. 

A VITA KORA

Három beszéd és egy nyilatkozat

Lehet jól és rosszul is csatlakozni – jelentette ki Orbán Viktor
2002 szeptemberében. Ezzel a volt miniszterelnök – aki akkor a
Fidesz–MPP-nek hivatalosan csak egyszerû országgyûlési kép-
viselõje, valójában továbbra is elsõ számú vezetõje volt – meg-
nyitotta a magyar pártok unióhoz való viszonyának második
szakaszát. Orbán Viktor feltételekhez kötötte a belépéshez
szükséges alkotmánymódosítások megszavazását. Azt követel-
te, hogy legyen 2003-ban a kormány által tervezettnél nagyobb
a béremelés, hogy gyorsabb legyen a felzárkózás az EU-s bér-
színvonalhoz; állítsák vissza az ebben a formában megszünte-
tett Széchenyi-terv programjait a gazdaság belsõ erõforrások-
ból történõ fejlesztése érdekében; a Medgyessy-kormány által
módosíttatott földtörvény helyett az Orbán-kabinet idején elfo-
gadott jogszabály-módosítások lépjenek újra érvénybe a ma-
gyar termõföld védelme érdekében5. 

Az alkotmánymódosítás meg nem szavazásával való fenyege-
tés politikai blöff volt: a feltételek nem teljesültek, a Fidesz
mégis minden szükséges módosítást megszavazott. Orbán Vik-
tor valójában nem a kormányhoz, hanem saját választóihoz szólt
a 2002 szeptemberében elmondott szónoklataiban, amelyek az
önkormányzati választásra készülõ Fidesz kampányának is ré-
szét képzeték. Így azt a célt is szolgálniuk kellett, hogy a parla-
menti választáson elszenvedett vereség és a Medgyessy-
kormány száznapos programja hatására elõállt MSZP-fölény
közepette a Fideszt mint életképes politikai alternatívát mutas-
sák be. Orbán napirendre akart kerülni ebben a pártja számára
nyomasztóan defenzív idõszakban, s ehhez egy bombasztikus
kijelentést választott eszközül. Az sem mellékes, hogy az „egy
tábor egy zászló” ekkortájt meghirdetett elve – ami jobboldali
uniópárt létrehozását jelentette, a Fidesz vezetésével – alapján
nem csak az MDF nyomás alatt tartása, rendszeres politikai tá-
madása volt folyamatban, hanem a megmaradt MIÉP-es és
egyéb Európa-ellenes szavazók megszólítása is. A kijelentés te-
hát a rövid távú érdekek – a defenzíva megtörése – mellett azt a
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alacsony szintû volt (Csepeli–Závecz, 1997: 666.). Meghatározó
volt tehát a rendszerváltás megítélése és az, hogy annak követ-
keztében ki, milyen irányú mobilizációs pályát járt be. (2) Erõs
volt az unió vonzereje: a gazdag (és szabad, biztonságban élõ)
országok közösségéhez történõ csatlakozás elõnyei iránti vágy
meghatározó fontosságú volt a csatlakozás támogatásának és a
„mérsékelten optimista” várakozás motivációi között. (3) A pár-
tok és más szereplõk megszólalásai szinte mind egyetlen út tí-
pusúak voltak. Mindebbõl egy lineáris, mégpedig pozitív tarto-
mányban emelkedõ csatlakozásfüggvény rajzolódik ki: a belé-
pés egyre közelebb van, az állampolgárok egyre többet tudnak
róla, és ezért egyre jobban akarják. Az uniós tagság „célérték-
ként” jelent meg (uo.: 663.), a csatlakozás a szebb jövõ szinoni-
mája volt az egész „kezdeti” korszakban. (4) Az erre épülõ kom-
munikáció semmiféle választ nem adott a felmerülõ kételyekre,
kérdésekre. Ez a magyarázat az állampolgárok egy részének ta-
nácstalanságára, amelyek a „nem tudom” válaszokban fejezõ-
dött ki: nem csak az információ volt kevés, a tényanyag volt hi-
ányos – majdnem az egész társadalom esetében –, hanem a vá-
lasztók jó egyötöde számára a viszonyulás irányát is nehéz volt
eldönteni. Ebben szerepet játszhatott a részvétel, mint politikai
magatartás és attitûd hazai gyengesége. Kevesen számoltak az-
zal – s a pártok nem is kísérelték meg ezt a képet közvetítetni –,
hogy a csatlakozás esetleges negatív következményei az állam-
polgárok fellépése, érdekeik artikulálása nyomán megváltoztat-
hatók, a mindenkori kormány uniós politikája befolyásolható. A
csatlakozás – mint minden más politikai esemény – inkább amo-
lyan fátumnak látszott, s ezt alá is támasztotta az egyetlen út re-
torikája. Tehát nem annyira a „mit kellene tennünk?”, mint in-
kább a „mit is tehetnénk?” tanácstalansága jutott kifejezésre.
(5) A bizonytalanság és tudáshiány közepette valamelyest eliga-
zíthatott a pártpreferencia. A releváns pártok szavazótábora
1990 óta csatlakozáspárti, de a lelkesedés mértéke változó. Az
épp kormánypártiak mindig erõsebb támogatók voltak: vala-
mennyi kormány EU-párti volt, így tehát a kormánypárti szava-
zók számára az EU „saját” témának számított és számít. Ez azt
is jelenti, hogy (az amúgy igen változékony) pártpreferencia
erõsebb (független) változó, mint az uniós elkötelezettség volu-
mene, továbbá, inkább az utóbbi (mint függõ változó) követke-
zik az elõbbibõl. Mindebbõl arra juthatunk, hogy kínálkozik va-
lamelyes játéktér a pártok számára az uniós csatlakozáshoz va-
ló viszonyban. A támogatás–ellenzés kontinuumon el lehet in-
dulni az ellenzés felé, anélkül, hogy a szavazótábor elhagyná a
pártot. Az unió támogatásának mértékét, erejét módosíthatják a
pártok, illetve a támogató és ellenzõ érvek bemutatása arányá-
nak megválasztásában mozgástér nyílik a számukra. 

Vagyis: releváns párt csak az lehet, amely támogatja az uniót,
de a releváns pártok közüli választást már kevéssé befolyásolja
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euró értékû szabad rendelkezésû forráshoz jutott. Magyaror-
szág meg sem kísérelte a pénzeknek ezt az „átcímkézését” elér-
ni. Ez annyiból negatívan értékelhetõ, hogy a strukturális ala-
pokból megszerezhetõ összeg nem szokta elérni az alapban ren-
delkezésre álló teljes összeget, tehát elképzelhetõ, hogy a pénz
egy része sohasem kerül Magyarországra (Dunay, 2004: 60.).
Az esetrõl is író Dunay Pál szerint viszont az is elképzelhetõ,
hogy a szabad felhasználású összeget a magyar kormány „vá-
lasztási osztogatásra” használta volna fel a 2006-os parlamenti
voksolásra készülve, így „mégsem olyan nagy baj”, hogy az ösz-
szegek nem férhetõk hozzá ezen a módon (uo.). Ez nem tûnik
erõs ellenérvnek, hiszen ilyen megfontolások alapján a kormá-
nyokat távol kellene tartani mindenféle közcélú pénztõl. Ugyan-
akkor téves és hamis volna úgy tekinteni, mintha ezek az össze-
gek „elvesztek” volna Magyarország számára, s a felhasználást
illetõ feltételek rögzítése valóban jár elõnyökkel is. 

A másik erõsen vitatott eleme a koppenhágai megállapodás-
nak az volt, hogy a csatlakozó országok mezõgazdaságának uni-
ós támogatása nem haladta meg a már említett 2002. januári ja-
vaslatban foglalt mértéket. A csatlakozóknak azért is külön erõ-
feszítéseket kellett tenniük, hogy a saját állami költségvetésük
terhére bõvíthessék majd az ágazatnak szánt forrásokat.

A csúcstalálkozó eredményeit értékelve Orbán Viktor azt tar-
totta szükségesnek, hogy a szerinte rossz feltételek mellett tör-
ténõ csatlakozásra való felkészülés érdekében a kormány a ma-
gyar versenyképesség erõsítésére támogató intézkedéscsoma-
got állítson össze és fogadjon el a kis- és nagyvállalkozások, a
mezõgazdasági családi gazdaságok, valamint a mezõgazdasági
jogi személyek számára7.

2003. februári országértékelõ beszédében Orbán Viktor a be-
lépés nem méltányos feltételei mellett az unió központosított és
ezért a nemzeti szuverenitást sértõ jellegére vonatkozó „polgá-
ri körös véleményeket” idézett, de nem kommentálta ezeket. A
kommentár hiánya egyrészt azt a célt szolgálta, hogy a polgári
körök mozgalmát, mint tõle és pártjától teljesen független enti-
tást mutassa be, amelynek autonómiáját vonná kétségbe, ha vé-
leményezné álláspontjukat. Másrészt, a polgári körökre hivat-
kozással elmondott szöveg éppen ellentétes volt a két hónappal
korábbi kongresszusi beszéd azon passzusával, miszerint az
unió jó lehetõséget biztosít a nemzeti identitás megõrzésére; így
nehéz, sõt lehetetlen lett volna a beszédek koherenciazavarának
nyílt megjelenése nélkül kommentárt megfogalmazni. Orbán
taktikájának célja az volt, hogy az unióhoz való viszony szinte
valamennyi árnyalatának híve a számára szimpatikus véle-
ményt hallhassa az ellenzék vezetõjétõl. Ez nyilvánvalóan alátá-
masztja a szavazótábor bõvítésének korábban említett szándé-
kát, egyben jelzi az expanzió tervezett és preferált irányát is.
Ezzel együtt a volt miniszterelnök összességében a csatlakozás
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középtávú célt is szolgálta, hogy mozgósítani kell a jobboldali
tábor valamennyi szavazóját – mégpedig Orbán és a Fidesz ve-
zetése alatt. 

2002 decemberére a Fidesz az unióval foglalkozó pártkong-
resszust hívott össze. Itt elmondott beszédében Orbán Viktor
egyértelmûen támogatta a csatlakozást. Igaz, a szöveg egy for-
dulata szerint már akkor „gyanút fogtunk” (a szövegbõl nem
derül ki, hogy a Fidesz, a magyar választók, vagy ki más rejtõ-
zik a többes szám, elsõ személy mögött, kiknek a képviseletében
szólt Orbán Viktor a gyanakvásról) az unió jó szándékát illetõ-
en, amikor „láttuk”, hogy csak nehéz és hosszú folyamat során
„kerülhetünk” a csatlakozás küszöbére. A belépési feltételek
pedig annyira rosszak – állította –, amit sosem gondolt volna
senki: itt az agrártámogatások ügyére utalt. Jegyezzük meg: a
„gyanakvásnak” Orbán kormányfõként sohasem adott hangot –
hacsak nem számítjuk „nevezetes” kijelentését, miszerint „van
élet az Európai Unión kívül is”, amit azonban legalábbis szeren-
csétlen volta ellenére sem lehetett külpolitikaiprioritás-megje-
lölésnek tekinteni –, még a saját miniszterelnöksége idején köz-
zétett agrártámogatási feltételek láttán sem. Politikai érdekei
egyenesen azt diktálták, hogy leginkább akkor ne legyenek ké-
telyei: az uniós csatlakozás híveként és a társadalom többségé-
nek uniós elkötelezettségét ismerve 2002 januárjában a problé-
mák kicsinyítése volt a racionális részérõl. 2002 végére, a vá-
lasztási vereség nyomán változott meg, radikalizálódott általá-
nos politikai stratégiája, aminek folyományaként uniós retori-
kája is módosult: azon választók nélkülözhetetlensége volt ek-
kor a választási vereség fõ tanulsága a volt kormányfõ számára,
akik többek között uniós szkepticizmussal vagy ellenzõ állás-
ponttal voltak jellemezhetõk. 

Decemberi beszédében a fentiek mellett kiemelte a nemzeti
identitás megõrzésének lehetõségét a „nemzetek Európájában”.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az elfogadás elõtt álló 2003-as
költségvetés nem szolgálja a jó csatlakozás érdekét, nem erõsí-
ti az unión belüli rivalizálásba bevonódó Magyarország
versenyképességét6.

A 2002. decemberi, a csatlakozás végsõ feltételeirõl határozó
koppenhágai E-csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatóján Orbán
Viktor arról beszélt, hogy a magyar kormány gyengén, erélyte-
lenül és ezért sikertelenül tárgyalt, nem küzdött a végsõkig,
mint a csehek és a lengyelek, akik így részben kedvezõbb felté-
teleket értek el. 

A tárgyalási eredmények egyik legvitatottabb elemeként
Lengyelország elérte, hogy a 2005–2006-ra rendelkezésre álló
strukturális alapokból egymilliárd eurót szabad rendelkezésû
forrássá csoportosítsanak át – olyan forrássá tehát, amelynek
lehívására nem kell külön, az önrész meglétének igazolásával
pályázni. Csehország ugyanilyen konstrukcióban százmillió
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sengõ felek nem a jobbik, de az egyetlen felelõsen választható
alternatívaként kívánják önmagukat megjeleníteni; a politikai
ellenfél nem másféle értékekkel rendelkezik, hanem egyáltalán
nem is képes értékek felmutatására (errõl ld. pl.: Lakner, 2002:
121–125.). Ilyen értelemben az unió, mint belpolitikai kérdés
nem jelentett innovációt a pártok közötti versengésben, abban
az értelemben biztosan nem, hogy megváltoztatta volna a dis-
kurzus témáit vagy stílusát. Ellenkezõleg: az unió mindösszesen
egy újabb terepévé vált a belpolitikai vitáknak, s ugyanazok a
szabályok váltak érvényessé esetében, mint bármely más bel-
politikai téma tárgyalásakor.

Orbán Viktor tehát egyfelõl „meghívta” az EU-ellenes szava-
zókat saját táborába. Megpróbált „téves azonosítást”
(Gazsó–Stumpf, 1998: 291.) elõidézni, amennyiben olyan ügy
révén kísérelt meg kapcsolatot teremteni velük, amely ügyet (a
csatlakozás elutasítása, lebegtetése) a Fidesz nem tekintette a
magáénak. Másfelõl viszont arra törekedett, hogy az EU-
csatlakozás mindig kormánypárti témáját elvegye a kormány-
tól, azáltal, hogy kétségbe vonta kompetenciáját és hitelességét.
(Ehhez tartozik az is, amikor a Fidesz európai szervezetek ál-
lásfoglalásait felhasználva, sõt azokat kezdeményezve kritizálja
a kormány egyes lépéseit. Ezekkel azt kívánja jelezni: Európa
számára a Fidesz véleménye az elfogadható.) Mérsékelni igye-
kezett tehát a kabinet támogatottságát azzal, hogy kikezdte
egyik vezetõ témája vonzerejét. Mindez bizonyos mértékig raci-
onális volt a Fidesz részérõl, mert nem engedte, hogy egyedül
az MSZP–SZDSZ-kormány arassa le a csatlakozás babérjait. Mi-
nél kevesebb learatható „babért” kívánt meghagyni a kormány-
pártoknak annak révén, hogy a választóknak nem egyszerûen a
kormány, de a téma iránti szimpátiáját kísérelte meg mérsékel-
ni. Ám irracionális is volt ez a törekvés annyiból, hogy a Fidesz
maga nem kívánta a csatlakozás kútba esését, s több frekvenci-
án közvetített üzeneteivel meglehetõsen divergens, konfúzus el-
várásokat állított elõ támogatói körében, amelyeknek lehetetlen
volt egyidejûleg megfelelnie.

Más irányból közelítve: Orbán Viktor jelezte azt a fontos
tényt, hogy az unión belüli lét az érdekküzdelmek mindenna-
posságát jelenti majd, s az ebben való helytálláshoz szükséges
valamilyen stratégia. Ez korábban nem volt téma a magyar
pártpolitikában. Ahogyan az sem, hogy a magyar társadalom
egyes csoportjait eltérõen érinti majd a csatlakozás, s hogy en-
nek befolyásolásában a mindenkori kormány döntõ szerepet
játszhat – amihez megint csak szükséges valamilyen hosszabb
távra szóló, és az állampolgárokkal megismertetett, politikai al-
ternatívaként eléjük tárt elképzelés. Mindezek nyomán indul-
hat csak meg a stratégiáról szóló vita, s így az unió – az uniós
partnerekhez való viszony, az integráció mikéntjérõl való véle-
kedés, az unió átalakulásának módja értelmében10 – elsõrendû
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támogatására szólított fel8, még ha nem is érvelt mellette. Jelez-
te: a feladat az unión belüli küzdelem lesz a magyar érdekekért
és az unió „ízlésünk szerinti” átalakításáért.9

A kormánypártok magatartásával a késõbbiekben részlete-
sebben foglalkozom. E helyütt csak azt rögzítem, hogy kemény
kritikával illették Orbánt, kétségbe vonva az unió iránti elköte-
lezettségét, fenntartva a hatalomba való visszatérését veszély-
ként bemutató retorikájukat: minél szélesebb rétegek elõtt jele-
níthetõ meg Orbán Viktor olyan politikusként, aki nem híve a
csatlakozásnak, annál több választó idegeníthetõ el tõle, mint a
nemzeti konszenzus megbontójától. A Fidesztõl való független-
ségét 2000-ben a Békejobb-kezdeményezéssel, majd az Orbán
vezette koalíció leváltásától kezdve ismét bizonyítani igyekvõ
ellenzéki MDF számára az önállóság indokává és bemutatása
terepévé váltak az uniós ügyek. Az Orbán-megnyilvánulásoktól
való elhatárolódás megszólalási és megkülönböztetési alkalmat
biztosított az MDF-nek, amellett, hogy a párt vezetõi elvileg is
helytelenítették, hogy az uniós csatlakozás a taktikai repertoár
részévé váljon. 

A beszédek tehát összességében a Fidesznek a válságából va-
ló kiútkeresését, megnyerni kívánt szavazói csoportok megszó-
lítását szolgálták, de a nyomukban kitörõ vita valójában minden
politikai szereplõnek hasznos volt. Az ellentétek demonstrálás-
ra épülõ politikai logika a háttérbe szorította, hogy eközben a
parlamenti pártok közös felvilágosító kampányt, „road-show-t”
folytattak a csatlakozás mellett, erõs igazolásául a csatlakozás
feletti konszenzusnak.

Az Orbán-megszólalások rétegei

A volt miniszterelnök 2002. szeptember–2003. február közötti
beszédeiben (1) szóvá tette, hogy Brüsszel rossz, de legalábbis
kielégítõnek semmiképpen sem nevezhetõ csatlakozási feltéte-
leket kínált. (2) Kritizálta a Medgyessy-kormányt, hibájául ró-
va fel, hogy Magyarország nem eléggé felkészült a csatlakozás-
ra, különös tekintettel annak kedvezõtlen kondícióira – vagyis:
ha hivatalban maradhatott volna az Orbán-kormány, akkor
vagy nem lettek volna ennyire rosszak a körülmények, vagy
megtették volna a szükséges lépéseket a megváltoztatásukra.
(3) Az Orbán-beszédek némelyikében használt, a moszkovitára
utaló „brüsszelita” jelzõ a kormány vonatkozásában arra utalt,
hogy Orbán Viktor szerint a szocialisták vezette kormány eleve
– értsd: tagjainak pártállami politikai szocializációjából követ-
kezõen – alkalmatlan a nemzeti érdekek képviseletére, s fõként
emiatt volt Orbán értékelése szerint hatástalan a Medgyessy-
kormány tárgyalási tevékenysége. Ez a felütés a magyarorszá-
gi polarizált pártrendszer viszonyait jellemzi, amelyben a ver-
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rõl szólt. Az unióról szóló pro és kontra érvek alapján nem ért-
hetõk meg az álláspontok, csak akkor, ha a pártok közötti viták
összefüggésébe helyezve vizsgáljuk õket.

A Medgyessy-kormány magatartása

Az MSZP–SZDSZ-koalíciót Orbán Viktor elsõ megnyilatkozása
váratlanul érte. A 2002 májusában hivatalba lépõ Medgyessy-
kormány az uniós ügyek terén „rutinpolitizálásra” készült,
vagyis a konszenzus fenntartására, a kormányzati kompetencia
bemutatására. A végeredmény egy közös ünnep lett volna, amit
azonban a hivatalban lévõ kormány celebrál, növelve általa a
népszerûségét. Orbán Viktor váratlan helyzetet teremtett, ám a
szocialisták és a szabad demokraták reagálása nem késett so-
kat. Már csak azért sem, mert csupán a 2002. tavaszi kampány-
ban használt Fidesz-ellenes retorikai fegyvereket kellett újból
elõvenniük. Ahogyan egyébként Orbán megszólalásai is értel-
mezhetõk a parlamenti választási kampány szövegeinek folyta-
tásaként, különösen, ha a 2002. április 9-i TF-beszéddel kezdõ-
dõ idõszakra gondolunk. A választások óta létrejött, a kormány-
oldalon mindig legalábbis gyanakvással kezelt polgári körök
szélsõségessé nyilvánítása és Orbán Viktor populistaként való
minõsítése sem számított igazán új kommunikációs elemnek.
A kormányoldal szándéka az volt, hogy a kétes és veszélyes, im-
már a csatlakozást is veszélybe sodorni látszó, ezt megkísérlõ
ellenzékkel szemben önmagát kínálja egyedüli védelmezõként
és (egyetlen lehetséges) megoldásként.

A 2002. decemberi koppenhágai tárgyalások után a kormány
– ellentétben Orbánnal – a magyar diplomácia sikerérõl beszélt.
Értelmezése szerint (1) a végsõkig védte a magyar érdekeket és
jobb feltételeket ért el, mint azt Orbán Viktor idején, a kor-
mányváltást megelõzõen remélni lehetett (2). A közös ünnep
ideje jött el (3), aki nem ünnepel, hanem még most is bírál, az
ünneprontó és „pitiáner”12. A kormány tehát egyfelõl saját kom-
petenciáját állította elõtérbe, s hogy ezt megtehesse, pozitívan
értékelte a tárgyalási eredményeket. Az ellenzék eközben bí-
rált, megkérdõjelezve a „siker”-értékelést. Eközben a kormány
fenntartotta az uniós csatlakozás lineáris narratíváját. Az Or-
bán által nyilvánvaló politikai önérdekbõl kimondott, de nem
általa elõidézett kételyekre csak a szakpolitikák szintjén rea-
gált, politikai megnyilatkozásokban egyszer sem – leszámítva
az Orbánt a szélsõségesek körébe soroló értékeléseket, amelyek
azonban a felvetett konkrét kérdésekrõl (pl.: a mezõgazdaság
helyzete, a kisvállalkozók egzisztenciája) folytatandó politikai
vita elutasításával voltak egyenértékûek. A kormány az uniókri-
tikát az ellenzéssel, ezt az ellenzékkel, végsõ soron a szélsõsé-
gességgel azonosította. Nem véve figyelembe azt (sem), hogy
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belpolitikai kérdéssé válhatna. Olyanná, amely nem illusztrálja,
hanem definiálja a pártok álláspontját és ellentéteit. 

Azonban Orbán Viktor mindehhez az unió iránti gyanakvás
hívószavát társította. Ez önmagában nem értékelhetõ pozitívan
vagy negatívan – legalábbis objektív mércék szerint aligha, leg-
feljebb kinek-kinek az unióról való vélekedése alapján. A brit
euroszkeptikusok, a skandináv eurorealisták vagy a francia
szuverenisták mindenütt hozzátartoznak a politikai palettához,
s nem mindannyian szélsõséges nézetek hívei; ellenben számos
problémára hívják fel a figyelmet, elõsegítve a megoldást11.
Mindehhez azonban hozzáfûzhetjük, hogy az unión belüli kriti-
kusok helyzete és megszólalásaik következményei nyilván egé-
szen mások, mint egy csatlakozni kívánó és a csatlakozásról
szóló népszavazásra készülõ ország esetén. A volt miniszterel-
nök megszólalásai elvileg (ha nem is gyakorlatilag) a belépés
meghiúsulásának lehetõségét is magukkal hozták. Továbbá,
Magyarországon az unióellenesség korábban a szélsõséges cso-
portok és különösen a MIÉP hitbizománya volt, számos olyan
vonással szoros összefüggésben, amelyek a választók széles ré-
tege elõtt diszkreditálták ezeket a pártokat. Ezt tudomásul nem
venni irracionális viselkedés lett volna Orbán részérõl, hiszen
így akaratlanul vonta volna magára a „szélsõségesség” vádját.
Tudomásul vétele esetén viszont a „gyanakvás”, valamint a
„polgári körös vélemények” citálása a támadhatóság tudatában
felvállalt álláspontot jelzett. Ha Orbán Viktor számolt ezzel, az
annak a bizonyítéka, hogy szólni kívánt az ellenzõkhöz – még ha
maga nem is az –, mert a kormányoldalt még nagyobb veszély-
nek látta, mint az uniós csatlakozás iránti negatív hangulat kel-
tését. Vélhetõen nem azért, mert az integrációt másodlagos fon-
tosságú célnak tekintette, hanem épp mert ez már lezárt kér-
désnek számított: a belépés tényleges meghiúsulásának lehetõ-
sége értelmében nem volt tehát kockázata Orbán Viktor maga-
tartásnak, tekintettel a csatlakozás nagyarányú támogatottságát
jelzõ közvélemény-kutatási adatokra. Nem lehetséges az ellen-
próba, így nyitott a kérdés, hogy Orbán Viktor akkor is ugyan-
ezt a taktikát választotta volna-e, ha az uniós csatlakozást támo-
gatók aránya csak néhány százalékponttal haladta volna meg az
ellenzõkét 2002 végén, 2003 elején.

Az unióval kapcsolatos álláspont „változása” a megbízhatat-
lanság, a felelõtlenség elemét is hozzáírta Orbán Viktor bíráló-
inak hosszú szitoklistájához: ha kormányfõként sosem, ellen-
zékben viszont annál inkább bírál, akkor ez annak a jele, hogy
bármilyen manõverre kész a hatalom visszahódítása érdeké-
ben. Ez az értelmezés nagy felületeken jelent meg a médiában
a kormánypárt politikusai és értelmiségi támogatói részérõl
egyaránt, s a volt miniszterelnök bõséges munícióval, hiteles
érvekkel látta el az így érvelõket. Holott, Orbán Viktor végül is
igenre biztatott a népszavazáson – de a vita egyáltalán nem er-
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vazásának lebonyolítása miatti egyet nem értés okán politikai
harc terepévé vált, s végül egy túlbonyolított, teljesen irracio-
nális megoldást eredményezett e részletet illetõen. Arról van
szó, hogy a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok szava-
zatának leadásával kapcsolatosan az ellenzék részérõl nem
nyert elfogadást se az elektronikus szavazás, se a világ számos
országban probléma nélkül alkalmazott levélben szavazás
módszere15. A kormány ezután azt javasolta, hogy a diplomáciai
testületek tagjaiból alakuljanak meg a választási bizottságok
azokban a külföldi „szavazókörökben”, amelyekben a hagyomá-
nyos „urnás” módon voksolhatnak a magyar állampolgárok.
A diplomaták ilyesfajta szerepvállalása valóban kételyeket éb-
reszthet, ám az is világos, hogy ez a javaslat már a vita kény-
szerpályára kerülésének következménye volt. Végül az a meg-
oldás nyert elfogadást, hogy a pártok által delegált személyek
jelennek majd meg a nagykövetségeken és konzulátusokon léte-
sített szavazóhelyeken, egy igencsak sajátságos „politikai turiz-
mus” képviselõiként. Arra is utalnunk kell azonban, hogy a tör-
vény lényege, az nevezetesen, hogy milyen szisztéma szerint
menjen végbe a választás, vita nélkül elfogadtatott. Holott, a
2003. CXIII. törvényben rögzített arányos választási rendszer
nyilvánvalóan különbözõ elõnyöket és hátrányokat vetít elõre
az egyes politikai erõk számára. Ezek alapján úgy tûnik, mint-
ha a pártok nem tartanák megengedhetõnek, hogy bármely po-
litikai kérdés kapcsán ne generáljanak élénk politikai vitát, s ne
demonstrálják ellentéteiket, még akkor is, ha alapvetõen egyet-
értés van közöttük az adott témában. 

A kifejezetten ellenséges indulatokkal terhelt magyar politi-
kai életben igazi meglepetést keltett a népszavazás és a csatla-
kozás közötti idõszak másik lényeges vitatémájának feltûnése:
Medgyessy Péter miniszterelnök 2004. februári évértékelõ, év-
indító beszédében többek között arra tett javaslatot, hogy a par-
lamenti pártok közös listán indulva vegyenek részt a 2004. júni-
usi európai parlamenti választáson16. Nem célja e tanulmány-
nak a javaslat mögöttes politikai szándékának és a körülötte ki-
bontakozó vitának a részletes ismertetése. E helyen csak rövi-
den utalok tehát arra, hogy a javaslat késõbbi „variánsa” volt,
hogy Kovács László szocialista pártelnök szerint a közös lista
mellett a pártok saját listát is állítanának. A közös lista nyilván-
való elutasítása láttán pedig a kormányfõ a javaslat szimbolikus
jelentõségét emelte ki, mintegy az „összefogás” jelképévé emel-
ve kezdeményezését. A versengõ demokratikus pártrendsze-
rektõl idegen javaslattal kapcsolatban az Európai Parlament is
kifejezte aggodalmát17. A magyar belpolitikára vonatkozó konk-
lúzió talán abban foglalható össze, hogy a kormány- és az ellen-
zéki oldal 2004 elején a nyílt konfliktusok helyett – de inkább
mellett – a békéltetés- és konszenzusteljesítményt is beemelte
repertoárjába. Ám emellett, sõt a „teljesítés” bemutatása során
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bár 2002 õszén valóban csökkent a fideszes szavazók körében az
uniót támogatók aránya, egyértelmû összefüggésben Orbán
Viktor nem önzetlen célokat szolgáló „figyelmeztetéseivel”, de
azután az MSZP-sek körében is visszaesés mutatkozott13. A
probléma tehát nem Orbán-specifikus volt, annyiból semmi-
képp sem, hogy a volt kormányfõ által megfogalmazott kételyek
közül néhány találkozott a már amúgy is létezõ állampolgári vé-
lekedésekkel. Láttuk: a mezõgazdasággal foglalkozók régóta ve-
szélyt láttak a csatlakozásban. Esetükben Orbán „csak” tudato-
san célzott és talált.

A linearitás felfogásából következett, hogy a kormány nem
politikai, hanem felvilágosító kampányt folytatott a népszava-
zás elõtt. Nem politikailag kívánta befolyásolni a választókat,
hanem „informálni”. Úgy vélte, hogy a több tudás a nagyobb tá-
mogatottsággal lesz egyenlõ. Eközben a Fidesz többfrekvenciá-
jú álláspontjáról kiderült, hogy bár alkalmasnak tûnt egy na-
gyon széles skálán elhelyezkedõ szavazói populáció megszólítá-
sára, lehetetlenség a politikai cselekvés nyelvére lefordítani –
ti. lehetetlen megmondani, hogy igenlés, ellenzés, vagy a rész-
vétel elutasítása következik-e belõle. (Ez egyben a túlságosan
nagy átmérõjû szavazótábor bénító hatásaként is értelmezhetõ.)
Az iránytûként szolgáló pártpreferencia számos szavazó számá-
ra ellentmondani látszott az évtizednyi konszenzusnak, ami ne-
hezen értelmezhetõvé tette a helyzetet. Arra sem kínálkozott el-
fogadható magyarázat, hogy hozzávetõlegesen fél év alatt való-
jában miért tûnt el a másfél évtizedes konszenzus a témát ille-
tõen. A pártok között nem tartalmi, hanem minõsítõ vita folyt;
éspedig nem a csatlakozás (rég eldõlt) ügyérõl, hanem a pártok
egymás közötti viszonyáról. A népszavazáson feltett kérdés re-
levanciája mérhetetlenül kicsivé vált: ez mutatkozott meg az
alacsony – 45,62%-os – részvételben14, ami nyitva hagyta a csat-
lakozás iránt elkötelezettségrõl, a csalódottság okozójának kilé-
térõl folytatott viták lehetõségét.

A NÉPSZAVAZÁS ÉS A CSATLAKOZÁS KÖZÖTTI IDÕSZAK

Nem csak a népszavazás nyugtalanító tapasztalata, hogy nem
értékeknek, témáknak, csoportérdekeknek, de még csak nem is
egy vagy több vezetõ személyiségnek van a legnagyobb befolyá-
sa a magyar választók döntéseire, hanem a jól megkomponált
ellenségképnek. A másik fél iránti bizalmatlanság jogosságát
bizonyítani hivatott példákat bõségesen szállítják a pártok a vá-
lasztópolgárok számára, meggyõzésük, mi több, megtérítésük
céljából. Az Európai Parlament magyar képviselõinek megvá-
lasztásáról szóló törvény 2003 végén lezajlott vitájában is a dra-
matizálás játszotta a fõszerepet. A problémamentes ügynek lát-
szó törvény a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok sza-
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komoly – ha nem is kizárólagos – szerepet játszik a releváns és
más pártok közötti határok kijelölésében, de elõbbiek körében
már nem határozza meg a pozíciókat az uniós stratégia léte
vagy milyensége. Az Európai Unió témája a legjobb esetben is
csak „cseperedõ” szakpolitikai témának számít, amelynek je-
lentõségét 2002–2004-ben az aktualitása adta. Az is nyilvánvaló,
hogy egyelõre meghatározó, és erre a területre is érvényes a
magyar politikai élet azon sajátossága, hogy az értékrendszerek
különbségei mentén kialakuló törésvonalak erõsebben hatnak a
politikai konfliktusok létrejöttére, mint a gazdasági vagy a tár-
sadalmi státusokhoz kapcsolódó tényezõk (G. Márkus, 1998:
374–377.). 

Az unióval kapcsolatos politikai viták tehát a leginkább eszkö-
zül, transzparensként használatosak a magyarországi pártpoli-
tika számára. Nem vitathatjuk az instrumentalizmus e fajtájá-
nak legitim voltát, de megjegyezhetõ: az unió ideális eszköz vol-
na arra, hogy a politikai erõk országstratégiai elképzeléseinek
kialakulását elõre lendítse, s ezek épp a téma aktualitása miatt
jelentõs érdeklõdésre tarthatnának számot a választópolgárok
körében. Az azonban kérdéses, fûzõdnek-e erõs politikai érde-
kek ahhoz, hogy a magyar politikai élet tematikája átalakuljon,
megváltozzon, s hogy ez éppen ezen a módon történjék meg.

JEGYZETEK

1 A tanulmányban azokat a pártokat tekintem „relevánsnak”, amelyek 1990 óta
bármikor is kormányozni voltak képesek, és a csatlakozási tárgyalások lezá-
rása, valamint a csatlakozás pillanatában az Országgyûlés tagjai voltak. A
megkülönböztetést egyfelõl az indokolja, hogy az unióellenes szervezetek ere-
je, ami a választói támogatottságot illeti, szinte össze sem mérhetõ a támoga-
tó politikai erõkével. Másfelõl, a belpolitikai viták döntõ része a 2002 májusá-
ban kezdõdõ kormányzati ciklus idejére esett, így azok a pártok, amelyek ek-
kor nem rendelkeztek parlamenti mandátumokkal csak igen kevéssé voltak
képesek álláspontjuk hatásos megjelenítésére. Mindezek után tehát a tanul-
mányban az MSZP, a Fidesz, az MDF és az SZDSZ álláspontját veszem majd
figyelembe, de ezen belül is döntõen a jelenlegi két legnagyobb párt, az MSZP
és a Fidesz vitájára koncentrálok.

2 Lásd: Kit válasszak, kire szavazzak?, 1990: 79.
3 Ezt igazolják a szavazói motivációkról készített felmérések is, amelyeknek je-

lentõs része még csak kiemelni sem tartotta fontosnak ezt a kérdést.
4 Lásd például: Újra kereszttûzben az EU agrártámogatása a parlamentben. Ma-

gyar Hírlap, 2002. február 4.
5 Jól és rosszul is csatlakozhatunk az unióhoz. Orbán Viktor beszéde Bicskén.

2002. szeptember 11. www.orbanviktor.hu 
6 Európa a jövõnk, Magyarország a hazánk. Orbán Viktor beszéde a

Fidesz–Magyar Polgári Párt XVI. kongresszusán. www.orbanviktor.hu. 
7 Gyenge, erélytelen és sikertelen tárgyalási teljesítmény. 2002. december 14.

www.orbanviktor.hu.
8 „A belépés mellett szóló érvek valamivel többet nyomnak a latban” – szólt a

beszéd legtöbbet idézett mondata. Orbán ellenfelei szerint a valamivel kife-
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egyáltalán nem szûntek meg a demokratikus politika határait
átlépõ megnyilatkozásokat tenni, mindösszesen azok PR-ja vál-
tozott. Abban sem történt elmozdulás a korábbiakhoz képest,
hogy az unió továbbra sem önálló, meghatározó erejû, tagolt-
ságformáló jelentõséggel bíró témája a belpolitikának, hanem a
meglévõ ellentétek bemutatására szolgáló felvonulási terepe a
szembenálló pártoknak.

A belpolitikai vitákban lényeges szerepet játszó harmadik
uniós téma továbbra is a magyar mezõgazdaság állapota volt, il-
letve az, hogy Magyarország mennyire felkészült arra, hogy az
agrárágazat számára igénybe vehetõ forrásokat lehívja az Eu-
rópai uniótól. A Medgyessy-kormány igyekezett a nyilvánosság
elé tárni, hogy az integráció mezõgazdasági vonatkozású felada-
tainak teljesítését – amelyek korábban elakadtak vagy meg sem
kezdõdtek – gyors ütemben pótolja, például az állategészség-
ügyi szabályok vagy a nemzeti vidékfejlesztési koncepció kidol-
gozása terén18. Ennél azonban nyilvánvalóan erõsebb politikai
és médiahatása volt a 2004 elején tartott agrárdemonstrációk-
nak, amikor is a tejtermelõ és más gazdálkodók útlezárásokkal
adtak nyomatékot a kormánnyal folytatott tárgyalásokon képvi-
selt álláspontjuknak. Külön dolgozatban volna érdemes elemez-
ni, hogy a demonstrációk vajon komolyan befolyásolták-e a
pártpreferenciákat vagy a kormány megítélését, tekintve, hogy
a kormány, s maga a kormányfõ is erõs ellenkommunikációt
folytatott a kérdésben. Témánkat illetõen elfogadhatónak tûnik
Dunay megállapítása, miszerint Magyarország a csatlakozáskor
valóban nem áll készen arra, hogy a siker reményében pályáz-
zon uniós forrásokra – vagyis: az uniós pénzeknek kisebb része
lesz majd lehívható, mint jobb felkészülés esetén lehetséges
lenne, vagy lett volna –, s arra sem, hogy alkalmas módon fo-
gadja a pályázatokon elnyert pénzösszegeket. Ez a helyzet az
agrárszektorban a legnyilvánvalóbb, bár nem korlátozódik csak
arra. Ami a politikai vonatkozásokat illeti, bízvást állítható,
hogy „több kormány jól egymásba illeszkedõ bûnének” követ-
kezménye ez a helyzet, ám a politikai felelõsségre vonás a leg-
inkább azt a kormányt érheti el, amely a csatlakozás idején hi-
vatalban van, amelynek regnálása alatt manifesztálódnak a jó
elõre prognosztizálható problémák (Dunay, 2004: 60.).

ZÁRÓ GONDOLATOK

A tanulmány zárásaként azt kell rögzítenünk, hogy az Európai
Unióhoz való viszony, valamint a „bentlét” stratégiája nem je-
lent meg a magyar politikai élet alakulását meghatározó szin-
ten. A csatlakozás feletti konszenzus és a csatlakozás körülmé-
nyeirõl kibontakozó vita jól elválasztható korszakai abban azo-
nosságot mutatnak, hogy bár az unióval kapcsolatos álláspont
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jezés használata a nem egyértelmû elkötelezõdést jelezte, támogatói szerint
viszont a valós problémákkal való kalkulálást. Nem célom állást foglalni e vi-
tában, de valószínû, hogy esetleges egyéb megfontolások mellett ez a formu-
la a szavazatszám-növelés és a szavazatmegtartás egyidejû célját volt hivatva
szolgálni.

9 Orbán Viktor évértékelése. 2003. február 6. www.orbanviktor.hu.
10 Bár, hozzátehetjük, az unió átalakulásának legfontosabb dokumentuma, az

uniós alkotmány iránt a tizenötök tagállamaiban sem mutatnak komolyabb
érdeklõdést az állampolgárok.

11 Ld. pl.: Les Eurosceptiques. The Economist, 2003. november 1.
12 Az utóbbi jelzõt Kuncze Gábor SZDSZ-elnök használta.
13 A közvélemény az EU-csatlakozásról. http://www.median.hu/kuta-

tasok/eu_szavazas.htm.
14 http://www.valasztas.hu/nepszav03/outroot/hu/10_0.html.
15 Emlékezetes lehet az 1999-es ausztriai választás példája, amikor a néhány ez-

res szavazatkülönbség miatt meghatározó volt a levélben szavazók preferen-
ciája. Döntõ fontosságuk ellenére egyik politikai erõ sem vitatta hitelességü-
ket.
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SZABÓ MÁTÉ

Globalizáció, europaizálódás, 
civil társadalom Magyarországon 
Az EU-csatlakozás várható hatásai 

A téma sokféle aspektusából néhány, hozzám közelebb állót sze-
retnék felvillantani. Úgy vélem, hogy nagyon fontos a csatlako-
zás jelenlegi szakaszában a politológia eszközeivel is foglalkoz-
ni a várható hatások kérdésével. Maga a politológia, mint meg-
ismerési eszköz, szemléletmód alakulni fog a csatlakozás élmé-
nyei, tapasztalatai következtében. Eddig döntõen a rendszervál-
tás, a konszolidáció, a múlt feldolgozása és a régión belüli hely-
keresés voltak a megszületõ magyar politikatudomány szemlé-
letformáló élményei. Most új perspektíva, szemléletmód fog ki-
alakulni, és szükségképpen a korábbi elemzési szempontok,
szemléletmódok meg kell, hogy kérdõjelezõdjenek. Annál is in-
kább, mert megváltozik a politika maga, és a társadalom is, il-
letve a közvetlen nemzetközi-államközi környezet olyan furcsa
változáson megy át, hogy a belsõ külsõvé, a külsõ pedig belsõvé
válik. A politikatudomány olyan környezetbe kerül, hogy eddigi
identitását kell tudatosan, avagy megkérdõjelezetlenül megvál-
toztatnia.

KIHÍVÁSOK A POLITIKATUDOMÁNY SZÁMÁRA

Az új magyar politikai rendszer 1989 után kialakult szerkezete1

ismét mozgásba lendül az EU-csatlakozás hatására. A hatalmi
szerkezet és az intézményrendszer egyaránt át fognak alakulni
az integrációs folyamatban2. Ennek következtében az 1989 utá-
ni rendszerrõl adott elemzések érvénye a 2003–2004 körüli vál-



sében. Azonban az EU kihívásai nem a jobb- és a baloldali sze-
kértáborok közötti örökös, kicsinyes, tudományos szempontból
meglehetõsen unalmas vetélkedõ politológiai mezben történõ
utánjátszására támasztanak igényt. Sokkal inkább a hosszabb
távú fejlõdéstendenciák, az alapító intézményes modellek újra-
gondolása, és az átalakuló politikai reálfolyamatokkal összefüg-
gésben történõ elemzésnek kellene hogy jellemezzék a magyar
politológia további fejlõdését.

Globalizáció, europaizálódás és regionalizáció összefüggései
az új intézményrendszerben, új politikai folyamatok általában
és az ágazati politikákban jelentik a magyar politológia fõ fej-
lesztési kihívását, persze olyan alternatívákban is elgondolva
ezek elemzésének eredményeit, amelyekkel a felelõs politikai
aktorok is tudnak valamit kezdeni. Ez azonban nem szabad,
hogy az õ nyelvezetüknek és gondolkodásmódjuknak a követõ-
jévé és újratermelõjévé tegye a politológusokat, mint ami a mé-
diákban önjelölésük szerint politológusként szereplõ személyi-
ségek egy részének megnyilvánulását jellemzi.

Az EU kihívása kiemelheti a magyar politológusokat a pro-
vincializmusból, a parochializmusból, a politikai szekértábor-
okba való besorolásból, amelyre sajnos aggasztóan sok példát
lehet találni, fõként a 2002. évi országgyûlési választásoknak a
társadalmat politikailag polarizáló hatásai következtében. Az
EU-csatlakozás „tisztító vihar” lehet és lesz sok területen, vél-
hetõen a politológiában is. A magyar politológia 1989 utáni fej-
lõdésében nyomon követhetõ tendencia a politológiának a poli-
tikai ideológiák és a pártpolitika elemzésébe való beszûkülése –
ha nem is a diszciplína egészében, de sok, akár jeles képviselõ-
jénél is. Ennek a tendenciának a megfordulásában reményked-
hetünk az EU-csatlakozás következtében, amely feltehetõleg
létrehozza a több magyar politológus által is igényelt szorosabb
kapcsolódást a kül- és a belpolitikai elemzések, valamint a poli-
tikaelmélet mûvelése és a reálpolitika elemzése között3. Az in-
tegráció folyamatában a hagyományos kül- és belpolitikai sze-
repkörök és funkciók interprenetrációja jön létre, illetve az
olyan folyamatokban, mint az EU-konvent mûködése, az elmé-
leti modellek és a reálpolitikai döntéshozatal kommunikációja
zajlik. Ezért talán joggal remélhetjük, hogy megdõlnek a jelen-
leg fennálló határok a különbözõ, egymással nem megfelelõ
kapcsolatokat ápoló szakterületek között.

Diszciplináris vonatkozásban, úgy tûnik, mintha az ún. „euró-
pai tanulmányok” lenne az elemzés és a felkészülés fõ terepe az
EU-csatlakozáshoz. Az említett diszciplína azonban akár nem-
zetközi, akár hazai vonatkozásban sem más, mint a hagyomá-
nyos társadalomtudományi diszciplínák, pl. a szociológia, poli-
tikatudomány, állam- és jogtudományok, történettudományok
sajátos, regionális, integrációs szempontú alkalmazása. Ezért
sem lenne szerencsés, ha a magyar politológiának azon csoport-
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tozásokkal nagymértékben lezárul majd. Az 1989–2004 közötti
idõszak a magyar politikai fejlõdésnek az autoriter rendszerbõl
a nyugati demokrácia felé haladásaként jellemezhetõ, amelyet
egyaránt befolyásol más posztkommunista országok, pl. a viseg-
rádi együttmûködés és az EU, valamint más nyugati demokrá-
ciák, pl. az USA befolyása. 2004-tõl az EU-integráció folyamata
fog uralkodóvá válni a külsõ hatások között, amelyet a magyar
politikai rendszer így vagy úgy követni kényszerül majd.

Az EU modellje a nyugati demokráciák alapértékeit intézmé-
nyesíti, elõírja a politikai folyamatok transzparenciáját, a pol-
gárok részvételét ezekben, a nyilvánosság mind teljesebb bizto-
sítását, az intézményrendszer stabilitásának és változékonysá-
gának egyensúlyát, illetve a politikai folyamatok erõszakmen-
tességét. Mindezeket követelményekként támasztja a keleti bõ-
vítés során az intézményrendszerbe bekerülõ posztkommunista
rendszerek felé. Hogy ez a kihívás milyen mértékben érinti
majd a tagjelölt országokat, az az õ sajátos belsõ politikai fejlõ-
désük demokratikus érettségének függvénye lesz.

Az ágazati politikák területén az EU-kapcsolatrendszer több
vonatkozásban alapvetõ innovációs kihívást jelent. A legtöbb
csatlakozó országnak korábban és 1989 után sem volt önálló
szerepe, pl. az Európán kívüli fejlesztési politikában, és nem
rendelkezett autonóm nemzetközi biztonságpolitikai elkötele-
zettséggel, politikával sem. AZ EU globális szerepvállalása a
csatlakozó országokat ezeken a korábban számukra eléggé já-
ratlan politikaterületeken hozza majd lépéskényszerbe.

Ennek, akárcsak az EU intézményrendszerébe való betagozó-
dásnak jelentõs kihívása van a politikatudomány felé. A polito-
lógiának megfelelõ szakértelemmel, az EU tapasztalatainak és
modelljének ismeretével rendelkezõ szakemberek képzéséhez
kell hozzájárulnia, akik képesek elõsegíteni a csatlakozással já-
ró feladatokból eredõ kihívásoknak történõ megfelelésünket. A
magyar politológia kialakult mûhelyei és szellemi körvonalai
szintén át kell hogy alakuljanak a csatlakozási kihívás hatására.
Nem elegendõ annak a magyar politikában elterjedt attitûdnek
és magatartásformáinak fenntartása az EU-csatlakozás kihívá-
sainak való megfeleléshez, amely a politológia szerepét csupán
az egyik vagy másik sokszor konkrét pártelkötelezettséggel is
azonosítható tábor, pozíció, szerepvállalás, illetve a megfelelõ
„oldal” érveinek kidolgozásával avagy újratermelésével azono-
sítja. Az európai integrációs folyamat konkrét menete nem any-
nyira a „pártkatona” avagy a „politikai-elméleti debattõr” típu-
sú politológusi szerepkört kívánja meg, avagy segíti elõ. Az
ilyen szellemi orientációknak és magatartásformáknak kedve-
zett a rendszerváltás világa, amelyben a liberális, a konzervatív
a szocialista profilok megrajzolásához a politológia mértékadó-
an járulhatott hozzá. Szükség lehet még az efféle munkára a to-
vábbiakban is a kortárs politikai filozófiák és elméletek elemzé-
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nia alkalmasságát a társadalomtudományok versenyében az in-
tegrációs folyamat jobb megismerésére és megismertetésére.

A CIVIL TÁRSADALOM ÉS A POLITIKA ÁTALAKULÁSA 
A GLOBALIZÁLÓDÁS HATÁSÁRA

A magyar tiltakozási kultúra a rendszerváltástól az EU-
csatlakozásig eltelt idõszakban jelentõs fejlõdésen és átalakulá-
son ment keresztül. Kialakultak a tiltakozások fõbb alanyai kö-
zötti szereposztások, játékszabályok és a hatóságok reakciótípu-
sai. A kommunista rendszerben az underground-ba szorult po-
litikai tiltakozás mára már olyan politika- és kultúrtörténeti ha-
gyománnyá vált, amellyel az új generációk megemlékezésének
és az egykori résztvevõk emlékezetének biztosítására dokumen-
tumfilmek, kiállítások, naplók, történeti kutatások foglalkoznak.
Az új tiltakozási kultúra bizonyos értelemben örököse ennek a
hagyománynak, de szükségképpen új utakon kellett elindulnia a
tömegkommunikáció kereszttüzében, a nyilvános jogszabályo-
kat érvényesítõ jogalkalmazó szervekkel (rendõrség stb.) való
konfliktusban és kooperációban, az egyre inkább globalizálódó
és europeanizálódó politikai verseny kontextusában. A hazai és
az európai, valamint a globális politikai hálózatok mûködésének
együttes hatása mutatkozik meg a politikai konfliktusoknak til-
takozások és mozgalmi mobilizációk keretében történõ kihordá-
sa során. A tiltakozási kultúra tehát globalizálódik és euro-
peanizálódik és ez a folyamat sokszor kihívást jelent a rendszer-
váltás és a csatlakozás között kialakult és intézményesített köz-
rendvédelmi partnerség struktúrái szempontjából. Ezek a ten-
denciák persze párhuzamosan, de nem egyforma intenzitással
jelentkeznek az összes, a keleti bõvítéssel érintett posztkommu-
nista országban. A globális és az európai, valamint a belsõ konf-
liktustípusoknak az egymáshoz való viszonya nagymértékben
meghatározza, hogy a csatlakozó országokban hogyan, milyen
mértékben alakulnak át a közrendvédelmi partnerség keretei
és a tiltakozási kultúra mintái.

A globális és az EU-trendek az ezredforduló óta más társadal-
mi területekhez hasonlóan a globális és regionális tiltakozó
mozgalmak hálózatainak megjelenésével jelentenek újdonsá-
got. Míg az 1999-es Seattle-ban lezajlott tüntetés és tiltakozás-
sorozat tekinthetõ a globális tiltakozó mozgalmak egyik elsõ
megjelenítõjének, addig a tiltakozás európaivá válása már ré-
gebbi trend. Fõleg a közös agrárpolitika ellen tiltakoztak hagyo-
mányosan sokat és látványosan az EU fejlõdése során, a külön-
féle nemzeti és európai agrárszervezetek, illetve azok szövetsé-
gei. Azonban más politikaterületeken, pl. környezet, nõk, szoci-
ális jogok szintén jelentõs európai, avagy EU-döntések elleni
nemzeti tiltakozó kampányok dokumentálhatóak. Jóllehet ma
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jai, akik a rendszerváltás keretfeltételei mellett a magyar poli-
tológiának olyan imázst adtak a közvéleményben, amely a poli-
tológust azzal a személlyel azonosítja, akinek meg kéne monda-
nia, hogy ki nyer ma és miért, sõt azt is hogy mit a pártok és a
politikai irányzatok, sõt a politikusok világának vetélkedõiben,
továbbra is képesek lennének újratermelni ezt a tévképzetet és
ezzel akadályozni a politológia kreatív bekapcsolódását az új
politikai folyamatok elemzésébe. A magyar politológia nem
mondhat le az EU-integráció elemzésében potenciálisan számá-
ra rendelkezésre álló játéktér kihasználásáról, vagy ha ezt teszi,
akkor önpusztító provincializmusról és parochializmusról ta-
núskodik. Nem adhatjuk át a terepet az „EU-soknak”, akik kö-
zött a Jean Monnet-program honlapja szerint szép számmal ta-
lálhatók meg politológusok is, hanem a politikatudomány egyik
eminens fontosságú kutatási és oktatási területeként kellene a
magyar politológia összes irányzatában, csoportjában, kutató-
helyén kezelni az integrációs folyamatot.

Perspektívába helyezve, feltehetõleg a csatlakozási folyamat
olyan ciklus, mint a rendszerváltás és a konszolidáció voltak,
azaz most a ciklus kezdetén vagyunk, s annak stabilizálódását
várhatjuk a jövõben. Feltehetõleg az EU-elemzések felfutása is
olyasféle átmeneti konjunktúrához vezethet, mint amit az ún.
„tranzitológia” periódusa, a demokratikus átmenetek kutatása4

élvezett a kilencvenes évek társadalomtudományában. Ezt kö-
vetõen, ahogyan a demokratikus átmenetek elemzése is, az in-
tegrációs stúdiumok szintén megtalálják a maguk helyét a poli-
tológián és a társadalomtudományokon belül.

Lehet, hogy most éppen generáció- és paradigmaváltás kü-
szöbén áll a magyar politikatudomány? Hiszen felnövekedett
éppen mostanra egy olyan új politológus-generáció, amely szak-
irányú akkreditált hazai avagy külföldi képzés keretében szer-
zett diplomát, szerezte meg vagy szerzi meg éppen tudományos
fokozatát. Ezzel szemben a magyar politológiát megalapítók
csoportjai a rendszerváltás élményének hatására váltottak poli-
tológiára többnyire valamilyen más társadalomtudományi vég-
zettséggel. Õk ma már „befutott” emberek, sõt az idõsebbek
elõtt lassanként megnyílik pályájuknak a befejezõ szakasza. Az
új, helyüket a munkaerõpiacon és a tudományos szemléletmód-
ban is keresõ politológus-generációk nem a rendszerváltás és a
konszolidáció, hanem az EU-csatlakozás alapélményével kezdik
meg pályájukat. Elsõ szakmai elemzéseik, tudományos munká-
ik, publikációik témaválasztása ezt a tendenciát mutatják. Az új
politológus nemzedékeket professzionalizmus, pragmatizmus,
EU-orientáció jellemzi, és ebbõl az irányultságból akár a politi-
kaértelmezés megváltozása és új szemléleti modellek kialakulá-
sa is következhet. De a politológia az EU-csatlakozás bûvöleté-
ben sem válhat az európai tanulmányok segédtudományává, ha-
nem önálló kérdésfeltevéseivel és megoldásaival kell bizonyíta-
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globalizációellenes tüntetés megbénította a Seattle-ben meg-
rendezett WTO-konferenciát.”

Amennyiben az 1968-as mozgalmakat, a nyolcvanas évek al-
ternatív mozgalmait és az ezredforduló globalizációkritikus
mozgalmait három relatíve elkülöníthetõ mozgalmi hullámnak,
illetve típusnak feleltetjük meg, amelyeknek szociális bázisuk,
utópiáik és értékeik vonalán sok közössége, de stratégiai, szer-
vezeti és programszempontból sok különbsége és sajátossága
van, akkor magyar mozgalmi szektor szempontjából a rácsatla-
kozás lehetõsége a Nyugat trendjére a harmadik hullámmal volt
kezdettõl adott. Ekkorra kialakult a magyar NGO-k külkapcso-
lati rendszere, rendelkezésre állt a nyitott világháló, és nincse-
nek olyan strukturális gátjai a gyülekezés- és a szólás szabadsá-
gának, mint 1989 elõtt, valamint az EU-csatlakozás perspektí-
vája nyilvánvalóan az europaizálódás segíti minden vonatkozás-
ban. Míg a 68-as mozgalmak és az alternatív mozgalmak egy
másik világ átszûrõdései lehettek Magyarországon, addig a
globalizáció-kritikus mozgalmak az egynemû világrend sajátos
lokalitásaként jelennek meg itt is, akár6 más egykori kommu-
nista országokban. 

A jelenlét nálunk, az egyik szegényebb OECD-országban, dik-
tatórikus, és magát baloldaliként legitimáló kollektivista hagyo-
mányokkal a következõképp néz ki 2004 elején.

1. Kialakult, és jelen van a globális hálózatok túlnyomó több-
sége. 

2. Hiányzik a gyarmatosítás, illetve az Európán kívüli világ-
gal való kapcsolattartás gazdasági-kulturális hagyomá-
nya, amely a Nyugat legtöbb országához képest „hendike-
pet” jelent a globális problémák melletti elkötelezettség
vonatkozásában.

3. A globális rendszerbe betagozódó intézmények és társa-
dalmi csoportok (egyetemek, nagyvárosi értelmiség, mo-
bil értelmiség) körében jelen vannak a Nyugat trendjei.

4. A kommunista múlt egyrészt a baloldaliság tabuját, más-
részt a baloldaliság kultúráját hagyományozza.

5. A fogyasztói társadalom értékei alig-alig megkérdõjele-
zettek.

6. Az emberi jogi aktivizmus hagyományai erõsek a kommu-
nista rendszer elleni disszidensek, és az abból kialakult
szociálliberális jogvédõ csoportok hálózatai és aktivista
szubkultúrái révén.

7. Nincsen kooptált alternatív politikai párt, mint Nyugaton,
sem pedig az értelmiségi csoportok számára elfogadható
radikális baloldali párt.

8. A politikai lehetõségstruktúra és a pártrendszer szerkeze-
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még nem alakult ki az a fajta európai tiltakozó szcéne, amely-
nek létrejöttét a kilencvenes évek második felében sok nagy te-
kintélyû elemzõ feltételezte, a „tiltakozás európaivá válása” fo-
lyamatban van. A globális tiltakozások pedig Nyugat-Európából
jelentõs személyi, anyagi, szervezeti és eszmei támogatottság-
gal rendelkeznek, és amennyiben globális avagy európai
summit-ok, találkozók megrendezésére került sor az utóbbi
években Európában, pl. Davos, Prága, Nizza, Göteborg, Milánó,
Firenze, akkor jelentõs, a találkozó elleni ellentüntetéssel avagy
találkozó szervezésével – ún. counter-summit – kellett számol-
niuk a politikusoknak, a médiának és a rendfenntartóknak5. Jól-
lehet Magyarországon ilyen találkozó megszervezésére még
nem került sor, de magyar résztvevõk, többnyire szervezetten,
a hazai globalizáció-kritikus NGO-k révén és segítségével meg-
jelentek az ilyen európai rendezvényeken, pl. Prágában, Firen-
zében.

Hogy milyen közrendvédelmi kihívásokat hordoz egy ilyen
counter-summit, ahhoz álljon itt a nápolyi 2001-es találkozót kö-
vetõ egyik hír (2001. március 17., BBC).

„Globalizációellenes tüntetõk ezrei csaptak össze Nápolyban
a kivezényelt rendõrökkel. Becslések szerint 20 000 tüntetõ
gyûlt össze, hogy tiltakozzék a globális fórum találkozója ellen,
ahol a kormányok képviselõi és a gazdasági vezetõk gyülekez-
tek. A rendõrség könnygázt és gumilövedékeket vetett be azok-
kal a tüntetõkkel szemben, akik áttörtek az akadályokon, hogy
elérjék a 120 kormány képviselõivel megrendezett konferencia
színhelyét. Több mint 100 ember sérült meg, többek között egy
rendõrtiszt, akit súlyos fejsebbel szállítottak kórházba. A tömeg
köveket és füstbombákat dobált a rendfenntartókra és szemét-
gyûjtõket gyújtogattak. A tiltakozást a No Global Network szer-
vezte, valamint több hardliner szélsõbalos szervezet, anarchis-
ták, környezetvédõk és a helyi munkanélküliek. A szemtanúk
szerint a fõtér úgy festett, mint egy csatatér, ahonnét mentõk
szállították ki a sérülteket, a tömeg feje felett pedig helikopte-
rek repkedtek. Sokan, így több újságíró a rendõrséget vádolta
az erõszak elszabadulása miatt, de a nápolyi rendõrség vezetõ-
je azt válaszolta, hogy a rendõröket megtámadták, és a válasz-
lépések arányosak voltak. Az egyik újságíró és a fotográfusa azt
állították, hogy a rendõrök megverték õket, a tiltakozás szerve-
zõi szerint pedig terhes asszony is van a sérültek között. Az
egyik olasz televízió forgatócsoportját is megtámadták a rend-
õrök. Gépkocsik és irodák sérültek meg az összecsapások ered-
ményeként és sok kirakatot törtek be. Körülbelül 100 ember tar-
tóztattak le. A kivezényelt mintegy 6000 rendõr lezárta a belvá-
rost közlekedési akadályokkal az összeütközés megelõzésére.
Kiterjedt biztonsági intézkedésekre van szükség minden
summi-ton Európában és az USA-ban amióta a nagy
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vil társadalom kezdeményezései írják körül azt a társadalmi-
politikai keretet, amely a rendelkezésre álló, egyelõre marginá-
lis politikai teret kitölti. 

Nem zárható ki, hogy az EU-csatlakozás egyelõre nehezen
kalkulálható politikai, gazdasági és kulturális hatásai kitágítják
azt a társadalmi-politikai teret, amely jelenleg marginalizált
kezdeményezések globalizált hálózatainak ad mûködési lehetõ-
séget. Társadalmi és politikai változások több és más minõségû
társadalmi támogatottságot és politikai szervezõdési terepet
eredményezhetnek a globalizációkritikus mozgalmaknak a 21.
századi Magyarországon.

AZ UNIÓ KIHÍVÁSA A CIVIL TÁRSADALOM FELÉ

AZ EU régi tagállamaiban intenzív tiltakozási kultúra, erõs ci-
vil hálózatok és a civil szféra számára biztosított intézményes
részvételi lehetõségek vannak. Valószínûsíthetõ, hogy az EU
keleti bõvítése révén közvetlenebbé válik a kapcsolat a keleti és
a nyugati civil hálózatok és tiltakozási kultúrák között, amely-
nek már eddig is sok jele van. Pl. globális és európai civil háló-
zatok mûködése, avagy a nyugatiakhoz hasonló civil tiltakozá-
sok szervezése, a nemzetközi akciónapokon való részvétel
(AIDS, állatvédelem, környezetvédelem, homoszexuális jogok,
háborúellenes és globalizációellenes tüntetések). A politikai til-
takozásokban való részvétel mellett az európai és a magyar ci-
vil társadalom egyaránt él az EU nyújtotta lehetõségek kihasz-
nálásával, és az uniós intézményekben biztosította képviselet,
pl. a gazdasági szociális bizottság, avagy az európai civil háló-
zatok tagságával. Az EU-népszavazást Magyarországon a kor-
mány szervezte civil kampány is elõkészítette, és az
europaizálódás az intézményesített részvétel lehetõségeit gaz-
dagítja a magyar civil szervezetek számára. Ez a nagyon is fi-
gyelemreméltó intézményesedési trend azonban szükségkép-
pen együtt jár az európai nyitás révén a globális és európai til-
takozás és konfliktusok hazai begyûrûzésével, illetve a hazai
konfliktusoknak az európai trendekhez kapcsolódó mobilizáló-
dásával és demobilizálódásával. 

Milyen részvételi lehetõségeket nyújt az EU a civil szerveze-
tek számára, hogyan támogatja aktivitásukat, hogyan mûködik
velük együtt a „tizenötök Európájában”? Ahogyan a magyar
nonprofit szektor egyik elemzõje megfogalmazta: „A rendszeres
és szabályozott intézményeinek kialakításával az Európai Bi-
zottság folytatni és továbbfejleszteni akarja a civil és nonprofit
szervezetekkel – az információk és vélemények cseréjében for-
mát öltõ – párbeszédet és partnerséget.”7

Guy Crauser, az Európai Bizottság fõigazgatója Budapesten
1999. június 13-án tartott beszédében a következõképp jelle-
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te a polarizációt, bipolaritást erõsítve politika alatti
posztmateriális ellenzékiség politikai terét jelöli ki.

9. Az europaizálódás nyugatosodást, globalizálódást hordoz,
amelyek hosszabb távon átalakítják a politikai teret.

10. A kulturális és kommunikatív struktúrák elsõsorban a do-
mináns fogyasztói demokrácia terén alakulnak át, az el-
lenkultúrák felzárkózása nem ment végbe, de folyamat-
ban van (pl. feminizmus).

Mindez egy olyan állapotot eredményez, amelyet kisebb, a
nyugati mozgalmakkal internetes és egyéb kapcsolatokat ápoló
csoportok laza hálója jellemez, amelyek részei a globális és az
európai civil társadalomnak, azonban társadalmi-politikai je-
lentõségük eléggé marginális. Marginalizációjuk következtében
fõleg az ellennyilvánosságban vannak jelen, és azon belül poli-
tikai szektásodás jelenségei figyelhetõk meg, az erõs hagyomá-
nyos baloldali kultúra, illetve a kis létszámú, társadalmilag és
politikailag aktivista posztmaterialista csoportok között. Vitáik
az értelmiségi szubkultúrák egzotikumai, szélesebb mobilizáci-
ós kapacitásuk az országon, avagy a régión belül sincsen. 

Azonban jelenlétük nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy az
ország politikai rendszere a stabil demokrácia irányában fejlõ-
dik, szemben az olyan posztkommunista államokkal, ahol a ra-
dikális csoportok korlátozása, a velük szembeni politikai és kul-
turális represszió a jellemzõ. Szlovénia, Csehország és Lengyel-
ország mellett Magyarországon is jelen vannak a globális háló-
zatok, mûködhetnek, tiltakozhatnak a törvényes, jogállami ke-
reteken belül. A jogvédõ mozgalmak fejlõdése nálunk, párosul-
va a kisebbségi probléma iránti felfokozott érzékenységgel,
igen differenciált polgárjogi szcénét hozott létre, amely regio-
nális vonatkozásban figyelemre méltó. Azonban a globális jog-
védelmi tevékenység magyarországi bázisa a hiányzó Európán
kívüli elkötelezettség, valamint az erõs regionális kisebbségi el-
kötelezettség következtében nem alkot kedvezõ kombinációt a
globális szcénéhez való csatlakozáshoz. 

A hardver feltételei a magyar mozgalmi szektor globalizá-
ciójához rendelkezésre állnak, a szoftver azonban hagyományos,
lokális-regionális jellegû. Mindezt tetézi a politikától való na-
gyon nagy távolság az értelmiségi szubkultúrák körében, a civil
társadalom viszonylagos gyengesége, forráshiányos mivolta.
Pénz és presztízs tekintetében a Nyugattól függ, mondanivalója,
kulturális töltete lokális és regionális, a saját politikai közösség-
ben marginalizált nem a legkedvezõbb kiindulópont. De nem is
a legrosszabb, hiszen másutt éppenséggel a nagyon fogyatékos
hardver nyomja rá a bélyegét a civil társadalom fejlõdésére. 

Összességében a három mozgalmi hullám hatása összecsú-
szik a helyi szubkultúrák és mozgalmaik fejlõdésében, a demok-
ratikus ellenzék, az alternatív mozgalmak és a globalizálódó ci-
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lommal és önkormányzati, valamint kormányzati kapcsolat-
rendszerével.

Bíró Endre így összegzi azokat az elvárásokat, amelyeket az
uniós szervezeti keretek az egyes NGO-kkal, illetve nemzeti há-
lózataikkal szemben támasztanak:

„A nemzeti NGO-k közötti együttmûködés szorgalmazásával
az NGO-k európai hálózatai olyan»európai közvélemény« ki-
alakításához járulnak hozzá, mely az igazi európai politikai
egység megteremtésének elõfeltétele. Ugyanakkor ez a gyakor-
latban és helyi szinten is elõsegíti az európai integrációs folya-
matot. Az NGO-k európai szervezetei és hálózatai képesek a
nemzeti NGO-k véleményének megjelenítésére, ami rendkívül
hasznos a bizottság számára.

Fontos, hogy az NGO-k, illetve csoportjaik demokratikusan
és átláthatóan mûködjenek, ami tagságukat és az általuk kép-
viselteket illeti. Az Európai Bizottság támogatja, hogy a szerve-
zetek együttmûködjenek, európai szinten hálózatokat hozzanak
létre, miután ez megkönnyíti a konzultációs folyamatokat.
Ugyanakkor ahhoz, hogy a konzultációs folyamatokban ezek a
hálózatok részt vegyenek, biztosítaniuk kell, hogy a szervezet
felépítése reprezentatív legyen, fõleg az unió tagországaira vo-
natkozóan. Mindamellett, hogy a reprezentativitás fontos szem-
pont, nem szabad, hogy ez legyen az egyetlen tényezõ, ami meg-
határozza a tanácsadó testületekben való részvételt vagy a bi-
zottsággal való párbeszéd jogát. A szervezetek eddigi tevékeny-
sége, vagy az, hogy a politikai vitákhoz tartalmilag hozzá tud-
jon szólni, hasonlóan fontos tényezõk.”9

Az EU politikája változik, bõvül a civil társadalom felé, de a
korábbi dokumentumban megjelenõ egyes elemek kibontakozá-
sával. 

Patrick de Bucquios, az Európai Önkéntes Szervezetek Taná-
csának titkára Budapesten 2003. február 24-én tartott elõadásá-
ban a következõképpen jellemezte az EU és a civil társadalom
viszonyát.

• „A civil dialógus szervezeteinek, platformjainak nagy ötö-
sét európai szinten a következõ politikaterületeken azono-
síthatjuk;

• környezet (a környezetvédõ szervezetek és az EU viszonya
hagyományosan nagyon jó, vö.az Aarhus konvenció);

• emberi jogok;
• fogyasztóvédelem;
• fejlõdéspolitikai NGO-k;
• szociális NGO-k európai platformja, az ún. »szociális

platform«”.

Szerinte a következõ fõbb területeken van elõrelépés
EU–civil relációban:
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mezte az EU NGO-politikájának hatásmechanizmusát és szere-
pét a csatlakozási folyamatban: 

„Jólesõ érzés megállapítani, hogy az európai szociális gazda-
ság szektora, a civil szervezetek világa nem ér véget az Európai
Unió határainál… Ha elõször az önkéntes szektor szervezeteit
vesszük szemügyre, ezek segítenek megvalósítani a közösség
számos programjának célkitûzéseit mind Európában, mind a
fejlõdõ világban… A civil szervezeteknek egymással is együtt
kell mûködniük, és tudatában kell lenniük, hogy mennyire fon-
tos szerepet játszanak a demokrácia gyakorlásában... Az euró-
pai integráció... jelentõsen érintette az önkéntes szektort… A
következõ bõvítés oly módon is érinti majd a civil társadalmat,
hogy az az önkéntes szektor számára jól teljesíthetõ kihíváso-
kat is jelent… Az Európai Unió állampolgárságának valóságát
tehát csak úgy lehet elérni, ha a polgárok részt vesznek az eu-
rópai civil társadalomban, és ha hisznek abban, hogy azok az
intézmények, melyek az õ nevükben hoznak döntéseket, fontos
intézmények. Az önkéntes szektor segíthet az uniós állampol-
gárság megvalósításában, mert természeténél fogva a részvé-
telre ösztönöz, és mert hagyományaihoz tartozik, hogy képvise-
li az embereket és küzd jogaikért.”8

E folyamat részeként az Európai Bizottság „Az Európai Bi-
zottság és a nem kormányzati szervezetek: szorosabb partneri
kapcsolat” címmel 2000-ben bizottsági vitaanyagot jelentetett
meg (magyarul az Európai Tükör 2002. évf. 2. szám melléklete-
ként jelent meg). Célja, hogy megvizsgálja az NGO-kkal folyta-
tott párbeszéd és partneri viszony hatékonyságának növelését,
bekapcsolásuk lehetõségeit az integrációs folyamatba. A rész-
vételi demokrácia kibõvítésének lehetõségét állítja elõtérbe a
civil társadalom–EU együttmûködésben, a demokratikus deficit
ledolgozásának esélyét. A párbeszédet és az együttmûködést
strukturált keretek között tervezi, és javítani kíván a nem kor-
mányzati szervezeteknek nyújtott támogatások rendszerén. A
bizottság kapcsolattartó pontokat és hálózatokat kíván kialakí-
tani erre a célra, különbözõ platform, illetve esernyõszerveze-
tekkel együttmûködve európai szinten. A 2000-ben aláírt nizzai
szerzõdés a gazdasági és szociális bizottságot a „szervezett civil
társadalom” képviselõjévé avatta, amely „híd Európa és polgá-
rai között”. A szervezett civil társadalom hangsúlyozása az eu-
rópai civil társadalom formalizált, és európai szinten megszer-
vezõdni képes csoportjainak, hálózatainak a partneri lehetõsé-
gét emeli ki az uniós intézmények számára. A bizottság egy-
aránt foglalkozik a munkaadók és a munkavállalók, a szociális
partnerek intézményesített kapcsolatrendszerével, és az egyéb
civil szervezõdések széles körével. Míg a gazdasági és szociális
bizottság a funkcionálisan szervezõdõ civil társadalommal és a
kormányzattal való partnerségével foglalkozik, addig a régiók
bizottsága a lokálisan és regionálisan szervezõdõ civil társada-
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4. Legalább egymillió, egyben a tagállamok jelentõs részébõl
való uniós polgár felhívhatja a bizottságot arra, hogy
terjesszen elõ megfelelõ javaslatokat azokban az ügyek-
ben, amelyekben a polgárok megítélése szerint az alkot-
mány végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van
szükség. Az ilyen polgári kezdeményezésekre vonatkozó
rendelkezéseket európai törvényben kell megállapítani.”
(25. o.)

Jóllehet a konvent alkotmánytervezetét ma még nem fogad-
ták el, de a legnagyobb viták nem is ezeken a pontokon vannak
a tagállamok között. Elmondhatjuk, hogy a tervezet újabb szint-
re emeli a civil társadalommal folytatott folyamatos párbeszéd
és partneri viszony elemét az integrációs szervezetében. Általá-
nos feladattá teszi, a parlamenti és a pártképviseletet kiegészí-
tõ kétirányú, regionális és szociális neo-korporatív fórumokra
tereli. Emellett a polgári részvételt bõvíti az uniós népszavazás
intézményesítése is. Az uniós intézmények általános rendelke-
zésein túl az egyes politikaterületen bizonyos fejlettebb EU-
tagállamokban kialakult mûködõ modellek az EU segítségével
jelenhetnek meg az azokra eddig kulturális, intézményi-jogi
avagy fejlettségi sajátosságok miatt kevésbé fogékony tagál-
lamok ágazati politikáiban, illetve új ágazati politikákban. A ki-
sebbségi és egyéni jogok védelme, pl. az egyik olyan terület,
ahol az egyéneknek és csoportjaiknak tipikusan külsõ segítség-
re lehet szükségük a nekik egyébként rendelkezésre álló jogo-
sítványok kikényszerítésére, avagy új jogosultságok intézmé-
nyesítésére, és ehhez az európai hálózatok, az EU intézményei,
amelyek a fejlettebb országok tapasztalatainak alapján alakul-
tak ki és mûködnek, fontos segítséget adhatnak. Az EU így
multiplikátori szerepre tehet szert intézményi, információ és
anyagi forrásai révén, segítheti a társadalmi öntevékeny szer-
vezetek és a döntéshozók, a hatóságok jobb együttmûködését, a
sokat emlegetett „partnerséget” ott ahol az még nem jött létre a
tagállamon belüli társadalmi-politikai fejlõdés és konfliktusok
eredményeként. Ez a multiplikátori, „diffúziós” funkció az álla-
mon mintegy „átnyúlva”, közvetlenül a társadalmi szervezete-
ket, a civil társadalmat megszólítva és segítve érvényesül az EU
fejlesztési segélyezési politikájában is a harmadik világ orszá-
gai, illetve a posztkommunista térség felé, és valószínûleg külö-
nös hangsúlyokat kaphat a csatlakozási folyamatba bevont álla-
mok esetében. Az unió Phare- és a Tacis-programjainak végre-
hajtását Közép-Európában és Magyarországon befolyásolták az
EU NGO-politikájának ajánlásai, illetve az, hogy Magyarorszá-
gon a civil szektor eléggé dinamikusan fejlõdött és fejlõdik. Ha
az EU NGO-politikájának szelleme és betûje érvényes lesz a ke-
leti bõvítés során, akkor a magyarországi nonprofit szervezetek
az EU programjainak elõsegítõi, sõt bizonyos mértékig akár a
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• „Az európai egyesületi státus tervezete;
• a »szociális ökonómia« csoport létrehozása az Európai Par-

lamentben;
• civil dialógus és partnerség intézményesítése;
• a keleti bõvítési stratégia;
• az Európa jövõjérõl folyó vitában a »szociális Európa«

munkacsoport jelentése.”

A keleti bõvítés és az integráció elmélyítésének összefüggõ po-
litika-csinálási folyamatában több új deklaráció és tervezet szü-
letett, amely a civil társadalom területét és a bõvítésmélyítés so-
rán ellátandó szerepét érinti. A legfontosabbak közül néhány
példát említenék. Az Európai Konvent folyamatában szerepet
kaptak az NGO-k, a civil diskurzus. Maga a konvent is diszkurzív
fórum jellegû volt, valamiféle polgári párbeszédmodell inspirál-
ta. A gazdasági és szociális bizottság és a régiók bizottsága egy-
aránt igyekeztek elõsegíteni a civil diskurzust a tervezetekrõl.
Önálló civil fórum is megrendezésre került 2002-ben a konvent-
folyamat keretében. A 2003-ban vitára bocsátott szöveg a gazda-
sági és szociális bizottság és a régiók bizottsága keretében intéz-
ményesíti a civil partnerséget a korábbi gyakorlatnak megfele-
lõen. A magyar 2003. június 20-i hivatalos fordítás szövege a
gazdasági és szociális bizottságnál a következõket említi:

„A miniszterek tanácsa a bizottsággal folytatott konzultációt
követõen jár el. A miniszterek tanácsa kikérheti a gazdasági és
társadalmi életnek, valamint a civil társadalomnak az unió te-
vékenységében érdekelt különbözõ ágazatait képviselõ európai
szervezetek véleményét.” (128. o.) 

A két, a civil kapcsolattartásra kijelölt bizottság az unió ta-
nácsadó szervei (19. o.). A civil képviseletet a régiók bizottsága
regionális, a gazdasági és szociális bizottság funkcionális alapo-
kon látja el (19. o.). „Az unió demokratikus mûködése” cím alatt
a tervezet általában is szól a civil párbeszédrõl, a parlament és
pártképviselet mellett. A 46. cikk „A részvételi demokrácia el-
ve” kimondja, hogy:

„1. Az unió intézményei a megfelelõ eszközökkel biztosítják,
hogy a polgárok és az érdek-képviseleti szervezetek az
unió bármely tevékenységérõl véleményt nyilváníthassa-
nak és azokat nyilvánosan megvitathassák.

2. Az unió intézményei az érdek-képviseleti szervezetekkel és
a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbe-
szédet tartanak fenn. 

3. A bizottság, annak érdekében, hogy biztosítsa az unió fellé-
pésének koherenciáját és átláthatóságát, az érintett felek-
kel széles körû elõzetes konzultációkat folytat.
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nemzetállami politikai színtéren volt inkább perspektivikus,
mint az uniós politikában. Nem minden, a nemzeti politikában
aktív zöld politikai nyomásgyakorló csoport számára vonzó a
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kialakítói, implementálói is lehetnek az EU-csatlakozás, illetve
felzárkózás folyamatában. 

AZ UNIÓ „ZÖLD” KIHÍVÁSA

Dacára az alapjában megengedõ, sõt támogató intézményrend-
szernek és politikának, a környezetvédelmi állampolgári aktivi-
tás, és fõleg annak hatékonysága „nem teng túl” az EU szintjén,
ahogyan azt az elemzõk többsége megállapítja. Álljon itt egy jól
megfogalmazott diagnózis:

„Aki arra következtet, hogy az EU-ban ütött az NGO-k órája a
környezetvédelem területén, és azoknak több befolyásuk van az
európai, mint a nemzetállami szinten, az téved. Ugyan Európa
országaiban a zöld szervezeteknek magas, ám eltérõ fejlettségû
a szervezettsége… De a szervezettség összefüggése a politikai
képviselettel, és a lobbizással a különbözõ szinteken eléggé
alacsony: túl eltérõek a szervezetek tematikus orientációi, sze-
mélyi és pénzügyi hátterük és rekrutációjuk a környezet- és a
fogyasztóvédelem különféle területein, túl nagy a tevékenységi
profilok eltérése, és feszültség áll fen a belsõ (nemzetállami –
SZ. M.) és a külsõ (az Európa-politikai – Sz. M.) orientációk kö-
zött. Hasonló a helyzet egyébként a lényegesen több tagot szám-
láló transznacionális munkavállalói és a szakszervezeti érdek-
képviseletekkel is.”10

Az EU környezetpolitikája saját magas színvonalú fenntart-
hatósági kritériumai alapján értelmezhetõ úgy, mint a normák
és a valóság állandó összeütközésén alapuló deviáns állapot,
azonban a regionális és univerzális normaérvényesülés folya-
matában globális és regionális kezdeményezõ szerepként is.
Ebben a folyamatban mindenképpen nem elhanyagolható sze-
repe van a zöld mozgalmaknak és NGO-knak. Feladatuk, mint
általában itt is inkább a problémaérzékelés és érzékenység lét-
rehozása és elterjesztése, nem pedig a gyakorlati problémák
megoldása, amely az igazgatási bürokrácia feladata. Dieter
Rucht szerint a következõképp oszlanak meg az EU civil szer-
vezeteinek a cselekvési stratégiái az EU politikája szempontjá-
ból való relevancia szerint (1. táblázat).

Rucht és a többi elemzõk egyaránt arra az aspektusra helye-
zik a hangsúlyt, hogy a zöld NGO-k a brüsszeli bürokráciában
és a bürokráciával együttmûködve részt vehetnek a normák,
döntések kidolgozásának elõkészítésében és végrehajtásuk
monitoringjában. A zöld pártok politikai nyomásgyakorlásának
eredményességét nem sokra tartják az unióban, és európai zöld
tiltakozókampányok esélyét szintén kicsinek. Ennek oka rész-
ben az, hogy a politikai nyomásgyakorlás hagyományos eszkö-
zeinek használata, legalábbis az eddigiekben, éppenséggel a
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1. táblázat. Civil szervezetek stratégiája és EU-relevancia a
környezetvédelemben

A tevékenység jellege EU-szinten

Intézményes részvétel kevésbé fontos
Alkudozások fontos
Politikai nyomásgyakorlás nincsen
Konfrontáció nincsen

Forrás: Dieter Rucht: Lobbying or Protest? Strategies to Influence EU
Environmental Politics, in: Doug Imig-Sidney Tarrow (eds.): Contentious
Euriopeans. Rowman & Littlefield New York. 2001. 135. o.

brüsszeli kirándulás. Idõ, forrás és téma függvényében lépnek
európai színtérre. Ez a konstelláció szerencsésen találkozott
össze a hagyományosan európai szinten is igen aktív agrárszer-
vezetek esetében, de az uniós környezetpolitikai aktivitás meg-
növekedése nem váltott még ki hasonló dinamikát a zöld szer-
vezetek körében, még akkor sem, ha más politikaterületekhez
képest azok is a szervezettebbek és aktívabbak közé tartoznak.
Persze nyilvánvaló az is, hogy a nem jelentéktelen uniós anya-
gi és szervezeti támogatás szintén azoknak a zöld szervezetek-
nek jut, akik szakmai és nem politikai profillal rendelkeznek, és
inkább a lobbi és bargaining, nem pedig a tiltakozás és politikai
nyomásgyakorlás jellemzi õket. Látszólagos paradoxon áll fenn
az EU környezetpolitikai kompetencianövekedése és a civil
aktivitásoknak nyújtott támogatása, és a viszonylag alacsony
zöld politikai aktivitás között Brüsszelben, de lobbi- és
bargaining-tevékenység sokfélesége kompenzálja az elõbbi hiá-
nyát vagy relatív súlytalanságát. „A lobbizás dominál a tiltako-
zás felett” – ez az EU-szintû civil szervezõdés-kutatás egybe-
hangzó véleménye. 

Rucht és mások ennyiben optimistábban ítélik meg a helyze-
tet, mint a bevezetõben idézett Strübel. Differenciált ugyan a
környezetvédelmi aktivitások szektorális és országok szerinti
összetétele ez azonban nem teszi lehetetlenné a kollektív érdek-
érvényesítést a hagyományos lobbizás formájában, megnehezí-
ti viszont a zöld pártok nyomásgyakorlását, és a nagy uniós
szintû zöld tiltakozási politikák kialakulását. Továbbra is meg-
van a különbség a hagyományos természet- és környezetvéde-
lem, és a politikai ökológia, az ökológiai politizálás hívei között,



A táblázat megvilágít néhány összefüggést az európai civil
aktivitás és a környezetpolitikai fejlõdés hatékonyságának nö-
vekedése között. Elkülöníthetõ egy olyan országcsoport, amely
erõs mozgalmakkal és/vagy zöld pártokkal rendelkezik, és ez
megmutatkozik környezetpolitikájában is. Rögtön hozzá kell
tenni ehhez az összefüggéshez, hogy mások szerint a magas jó-
léti színvonal a konszenzusos, bargaining- és kooptációalapú
politikai kultúra, gazdasági fejlettség, életminõség-korrelációja
hat a magasabb életminõségi és környezeti standardra az
Ausztria és NSZK, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Finnország és
Svédország esetében. A szakirodalomban vita van a korreláció
alapjait illetõen, a vezetõ csoport összetételében azonban nin-
csen. A másik országcsoport a „közepes” nem túl magas és nem
túl alacsony aktivitás a mozgalmakban és pártokban, és ennek
megfelelõ közepes környezetpolitikai teljesítmény az európai
élvonalhoz képest, ami Belgiumot, Franciaországot, Spanyolor-
szágot, Nagy-Britanniát, Olaszországot és Írországot jellemzi.
Végül hátul kullognak a zöld aktivitás minden terén az EU-ban
a Dél-Európa régiójából Görögország, Portugália és Spanyolor-
szág. Az európai élmezõny és a lemaradók azonosítása nagyjá-
ból hasonló a különbözõ kutatásokban, a középmezõny definíci-
ója relativitásából következõen változik. A másik eltérés a kü-
lönbözõ összehasonlítások között a környezet és természetvé-
delmi ágazatok eltérõ definiálásában és fejlettségében, vala-
mint az egyes országon belüli regionális fejlettségek eltérésé-
ben van. Maguk az eredmények értelmezhetõk a társadalom
környezeti aktivitás relevanciája vagy irrelevanciája mentén
egyaránt, a megválasztott elméleti keretnek és a függõ és füg-
getlen változóknak a függvényében, továbbá a mennyiségileg
definiált összehasonlító indikátorok eltéréseinek a talaján.

Összefoglalóan megállapíthatjuk a zöld civil aktivitás globális
és unióbeli keretfeltételeinek rövid bemutatása alapján, hogy:

1. A nemzetállam szerepköre a környezetpolitikában átala-
kult a globális és regionális fejlõdés hatására.

2. A nemzetközi versenyképességért folyó globális küzde-
lemben a környezeti minõség és a nemzetközi környezeti
normáknak való megfelelés az OECD-országcsoporton be-
lül pozitív érték.

3. A versenyképességet az EU-n belül gazdasági, technológi-
ai és ökológiai szempontok egyaránt meghatározzák.

4. Az EU jelenlegi régiója a környezeti standardok imple-
mentálása szempontjából jelenleg differenciált.

5. AZ EU mint a globális politika és a világgazdaság aktora,
mint egész kifelé az ökológiai standardok növelésének,
betartásának, érvényesítésének elõharcosa.

6. A környezetpolitika a környezetvédelmi ipar fejlõdését is
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de az európai politikai aréna, ha egyáltalán akkor a hagyomá-
nyos környezet- és természetvédelmi célok hagyományos ér-
dekérvényesítésben való közvetítését teszi lehetõvé. A zöld pár-
tok és a zöld tiltakozások imázsa fontos, a posztmodern tiltako-
zási potenciálok jelen vannak, de közvetlenül nem hatnak az eu-
rópai politikára. Még akkor sem, ha az EU-tagállmok jelentõs
részében, így Németországban, Franciaországban, Olaszország-
ban, Belgiumban és Finnországban, Svédországban stb. volt
már hosszabb-rövidebb, esetleg tartós zöld részvétel a nemzeti
kormányban, avagy a kormány külsõ politikai támogatását zöld
pártok biztosították. 

Az EU-n belül a zöld nyomásgyakorlás és az eredményesség
összefüggéseit Rucht a következõképp foglalja össze.
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Környezetpoliti

kai aktivitás

(állami)

Ausztria,
Dánia, Finn-
ország,
Németország,
Luxemburg,
Hollandia,
Svédország

Belgium,
Franciaország,
Nagy-
Britannia,
Írország,
Olaszország

Spanyolország,
Görögország,
Portugália

2. táblázat. A környezetpolitika és a civil aktivitás az EU országaiban

Környezetvédõ

mozgalmak

hatása

Ausztria,
Dánia, Finn-
ország,
Németország,
Hollandia,
Svédország,
Luxemburg,
Franciaország

Belgium,
Spanyolország,
Nagy-
Britannia,
Írország,
Olaszország

Görögország,
Portugália

Erõs Közepes Gyenge

Zöld pártok

hatása

Dánia,
Luxemburg,
Hollandia,
Svédország

Ausztria,
Spanyolország,
Finnország,
Francia-
ország,
Németország

Olaszország,
Belgium,
Nagy-
Britannia,
Görögország,
Írország,
Portugália

Forrás: Dieter Rucht: Impact of the Environmental Movements, in: Marco
Giugni–Doug McAdam–Charles Tilly(eds.): How Social Movements Matter.
Univ. of Minnesota Press: London. 1999. 220. o.
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rentábilissá tette, sõt exportiparággá változtatta az EU-
ban.

7. Globális és európai vonatkozásban egyaránt azonosítható
összefüggés látszik kirajzolódni a társadalom civil és poli-
tikai környezetvédõ aktivitása és az adott terület környe-
zeti állapota között.

8. Az EU támogatja és elõsegíti a civil környezetvédõ aktivi-
tást, amelyet a lobbi- és bargaining-tevékenység felé terel
az uniós szervezeti rendszer.

9. A zöld pártok léte, fejlettsége, kormányzati részvétele és a
környezet állapota között nem tapasztalható közvetlen
összefüggés.

10. A regionális fejlesztési politika és a regionális fejlõdés az
EU-ban a nemzetállami minták alatt bizonyos differenci-
álódást tesz lehetõvé a környezetvédelmi minõség és poli-
tikák vonatkozásában.
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politikai szövetség, amely harminc EU-ellenes szervezetbõl áll, valamint a
Svéd–iraki Bizottság, a kínai Falungong-szekta és a Svéd–Szomália Egyesület.
A rendõrség felkészült a be nem jelentett demonstrációkra is. A svéd titkos-
szolgálat az elmúlt idõszakban megkísérelte a titkos információgyûjtést a
globalizációellenes szervezetek körében, hogy segítse a rendõrség elõkészítõ
munkáját a lehetséges tiltakozásokra és a durva összecsapások elkerülésére
a rendfenntartók és a tiltakozók között. A rendõrség el akarja kerülni az olyan
összecsapásokat, amelyek Seattle-ben 1999-ben megbénították a WTO-
konferencia munkáját.”

6 Artner, Annamária et. al.(2003), Mindenki be van tojva… in: Mozgó Világ No.
11. 103–112. o.
Csapody, Tamás (2003), Lehet-e más a világ? in: Fundamentum No. 3–4.
191–206. o.
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KÉGLER ÁDÁM

Lobbizás az Európai Unióban

BEVEZETÉS

„Minden ügy annyit ér, ahogyan azt képviselik!”
(Moliére)

A brüsszeli érdekérvényesítést egy háromdimenziós mát-
rixban1 lehet a legszemléletesebben elképzelni, ahol az egyik
dimenzió a tagországi érdek, a második a gazdasági és civil cso-
portok halmaza, a harmadik pedig a tárgyalt témák összessége.
Az elsõ halmaz 25 tagú, a második és harmadik viszont akár a
többezres nagyságrendet is elérheti.

Például Franciaország érdeke a mezõgazdasági támogatások
mértékében nem egyezik Lengyelország nemzeti érdekeivel, a
lengyel kistermelõk pedig nem érdekeltek az EU nagy termelõ-
szövetkezeteket preferáló politikájával. Az ügy mindenki szá-
mára kedvezõ megoldása tehát olyan kooperációs készséget
igényel, amely elképzelhetetlen a lobbisták2 folyamatos tájékoz-
tatása és bevonása nélkül.

Természetesen a gyakorlatban a nemzeti diplomáciai lobbi
megpróbálja országa érdekeit a lehetõ legszélesebb perspektí-
vában képviselni és kiegyezni más tagországokkal. Ez eseten-
ként komoly háttéralkukat jelent. Például „A” tagország támo-
gatja „B” tagországot a mezõgazdasági ügyekben, cserébe „B”
tagország támogatja „A” tagországot energetikai kérdésekben. 

Az igen összetett és átláthatatlan érdekviszonyok ellenére
fontos megjegyeznem, hogy a rendszer ennek ellenére – ha nem
is optimális mértékben –, de mûködik.



és fizikai kapacitásai nincsenek arányban a rátestált feladatok-
kal, ezért, hogy munkáját szakszerûen végezhesse, fokozott
mértékben szorul rá a külsõ segítségre. Az uniós hivatali álla-
potokat jól szemlélteti, hogy miközben 10 ezer uniós állampol-
gárra mindössze 0,76 uniós hivatalnok jut, addig a közösség tag-
államaiban 322 állampolgárra jut 1 köztisztviselõ.

De nem ez az egyedüli oka annak, hogy Európa központjában
virágzó üzletággá fejlõdött az érdekérvényesítés. Az érdekérvé-
nyesítõk, legyenek azok a fogyasztók védelmét felvállaló cso-
portok vagy akár egy fontos iparágban kulcspozícióban levõ cég
képviselõi, egyúttal felbecsülhetetlen segítséget nyújthatnak
egy adott témakörrel foglalkozó hivatalnok munkájához.

A lobbistákkal fenntartott párbeszéd az Európai Unió intéz-
ményei és polgárai között húzódó, veszedelmesen növekvõ tá-
volságot is áthidalja, és ilyenformán nagyobb demokratikus le-
gitimitást ad az EU-nak. Elég csak arra gondolni, hogy az Euró-
pai Parlamentben jelenleg 626 képviselõ beszél a közösség 370
millió lakosának nevében és ez az arány a 10 új ország csatlako-
zásával csak tovább romlik, hiszen 430 millió lakosra jut majd
732 képviselõ.

A „végeken” lakók érdekeit tolmácsolók ilyen körülmények
között egyenesen nélkülözhetetlenek az EP-képviselõk tevé-
kenységében. Az Európai Parlamentben történõ érdekérvénye-
sítést különösképpen felértékeli az a tény, hogy a nemzeti tör-
vényhozásokban folyó munkát 80%-ban a közösségi jogalkotás
indukálja4.

Mindennek fényében nem véletlen, hogy az Európai Unióban
nemhogy megtûrik, hanem egyenesen bátorítják az érdekek ar-
tikulálását. Annyira, hogy ahol ûr tátong, ott alkalomadtán az
Európai Bizottság lép fel kezdeményezõen, és tevõleges támo-
gatást nyújt egyes ágazati érdekképviseletek létrehozásához,
amelyek aztán állandó konzultációs partnereivé és tanácsadói-
vá válnak fontos törvényjavaslatok elõkészítése során. Köztudo-
mású példa, hogy a közösségi agrártermelõk legnagyobb és leg-
befolyásosabb érdekképviseleti szervezetének, a COPA-nak a
létrehozásában is aktív szerepet játszott a bizottság.

Az Európai Parlament rendelkezik egy ún. lobbisták etikai
kódexével5, amely az érdekérvényesítés alapkövetelményeit
foglalja össze.

Az amszterdami szerzõdés ún. 7. kiegészítõ jegyzõkönyve6 ki-
mondja, hogy az Európai Unió Bizottsága törvényhozói munká-
ja során széles körben köteles konzultálni az érdekelt felekkel
és az errõl készült jegyzõkönyveket, lehetõség szerint7, közzé
kell tenni.

Ez egyfajta továbbfejlesztése annak az elvnek, amelyet a tag-
országok még a maastrichti szerzõdésben szögeztek le, misze-
rint nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak a társadalmi érde-
kek és vélemények a döntéshozatal folyamán.
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Magyarország 2004. május elsejétõl tagja az Európai Unió-
nak, és akárcsak egy új iskolában vagy munkahelyen, az elsõ
idõkben tanúsított hozzáállásunk és eredményeink alapján
könyvelnek el minket hosszú idõre.

A magyar diplomácia nagyon jó hírnek örvend Brüsszelben,
általános az a kép, hogy a magyar diplomaták és kint dolgozó hi-
vatalnokaink jól felkészültek, kitûnõen beszélnek nyelveket. Az
érdekérvényesítés és a „magyar lobbi” hídfõállásainak igazi ki-
építése csak most következik. Reméljük hasonló eredményekkel.

Az EU-lobbizás szakirodalma két nagyobb csoportra osztható.
Az egyik a sikerkalauzok mintájára készülõ és gyakorló
lobbisták által írt „hogyan kell csinálni” típusú kiadványok
tömkelege, míg a másik – jóval kisebb számú – az eurokraták és
a Brüsszelben munkálkodó politikusok, diplomaták és képvise-
lõk véleményét összefoglaló akadémikusabb dolgozatok cso-
portja. Tanulmányomban mindkét elemzési típusból igyekez-
tem a legfontosabb elemeket kiemelni, annak érdekében, hogy
egy átfogó, de ugyanakkor használható és olvasmányos anyag
készülhessen.

Köszönettel tartozom a Brüsszelben dolgozó eurokratáknak
és politikusoknak, valamint a magyar diplomácia képviselõinek
és azoknak a gyakorló lobbistáknak, akik rengeteg hasznos in-
formációt és mûhelytitkot osztottak meg velem.

Külön köszönöm dr. Balázs Péter nagykövet úrnak, hogy
megosztotta velem évtizedes uniós tapasztalatait. 

AZ EURÓPAI UNIÓS LOBBIZÁS SZEREPLÕI ÉS 
INTÉZMÉNYEI

Az Európai Parlament Kutatási Igazgatósága által végzett fel-
mérés szerint 2003-ban több mint 3000 érdekcsoport tart fenn
állandó képviseletet Brüsszelben3.

Ennek közel egyharmada kereskedelmi szövetségek képvise-
lete, ötöde hivatásos lobbicég.

Cégek, európai nonprofit szervezetek (egészségügyi, környe-
zetvédelmi, emberi jogi, fogyasztóvédelmi), a tagországok üzleti
és munkavállalói érdekvédelmi szervezetei 10–10%-át, míg a re-
gionális szervezetek és a nemzetközi civil szervezetek 5%-át, vé-
gül az ún. „think tank”-ek 1%-át adják a brüsszeli lobbiiparnak.

Ennél is többet tart számon az Európai Parlament, amelynek
honlapján közel 7000 természetes és jogi személyiség van beje-
gyezve, mint hivatásos lobbista. Az Európai Unió Kutatási Igaz-
gatósága 10 000 emberre becsüli a Brüsszelben és Strasbourg-
ban dolgozó lobbisták teljes létszámát.

Mindez azt jelenti, hogy az unió végrehajtó testületének, az
Európai Bizottságnak minden egyes tisztviselõjére körülbelül
egy lobbista jut. Mivel köztudott tény, hogy a bizottság létszáma
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Gyakran hangoztatott tény, hogy az Európai Unióban két
olyan szervezet is mûködik, amelyek a vélemények artikulására
és az érdekérvényesítésre szolgálnak, nevezetesen a gazdasági
és szociális bizottság8, valamint a régiók bizottsága9.

Ezen bizottságok legfontosabb feladata a tanácsadás és a vé-
lemények kialakítása anélkül, hogy bármilyen konkrét befolyá-
sa lenne a végsõ döntéshozatalban. Bár ezek a szervezetek va-
lóban élveznek egyfajta megkülönböztetett szerepet, mégsem
lehet õket egyértelmûen lobbiszervezeteknek hívni, mivel tag-
jaikat a tagországok kormányai delegálják az általuk kiválasz-
tott civil szervezetekbõl.

Az egyik legfontosabb döntés-elõkészítõ bizottság kétségkívül
az állandó képviselõk bizottsága (COREPER10), amely a tagál-
lamok állandó delegációiból áll. A COREPER a kompromisszu-
mok kidolgozásának színtere, ahol a nagykövetek vezetésével a
delegációk folyamatosan egyeztetik álláspontjaikat az aktuális
politikai ügyekkel kapcsolatban. A COREPER jelenleg tíz állan-
dó szakbizottsággal mûködik.

Brüsszel EU-negyedében nehéz olyan épületet találni, ahol ne
bérelnének irodát regionális és szakmai képviseletek vagy ép-
pen valamilyen lobbi- és tanácsadó cégek. Ugyanaz a cél von-
zotta õket az Európai Unió fizikai közelségébe: a számukra ked-
vezõ döntésekre próbálják sarkallni a közösségi politika alakítá-
sának kulcsszereplõit.

Az 1986-os egységes európai okmány elfogadását követõen, a
nemzetek feletti intézmények (az Európai Bizottság és az Euró-
pai Parlament) hatáskörét kiterjesztõ és a kormányokból álló
tanácsban a minõsített többségi szavazást meghonosító egysé-
ges okmány életbelépését követõ néhány évben a többszörösére
nõtt a brüsszeli lobbisták száma. 

Mint annyi másra az unióban, az európai szintû érdekérvénye-
sítésre is rányomják bélyegüket a tagállamok eltérõ hagyomá-
nyai és kultúrája. Franciaországban például nem nagyon divat a
lobbizás, ami arrafelé még ma is sokszor a korrupció szinonimá-
jának számít. Angliában viszont annál erõsebbek a gyökerei.
Nem véletlen, hogy az unió székhelyén a legtöbb lobbicsoportot
britek alapították és mûködtetik. Ha jól körülnézünk a brüsszeli
piacon, a különbözõ érdek-képviseleti és érvényesítési tradíciók
sajátos, és sehol máshol nem létezõ színességét látjuk, amelynek
a Franciaországban megszokott nagy ágazati szintû párbeszéd
ugyanúgy része, mint az amerikai mintára létrejött, csak néhány
fõt foglalkoztató, profitorientált vállalkozás.

Az Európai Unióban máig nincs közmegegyezés arról, hogy
mit is fed pontosan a lobbizás, és egyáltalán ki számít lobbis-
tának. A fogalom pontos meghatározásába eddig mindenkinek
beletörött a bicskája. Az érdekérvényesítéssel foglalkozó cso-
portok gyûjtõfogalmaként, de magának a meggyõzésre irányuló
konkrét tevékenységnek a megjelölésére is használják.
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Mivel az Európai Unió rengeteg kereskedelempolitikai és
nemzetközi folyamat aktív részese, ezért nemcsak az érdekér-
vényesítõk özönlötték el az uniós intézményeket, hanem termé-
szetszerûleg a média is. Több ezer újságíró fordul meg naponta
a parlamentben, a bizottsági üléstermekben és a hivatalokban.
A nagy médiavállalatok, mint a BBC a Reuters, vagy a CNN óri-
ási stábbal tart fenn állandó irodákat Brüsszelben. A BBC ezen
felül külön lobbiirodát is üzemeltet, amelynek feladata a folya-
matos kapcsolatépítés és információcsere.

Az Európai Unió Bizottsága az érdekérvényesítõ szervezete-
ket két nagy csoportba sorolja.

Az egyik a profitorientált tanácsadó és PR-cégek csoportja,
míg a másik a nonprofit szervezetek összessége. Az érdekkijáró
szervezeteket, tevékenységi körüktõl függõen a következõ kate-
góriák szerint csoportosítják:

Bõvítés Energia Kutatás-fejlesztés

Versenypolitika Külkapcsolatok Regionális politikák

Fogyasztóvédelem Külkereskedelem
(EU-n kívüli) Szociális ügyek

Kultúra Halászat Adózás

Fejlesztéspolitika Egészségügy Szállítmányozás

Pénzügyek Emberi jogok Igazságügy

Oktatás Humanitárius segít-
ségnyújtás Vállalkozásfejlesztés

Foglakoztatás Információs társada-
lom Környezetvédelem

Mezõgazdaság,
vidékfejl.

Belkereskedelem
(EU-n belüli)

Általános közösségi
ügyek
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A beleszólásra és a vélemények becsatornázására nyújtanak
lehetõséget az Európai Bizottság által létrehozott tanácsadó,
szakértõi és konzultatív bizottságok, amelyek száma az ezret is
eléri. A tanácsadó bizottságokban nemzeti kormánytisztviselõk
mellett magáncégek képviselõi is ülnek. A szakértõi testületek-
ben a tagállamok szakértõi foglalnak helyet, míg a konzultatív
bizottságokban az európai érdekcsoportok képviselõit találjuk.
Az elõkészítõ munka során rutinszerûen konzultálnak az érin-
tett EU-szektorok képviselõivel, de természetesen utóbbiak ma-
guk is kezdeményezik a kapcsolatfelvételt, hogy kifejthessék a
véleményüket.



szektor célkitûzési, illetve az, hogy az EU mely részét képvise-
lik. A lobbicégek legfontosabb feladata, hogy pontosan felmér-
jék, hogy az egyes uniós intézményrendszereknél, mely tiszt-
ségviselõkhöz milyen információkat juttassanak el.

A fogadó térfél – azaz a döntéshozói kör – az EU-ban igen sok-
szereplõs. Emiatt sok csatornán keresztül lehet befolyásolni az
emberek millióit és eurók milliárdjait érintõ döntéseket.

A közösségi döntéshozatal három kulcsszereplõje: a kormá-
nyok képviselõibõl álló miniszteri tanács és a két nemzetek fö-
lötti intézmény, az Európai Bizottság és az Európai Parlament.
A döntéshozatali mechanizmusban elfoglalt központi helyzetük
miatt az intézményi háromszög mindegyik csúcsa magára von-
ja a lobbisták figyelmét.

Az Európai Unió Bizottsága

Az Európai Bizottság a törvényjavaslatok kidolgozására jogo-
sult egyetlen közösségi intézményként az érdekcsoportok talán
legfontosabb célpontjának számít. A döntéshozatali folyamat-
nak minél korábbi szintjén tálalnak és tudatosítanak egy érde-
ket, annál nagyobb esélye van a végsõ döntésben való megjele-
nésre. Ezért már a törvényjavaslat elõkészítésének szakaszában
célravezetõ hatni a témával foglalkozó bizottsági tisztségvise-
lõ(k) gondolkodására.

Az Európai Bizottság eleinte kizárólag az európai szintû ér-
dekcsoportokat tekintette partnerének és velük konzultált a
fontos törvényjavaslatok elõkészítése során. Az unió végrehajtó
testülete, ahol lehet, ma is elõnyben részesíti az unió egészét
reprezentáló nagy gyûjtõszervezetekkel és szövetségekkel foly-
tatott párbeszédet.

Egy kimutatás szerint a Brüsszelben tevékenykedõ lobbicso-
portok körülbelül kétharmada üzleti körök nevében jár el, míg
a többi ágazati, társadalmi és regionális érdekeket képvisel.

Még szerényebb, az egész lobbitársadalom 10 százalékára be-
csülhetõ a professzionális szakmai érdekeket képviselõ csopor-
tok aránya, igaz közülük számos szervezet más nagyvárosban –
az esetek többségében Párizsban vagy Londonban – építette ki
a fõhadiszállását. Az üzleti körök túlsúlya egyrészt az integráció
kezdetben gazdasági jellegét, másrészt az állandó képviselet
fenntartásának magas költségeit jelzi. Az anyagi természetû
problémákat nem egyszer közösségi forrásból sikerül áthidalni.
A közérdekeket szolgáló csoportok közel 60 százaléka részesül
valamilyen EU-támogatásban.

A „szürke zónában” zajló lobbizáson kívül számos hivatalos
csatorna van, amelyek belépést engednek az érdekcsoportok-
nak az unió döntés-elõkészítõ mechanizmusába, hogy befolyást

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 187

Ellentétben az Egyesült Államok komolyan leszabályozott
lobbiszokásaival, az EU-ban meglehetõsen kötetlen keretek kö-
zött, szigorú számonkérés nélkül folyik a nyomásgyakorlás, bár
egyes szakmai körök szerint már nem lehet sokáig halogatni a
rendteremtést. Jelenleg egyetlen európai országban sincs külön
törvény, amely a lobbitevékenységet részletesen szabályozná.
Az óceán két partja közötti eltérés elsõsorban az uniós és az
amerikai törvényhozási és döntéshozatali folyamat közötti kü-
lönbségeket tükrözi. Az EU-ban mûködõ érdekcsoportoknak
nem elég egyetlen kormányt meggyõzniük az igazukról, mint
Amerikában, hanem tizenötöt, majd huszonötöt kell. A tenge-
rentúlon mindenekelõtt a politikai pártokat udvarolják körül,
míg az EU-ban a „kijárás” közvetlenül az intézményekhez és a
döntéshozatali folyamatokhoz kötõdik. Az uniós döntéshozatal-
ban nagyobb szerepe van a kompromisszumkeresésnek és a
konszenzusépítésnek. A hivatalok jobban díjazzák a higgadt,
minden oldalról alátámasztott érvelést.

A tevékenységi körüktõl függõen a brüsszeli érdekérvényesí-
tõ és lobbiszervezetek négy fajtáját különböztetik meg az EU
bürokratái.

Az elsõ és legelterjedtebb tevékenységi kör – a többnyire va-
lamelyik kereskedelmi vagy érdekvédelmi kamarák európai
szövetsége által nyújtott – fõként tájékoztatási szolgáltatások
összessége (service functions). Ez az esetek döntõ többségében
információszolgáltatást, illetve eseti továbbképzéseket jelent az
adott szervezet vagy kamara tagsága számára, valamint bead-
ványok és szakértõi háttértanulmányok készítését és eljuttatá-
sát a megfelelõ fórumokra.

A második nagyobb csoport a konkrét lobbitevékenység (lob-
bying functions), azaz a döntéshozatal egyes szakaszainak moni-
toring rendszerû felmérése és befolyásolása. Ehhez hozzátarto-
zik a parlamenti képviselõkkel és eurokratákkal fenntartott fo-
lyamatos kapcsolat.

A harmadik fontos feladatkör a döntéshozók befolyásolása
(decision-making functions).

Ez a tevékenység a különbözõ szakértõi szinteken történõ ér-
dekérvényesítést, valamint a döntéshozói kompetenciával ren-
delkezõ személyek (key-person) folyamatos tájékoztatását és a
megbízó szempontjainak megjelenítését foglalja magában.

A negyedik tevékenységi kör az ún. végrehajtással kapcsola-
tos tevékenységek együttese (implementation functions). Ez tu-
lajdonképpen az érdekérvényesítés teljes körét felölelõ projekt-
menedzsment.

A legtöbb uniós érdekcsoport nemzeti és/vagy ágazati érde-
kek mentén szervezõdik. Ezen belül természetesen igen szeg-
mentált az egyes szervezetek tagsága és feladatköre.

Az érdekérvényesítés mikéntjét – számos „eurokrata” egybe-
hangzó véleménye szerint – nagyban meghatározzák a képviselt
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nagy mozgásteret élveznek a tagországok, és az érintett kör szá-
mára nem közömbös, hogy jogilag kötelezõ érvényû rendelkezé-
sek vagy önszabályozás útján ültetik át a gyakorlatba a közössé-
gi szinten hozott döntéseket. Mivel a tanácsban ugyancsak az
egyes nemzeti kormányok képviselõi ülnek, a nemzeti útvonal
sokszor egyenesen Brüsszelbe vezet.

Sokkal könnyebben találnak fogást a lobbisták az Európai
Parlamenten, amely valamennyi közül a legnyitottabb uniós in-
tézmény. Legalább 3 ezer „kijáró” áll napi kapcsolatban a kép-
viselõ-testülettel, vagyis egy parlamenti képviselõre durván 5
lobbista jut. A felváltva Strasbourgban és Brüsszelben ülésezõ
parlamentnek legalább három olyan intézménye van, amely le-
hetõséget nyújt az érdekérvényesítõknek. A lobbizás legfonto-
sabb színterei a parlamenti szakbizottságok (jelenleg 17 állan-
dó bizottság). A bizottságok ülései az esetek többségében nyil-
vánosak, ezért az érdeklõdési körtõl függõen tömegével vonzzák
a szorgalmasan jegyzetelõ lobbistákat. A legnagyobb érdeklõ-
dés általában a környezetvédelmi, közegészségügyi és fogyasz-
tóvédelmi, valamint a gazdasági-pénzügyi és iparpolitikai bi-
zottság üléseit kíséri.

A bizottságok többnyire ún. raportõri rendszerben dolgoznak.
Ez azt jelenti, hogy egy, az adott kérdéshez értõ képviselõt
(témavezetõt) bíznak meg a jelentés tervezetének elkészítésé-
vel, amihez a kollégák a vita során módosító indítványokat te-
hetnek.

A harmadik struktúra a parlamentben az érdekek tálalására
a parlamentközi csoportok rendszere. Ezeknek a speciális érde-
kek körül szervezõdõ képviselõi csoportoknak nincs hivatalos
státusuk, ezért mûködésüket nem is az Európai Parlament költ-
ségvetésébõl finanszírozzák. Viszont éppen ez a jellemzõjük te-
szi érdekessé az EP-képviselõknek ezeket az informális fóru-
mait egyes érdekcsoportok számára, amelyek alkalmasint anya-
gi támogatást nyújthatnak a mûködésükhöz, egyesek emiatt ha-
tározottan ellenzik létezésüket. Mások szerint ugyanakkor a
konszenzusépítés fontos eszközei, hiszen nem párthovatartozás,
hanem érdeklõdési terület szerint tömörülnek benne a képvise-
lõk. Pontos nyilvántartás nincs róluk, de becslések szerint az öt-
venet is elérheti az ilyen csoportok száma. A teljesség igénye
nélkül, íme néhány közülük: gépkocsihasználók, mozi- és audio-
vizuális politika, zenebarátok, etnikai kisebbségek, turizmus,
Tibet, rögbiliga stb. Valamennyi közül azonban a legismertebb
alighanem az úgynevezett kengurucsoport, amely többek között
volt európai bizottsági elnököket, tagállamok egykori állam- és
kormányfõit és nagyiparosokat tömörít, és az egységes belsõ pi-
ac elõmozdításán fáradozik.

Óriási jelentõsége van annak, hogy egy érdeket az uniós dön-
téshozatali folyamat melyik szakaszában prezentálnak. Ehhez
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gyakorolhassanak a törvényhozási folyamatokra. Az unió végre-
hajtó szerve, az Európai Bizottság 1992-ben a Sutherland-
jelentés elfogadásával nagy szolgálatot tett az érdekérvényesí-
tõknek, amelyek számára egyre nehezebb feladatot jelentett a
Brüsszel által kezdeményezett törvényjavaslatok idõben törté-
nõ megismerése és a gyors reakció. A bizottság eszköztárában
mintegy korai elõrejelzõ rendszerként ezután jelent meg a Zöld
könyvek publikálásának gyakorlata, amely idõben megelõzi a
hivatalos javaslatokat, és így lehetõséget biztosít a lobbi-társa-
dalomnak a reagálásra.

A bizottság vezetõi a biztosok, akik az általuk felügyelt fõigaz-
gatóságok (kváziminisztériumok) irányítói. Az uniós lobbizás
egyik alapja a bizottság különbözõ adminisztratív szintjein tör-
ténõ érdekmegjelenítés. Az összesen megközelítõleg 20 000 al-
kalmazottat foglalkoztató hivatali rendszer a lobbizás kiindulá-
si pontja.

Ha egy javaslat elhagyta a bizottságot, a befolyásolás lehetõ-
sége jelentõs mértékben csökken. Ez akkor is igaz, ha az esetek
többségében a miniszteri tanács mondja ki a végsõ szót egy-egy
törvényjavaslat ügyében. A döntéshozatali folyamatnak ebben a
szakaszában azért nehezebb az érdekérvényesítés, mert a véle-
ményformálás helyett itt többnyire már kiforrott álláspontokat
kell megváltoztatni.

Az Európai Parlament

Mivel az Európai Parlament egyre több területen szól bele a
törvényalkotásba, illetve valamennyi közül a legnyitottabb uni-
ós intézmény, ezért ez a lobbisták igazi célpontja. 

Az Európai Unió többi hivatalos intézménye (az Európai Bí-
róság, az Európai Számvevõszék, a munkaadók, a munkaválla-
lók és a társadalmi szervezetek képviselõit tömörítõ gazdasági
és szociális bizottság, valamint a régiók bizottsága) ugyancsak
fontos terepe az érdekkijárásnak. A tanácsadó szerepet játszó
gazdasági és szociális bizottság és a régiók bizottsága az intéz-
ményi struktúra részeként tagsága nevében maga is „lobbizik”
az unió döntéshozóinál.

Az uniós döntéshozatal befolyásolásának két fõ színtere léte-
zik: a nemzeti, illetve a közösségi „vonal”. A tagországból kiin-
duló érdekérvényesítés súlya az évtizedek folyamán fokozato-
san csökkent, a brüsszeli stratégia és jelenlét jelentõsége pedig
ezzel fordított arányban nõtt. Mivel a kormányközi együttmûkö-
dés továbbra is meghatározó jelentõségû és a nemzeti vétójog
számos területen (például adózási kérdésekben) tovább él, a fõ-
városokra összpontosító nyomásgyakorlás szerepét sem szabad
alábecsülni. Annál is kevésbé, mert a „puha” jogszabályok –
például a közösségi irányelvek – végrehajtásában meglehetõsen
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döntéshozóihoz. A nagyvállalatok általában a kereskedelmi ka-
marákon keresztül is képviseltetik magukat az EU-ban. 

A multinacionális cégek, a gyáriparosok és a munkaadók ér-
dekeiért több kipróbált, nagy befolyással rendelkezõ, ágazatok
feletti szövetség lobbizik Brüsszelben. Közülük a legjelentõ-
sebb minden bizonnyal az Európai Ipari és Munkaadói Konfö-
derációk Szövetsége (UNICE), amely az egész üzleti szféra ér-
dekeit képviseli, és ebben a minõségében az Európai Unió hiva-
talos szociális partnerének számít. Az UNICE több mint 20 or-
szág 32 országos szövetsége által alkotott konföderáció, amely-
nek szakvéleményét a közösségi intézmények szinte kötelezõ
érvénnyel kikérik, akár napi ügyekrõl, akár új törvények meg-
alkotásáról legyen is szó. Az UNICE-nek társult tagja egyébként
a Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttmûködési
Szövetsége.

A másik ilyen nagy befolyással rendelkezõ érdekcsoport az
európai gyáriparosok kerekasztala (ERT). Az 1983-ban alakult
és az egységes belsõ piac létrehozásában döntõ szerepet vállaló
klub Európa legnagyobb és legbefolyásosabb cégeinek vezetõit
tömöríti. Az ERT-ben a tagság meghíváshoz van kötve, a taglét-
szám pedig limitált: a tagországok 45 legbefolyásosabb cégének
legmagasabb szintû képviselõi lehetnek csak tagjai, olyan kom-
binációban, hogy minden tagország és minden meghatározó
szektor érdemben jelen legyen. A kerekasztal – az UNICE-tõl
eltérõen, amely inkább az aktuális ügyekben hallatja a hangját
– az Európai Unió hosszú távú, stratégiai gondolkodására van
hatással. A tagság évente kétszer plenáris ülésen találkozik, a
köztes idõben héttagú vezetõtestület intézi az ügyeket. A gyár-
iparosok elitklubja rendszeresen ajánlásokat fogalmaz meg az
Európai Unió állam- és kormányfõi számára, igazi ereje mégis
a személyes kapcsolatokban rejlik. Az ERT a göteborgi európai
uniós csúcstalálkozó (2001. június 15–16.) elõtt is hallatta sza-
vát, amikor egy, a bõvítésnek az üzleti szférára gyakorolt hatá-
sáról készült tanulmányt adott át a soros svéd elnökségnek.

Az Európai Kereskedelmi és Ipari Kamarák Szövetsége
(EUROCHAMBRES) 32 nemzeti szövetség több mint 1200 ke-
reskedelmi kamarájának és mintegy 4 millió vállalatnak az ér-
dekeit képviseli az unió intézményeinél. Az EU az
EUROCHAMBRES-t ugyancsak szociális partnerként ismeri
el, igaz alacsonyabb szinten, mint az UNICE-t vagy az Európai
Szakszervezeti Konföderációt (ETUC) és másokat.

Az amerikai kereskedelmi kamara EU-bizottsága (AMCHAM-
EU) kiváló példa arra, hogy nem kell egy érdekcsoportnak fel-
tétlenül európai háttérrel rendelkeznie ahhoz, hogy az uniós
lobbitársadalom elismert és sikeres tagja legyen. Az AMCHAM
az amerikai anyacégekhez tartozó európai vállalatok, összesen
közel 200 cég érdekeit képviseli, és elsõsorban ezt az üzleti kört
érintõ közösségi jogszabályalkotásra összpontosít. Az
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pontosan ismerni kell, hogy mely uniós intézmény milyen jogo-
sítványokkal rendelkezik a döntéshozatal során, és a konkrét
kérdésben melyek az eljárási szabályok. Utóbbiak néha egészen
furcsa helyzetet produkálnak.

Az EU-lobbizásról szóló szakkönyvek szinte kivétel nélkül fel-
emlegetik azt a rendhagyó esetet, amikor a terhes nõkrõl szóló
irányelvet a halászati miniszterek tanácsa fogadta el, mert a
jogszabály elfogadására szabott határidõ lejárta elõtt ez volt az
utolsó miniszteri tanácsülés.

Bár a legfõbb döntéshozó szerv a tanács, de a témától függõ-
en az Európai Parlamentnek semmilyen, kicsi vagy döntõ szava
lehet egy-egy jogszabály elfogadásában.

A képviselõ-testületnek a közösségi politikák alá esõ bizonyos
területeken (pl. mezõgazdaság és közlekedés) konzultációs joga
van a bizottsági javaslatokat illetõen, de utóbbi nem kötelezhe-
tõ az EP észrevételeinek figyelembevételére. Ennél sokkal erõ-
sebb jogkörrel ruházza fel a parlamentet az együttmûködési el-
járás, amely szorosan bevonja a döntéshozatali folyamatba,
anélkül azonban, hogy törvényhozói hatalmat adna a kezébe. A
monetáris politikát érintõ kérdésekben például az együttmûkö-
dési procedúra révén a parlament ugyan nem tudja ráerõltetni
álláspontját a tanácsra, de módosításokat javasolhat. A közös
döntési eljárás alá esõ kérdésekben (környezet- és fogyasztóvé-
delem, strukturális alapok, személyek szabad mozgása, egész-
ségügy, oktatás stb.) viszont a képviselõ-testületé az utolsó szó
a tanáccsal szemben.

A parlament egyszerû többséggel elutasíthat egy jogszabályt,
amit a kormányok hosszú évek munkájával hoztak tetõ alá.

Az unió intézményei nem csak törvénykezdeményezõi (Euró-
pai Bizottság) vagy törvényhozói (tanács és Európai Parla-
ment), de például a bizottság esetében kiterjedt végrehajtói, va-
lamint döntéshozói jogkörökrõl is beszélhetünk. Elég a verseny-
jogi kérdésekre gondolni, ahol az Európai Bizottság legfelsõbb
hatóságként saját hatáskörben sokmilliárdos állami támogatá-
sok sorsáról vagy cégek egyesülésérõl dönthet.

ÁGAZATI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Az üzleti szféra érdekei

Az egyes szervezetek lehetõségei nagyban függnek az általuk
képviselt vállalatok vagy ágazatok méreteitõl, gazdaságban el-
foglalt szerepüktõl.

Általánosan elmondható, hogy fõleg a kis- és középvállalatok,
illetve a fejlõdõ gazdasági szektorok tartják fenn a legtöbb
brüsszeli irodát, hiszen a nagyvállalatok önmagukban is akkora
súlyt képviselnek, hogy véleményük automatikusan eljut az EU
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Területi és regionális érdekek

Az Európai Unió fogalomköréhez több mint tíz éve kapcsolódik
elválaszthatatlanul a szubszidiaritás, amely megerõsítette a ré-
giók helyét és szerepét az európai integrációban. Az Európai
Unió éves költségvetésének körülbelül a harmadát fordítja az
elmaradott vagy szerkezetváltási problémákkal küzdõ térségek
felzárkóztatására. A közösségtõl kapott pénz nagy lökést adott
az unió legszegényebb régióinak a fejlõdéséhez. A regionális tá-
mogatások mintegy 75 százalékát mégis közvetlenül a fõváros-
ok osztják szét a rászoruló térségeknek. Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERDF) és az Európai Szociális Alap kivételé-
vel a régiók nem állnak közvetlen kapcsolatban Brüsszellel
pénzügyi kérdésekben, hiszen a tagállamokon keresztül kell pá-
lyázniuk a közösségi támogatásokra.

Ennek ellenére egyre több a különbözõ, területi érdekekért
lobbizó képviselet Brüsszelben. 

Ez érthetõ is, hiszen pontosan azok a régiók és országok szo-
rulnak rá az ilyen jellegû támogatásokra, amelyek a legkevésbé
voltak reprezentálva az Európai Unióban, azaz a portugál, a gö-
rög és az ír régiók. Az országukban nagyobb politikai önállósá-
got élvezõ, erõs öntudattal és kulturális identitással rendelkezõ
tartományok számára úgyszólván természetes, hogy fizikailag
is jelen legyenek Brüsszelben, ahol elsõ kézbõl rengeteg hasz-
nos információhoz juthatnak, vagy együttesen fellépve próbál-
nak meg befolyást gyakorolni az Unió döntéshozóira.

Ugyanakkor a széles autonómiával rendelkezõ német tarto-
mányok például hosszú évek során kivívott függetlenségüket
féltik az Európai Bizottság szerintük túlterjeszkedõ hatalmától.
Éppen ezért tõlük indult ki az a kezdeményezés, hogy világosan
határolják el egymástól az Európai Unió, a tagállamok és a ré-
giók hatásköreit. 

Az európai települések és régiók azonban nem csak külön-kü-
lön, hanem közösen is fellépnek az érdekeikért. A régiók bizott-
sága (Committee of the Regions, CoR) a legnagyobb közigazga-
tási egységek döntéshozó szerve és egyúttal szószólójuk is az
uniós intézményeknél. Sõt, a CoR tanácsadói szerepkörben ma-
ga is egyike az Európai Unió intézményeinek. A régiók bizottsá-
ga nem az egyetlen szervezet, amely napirenden tartja a terüle-
ti érdekeket. A többi szervezõdés közül kiemelendõ az európai
régiók közgyûlése11, valamint az európai önkormányzatok és ré-
giók konferenciája12, amelyek közül az utóbbi rendelkezik je-
lenleg nagyobb befolyással. A CEMR jelenleg megközelítõleg
300 régiót tömörít, amelyek az EU lakosságának közel 75%-át
foglalják magukban.

A régiókat tömörítõ szervezeteken felül három bevett együtt-
mûködési forma jellemzi a térségi önkormányzatokat. Az elsõ
az ún. Urban-13 és Interreg-14összefogások összessége, amely a
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AMCHAM megkülönböztetett figyelmet szentel az európai
szabványosításnak, amely gyakran komoly amerikai üzleti ér-
dekeket sérthet.

Brüsszelben az ágazati érdekképviseletek is nagy számban
vannak jelen. Az európai agrárközösség szócsöve az Európai
Unió központjában a mezõgazdasági szervezetek bizottsága, is-
mertebb nevén COPA/COGECA, amely az Európai Bizottság
segédletével jött létre 1958-ban. Mivel az agrártársadalom ér-
dekei meglehetõsen sokrétûek, az EU-nak kapóra jött egy olyan
gyûjtõszervezet, amellyel szakmai kérdésekben konzultálhat,
és amelynek elmagyarázhatja a döntéseit. A COPA szakértõi je-
len vannak abban a 18 tanácsadó testületben, amely a közös me-
zõgazdasági politika különbözõ területein az Európai Bizottság
döntéseihez szolgáltat szakmai hátteret.

Az európai szintû szakmai érdekcsoportoknak két fõ típusát
különböztethetjük meg: az egyes szakmák szerint és a szakmák-
tól függetlenül szervezõdõket. Az utóbbi kategóriában három
nagy páneurópai csoport érdemel említést: a szabadúszókat
képviselõ SEPLIS, valamint a köztisztviselõk és magáncégeknél
dolgozó tisztviselõk érdekeiért lobbizó EUROCADRES és CEC
(Conférence Européenne des Cadres – európai tisztviselõk kon-
ferenciája).

A felsoroltakon kívül számos szakmai érdekképviselet ala-
kult, amelyek kezdetben fõként a diplomák és szakképesítések
kölcsönös elismeréséért küzdöttek, ma pedig az unión belüli
mobilitás útjában lévõ akadályok megszüntetését tekintik fõ fel-
adatuknak.

Munkavállalói érdekek

A munkavállalói érdekszervezetek közül az Európai Szakszer-
vezetek Konföderációja (ETUC) a legjelentõsebb. Az 1972-ben
alapított és egész Európában kiterjedt tagsággal rendelkezõ
ETUC (a legtöbb nagy magyar szakszervezet is csatlakozott
hozzá) egyrészt a 16 európai ipari-ágazati szövetséget, másrészt
a nemzeti munkavállalói szövetségeket tömöríti.

Az Európai Szakszervezetek Konföderációját – egyfajta mun-
kavállalói oldalként – az Európai Bizottság a szociális partnerek
között tartja számon.

Ezek a partnerek az EU napirendjén szereplõ kérdésekben
keretmegállapodásokról tárgyalnak, amelyek késõbb fontos kö-
zösségi irányelvekben ölthetnek testet. A munkavállalók legna-
gyobb európai érdekképviselete rendszeresen véleményt nyil-
vánít, állásfoglalásokat tesz közzé idõszerû szociális kérdések-
rõl, de informálisan is hatni igyekszik az uniós intézmények
gondolkodására és döntéseire.
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Az Európai Bizottság épületeibe és helyiségeibe, a sajtóköz-
pontot is beleértve, például egyetlen érdekérvényesítõnek vagy
lobbistának sincs szabad bejárása. Csak akkor léphetik át a kü-
szöböt, ha elõzõleg személyes találkozót kértek és kaptak a
megszólítani kívánt politikustól vagy hivatalnoktól. A bizottság
alkalmazottai a belsõ szabályok szerint nem fogadhatnak el 150
eurónál nagyobb értékû ajándékot. Ha mégis megteszik, késle-
kedés nélkül jelenteniük kell elöljáróiknak, és az esetek többsé-
gében az ajándékot vagy annak ellenértékét jótékonysági célok-
ra ajánlják fel.

A legnyitottabb és a „kijárók” által leginkább körüludvarolt in-
tézmény, az Európai Parlament is külön elõírta, hogy mihez kell
tartaniuk magukat a lobbistáknak és a képviselõ-testülethez tar-
tozó személyeknek. Az elõbbiek évenként megújítandó, érvényes
kitûzõ felmutatásával léphetnek csak be az Európai Parlament
épületébe és ott-tartózkodásuk során azt jól láthatóan kell visel-
niük. További elvárás velük szemben, hogy semmi kétértelmûsé-
get ne hagyjanak afelõl, hogy kinek és milyen céllal dolgoznak.

A képviselõkre vonatkozó szabályok a korlátozás helyett in-
kább az átláthatóságra helyezik a hangsúlyt. A parlament min-
den tagjának személyesen írásban kell nyilatkoznia szakmai te-
vékenységérõl és minden más jövedelmérõl. Ezen kívül azt is
fel kell fedniük, hogy a képviselõi funkciójukból származón túl
milyen más bevételeik és jövedelmeik vannak. „Az Európai
Parlament tagjainak munkájuk során tartózkodniuk kell bármi-
lyen ajándék vagy kedvezmény elfogadásától” – szögezi le a
rendelkezés.

A mellékletben megtalálható magatartási kódex bírálói sze-
rint ez a puha szabályozás egyáltalán nem jelent garanciát arra,
hogy a képviselõk valóban nem fogadnak el apróbb vagy na-
gyobb figyelmességeket.

A brüsszeli Lobbiszervezetek Európai Szövetségének
(FELPA) például csak azok lehetnek a tagjai, akik önként aláve-
tik magukat közel egy tucat alapszabálynak. Ezek közé tartozik,
hogy sem pénzadományokkal, sem anyagi ellenszolgáltatások-
kal nem környékezik meg az uniós intézmények tisztviselõit, és
fizetség fejében nem adják tovább a tõlük szerzett információ-
kat. Az érdekérvényesítésben részt vevõkkel szemben az is el-
várás, hogy azonnal fedjék fel kilétüket és azt, hogy milyen cé-
get képviselnek.

ÍRORSZÁG ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSE 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Írország 1973. január 1-jén lett tagja az Európai Gazdasági Kö-
zösségnek. A csatlakozások következtében Írországban olyan
reformintézkedések, szerkezetátalakítások mentek végbe,

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 195

hasonló fejlesztési problémákkal rendelkezõ térségek együtt-
mûködése.

A második együttmûködési forma a területszabályozás prob-
lémaköre mentén egyesülõ régiók csoportja. Ezek az olyan ha-
sonló térségekben elhelyezkedõ önkormányzatokat egyesítik,
mint például a határ menti régiók vagy a tengerparti és hegyvi-
déki térségek.

A harmadik és egyben legerõsebb regionális lobbicsoport az
azonos iparágakkal rendelkezõ régiók összefogása. Ezek közül a
legbefolyásosabb az ún. „négy motor” csoport, amely a Baden-
Württemberg, Rajna–Alpok, Katalánia és Lombardia tartomá-
nyait egyesíti.

A fenti eseteken túl számos tartomány tart fenn saját képvi-
seletet, némelyik csak egy-két fõvel mûködik, de akadnak 30–50
embert foglalkoztató profi ügynökségek is.

Összefoglalásként elmondható, hogy az egyes tartományok,
régiók és önkormányzatok érdekérvényesítése igen sokrétû és
fontos tevékenység és végsõ soron pedig szinte már elengedhe-
tetlen követelmény is az Európai Unióban.

A folyamatos jelenlét, a kapcsolattartás és az érdekek artiku-
lációja nem egyszer milliós nagyságrendû befektetéseket jelent
egy-egy régiónak, nem beszélve Brüsszel azon tulajdonságáról,
hogy egyetlen városba sûrûsödött az európai politikai és gazda-
sági döntéshozó elit.

A befektetõk felkutatása és meggyõzése szintén hozzásegíthe-
ti a képviselettel rendelkezõ régiókat.

A LOBBIZÁS ETIKAI SZABÁLYAI 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Az Európai Unióban a lobbistákkal való kapcsolattartásnak nin-
csenek kötött vagy írásba foglalt szabályai. A legkülönfélébb
csatornákon és módokon folyik a párbeszéd. Az uniós tisztség-
viselõk vagy EP-képviselõk elérhetõségeihez (telefonszám, fax,
e-mail stb.) egyszerûen hozzá lehet férni. A hivatalos bejelent-
kezésnek, mint mindenhol, itt is lefektetett szabályai vannak.
Ez írásos bejelentkezésbõl és egy formanyomtatvány kitöltésé-
bõl áll, amelyen az érintettek felfedik, hogy milyen szervezet-
nek vagy cégnek a megbízásából járnak el. Az újságírókéhoz
sok tekintetben hasonlító akkreditációt az Európai Bizottság és
az Európai Parlament fõtitkári hivatala intézi.

Az unió intézményei magatartási kódexekben szabályozták
alkalmazottaik számára, hogy milyen elvek betartásával érint-
kezhetnek az õket megkeresõ lobbistákkal, mint ahogy a tekin-
télyes érdekcsoportok is kidolgozták a maguk önkéntes etikai
kódexét, amelyhez valamennyi aláírónak tartania kell magát az
unió intézményeivel való érintkezés során.
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vezetõ politikus szükségét érzi annak, hogy részt vegyen a
CORI különbözõ rendezvényein és fórumain18.

A rengeteg civil szervezet közül talán az ír fogyasztóvédelmi
szervezetet19 érdemes még kiemelni, amely talán az egyik leg-
felkészültebb brüsszeli érdekérvényesítõ szervezet.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Európai Unió a XXI. században belsõ fejlõdése és a nemzet-
közi helyzet alapján teljesen új kihívások elé néz. A közösségi
politikák szinte átláthatatlan összessége és a bõvítés nyomán
egyre bonyolultabbá váló érdekérvényesítés rendszere sok
esetben komoly gátja a gazdasági hatékonyságnak. A huszonöt
tagország több tucat szakpolitikai érdeke valamint a gazdasági
és a civil szféra további több száz ügye, olyan bonyolult érdek-
egyeztetési mátrixot teremthet, amely a jelenlegi uniós bürok-
ráciát adott esetben komoly szervezetszociológiai problémák
elé állíthatja. A tíz új tagország belépése elõtt már megkezdõd-
tek az Európai Unió hatékonyságáról szóló viták.

Egy átlátható és racionális döntés-elõkészítõ és döntéshozói
rendszer reformja nemcsak az új tagországoknak kedvezne,
akik még nem ismerik ki magukat a jelenlegi EU bürokratikus
útvesztõiben, de a régi EU-tagállamoknak is alapvetõ érdekük.

A brüsszeli hivatalok és intézmények döntõ többsége valójá-
ban 12 tagországra lett kitalálva és optimalizálva, de közben
mind az integráció foka, mind pedig az EU külsõ és belsõ vi-
szonyrendszere óriási változásokon ment keresztül. A most be-
lépõ tagországok tehát elsõsorban abban érdekeltek, hogy az in-
tézményi reformok meghatározásában aktívan közremûködje-
nek.

A hazai civil és gazdasági szféra – a kialakult magyar gyakor-
lat hiányában – jelenleg nem rendelkezik versenyképes érdek-
érvényesítõ kultúrával. Ez adott esetben óriási versenyhátrányt
jelenthet az Európai Unióban. Taggá válásunkat követõen a ma-
gyar kormányzat egyik legnagyobb feladata az lesz, hogy támo-
gassa a magyar gazdasági és civil érdekek minél szélesebb kö-
rû közösségi megjelenítését. A különbözõ gazdasági szektorok,
önkormányzatok és civil szervezetek brüsszeli megerõsödéséig
elengedhetetlen ez a fajta „állami köldökzsinór”. Az ad-hoc szö-
vetségek rendszerében teljesen más reflexek és szocializációs
képességek szükségesek, mint azt itthon megszokhattuk az el-
múlt tizenöt évben.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 197

amelynek következtében a kilencvenes évekre az Európai Unió
mintaállamává vált.

Ez nem utolsósorban köszönhetõ az ír politikai, gazdasági és
társadalmi érdekek folyamatos képviseletének, az „ír lobbi” si-
kereinek.

Politikai érdekképviselet

Az Európai Unió Tanácsába Írország jelenleg 3, míg az Európai
Unió Parlamentjébe 15 képviselõt delegál. Az EP jelenlegi elnö-
ke az ír Pat Cox, aki ezáltal az egyik legbefolyásosabb politikus
az unióban. Az EP ír képviselõi egy saját honlapot15 is üzemel-
tetnek, ahol a közvetlen elérhetõségeiken felül folyamatosan tá-
jékoztatják az érdeklõdõket, hogy képviselõik mikor, melyik bi-
zottságban dolgoznak. A napirendi ügyekrõl részletes informá-
ciókat tesznek közzé, melyek alapján mindenki könnyen bele-
láthat az EP ír képviselõinek munkájába.

Gazdasági érdekképviselet

A legbefolyásosabb ír gazdasági lobbiszervezet kétségtelenül az
ír kereskedelmi kamara16, amely a legtöbb gazdasági szervezet
érdekérvényesítését látja el Brüsszelben. A fentiekben már tár-
gyalt amerikai kereskedelmi kamara ír, illetve uniós divíziói
szintén folyamatosan egyeztetnek az ír vállalatok képviselõivel.

A szolgáltatási szektor legaktívabb képviselõje az ír turiszti-
kai központ, amely ellátja a szolgáltatások képviseletét, vala-
mint az országkép alakítását is az EU-ban.

Jelenleg az egyik legaktívabban lobbizó ír cég a fapados légi
utazást kitaláló és mára óriásvállalattá fejlõdött Ryanair.

Civil szektor

Egy 1990-es felmérés szerint Írországban a lakosság 22%-a tag-
ja valamely civil szervezetnek. Az ír közösségi szervezõdés ha-
gyományai kihatnak az európai uniós érdekképviseletükre.
Gyakorlatilag minden brüsszeli ír politikus vagy magas beosz-
tású hivatalnok tiszteletbeli tagja valamely civil szervezetnek.

Ezek közül is kiemelésre méltó a hívõk egyesülete (CORI)17,
amely lobbierejénél és társadalmi elfogadottságánál fogva is az
egyik legtekintélyesebb ír civil szervezet.

A legfontosabb segítség természetesen a civil szervezetek fo-
lyamatos informálása és olyan informális pontok kiépítése,
amelyek segítenek az uniós ügyek és események eligazodásá-
ban. Nem véletlen, hogy a mélyen vallásos Írországban minden
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MELLÉKLET

Az érdekérvényesítés háromdimenziós mátrixa

ország szervezet téma

ország

szervezet

téma 
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nemzeti
érdek

témák/ügyek

gazdasági
és civi
szervezetek

A Lobbiszervezetek Európai Szövetségének etikai kódexe20

A LOBBISTÁNAK
1. Fel kell fednie a saját és az általa képviselt cég nevét.
2. El kell árulnia, hogy milyen érdekeket képvisel.
3. Az EU-intézmények tisztviselõivel folytatott érintkezés során nem

közölhet félrevezetõ információt sem státusáról, sem a megkere-
sés céljáról.

4. Akár közvetlenül, akár közvetve nem tálalhatja félrevezetõen az
unió intézményeihez fûzõdõ kapcsolatait.

5. Tiszteletben kell tartania és diszkréten kell kezelnie a rábízott bi-
zalmas információkat.

6. Kerülnie kell hamis vagy félrevezetõ információk tudatos, de akár
véletlen terjesztését is.

7. Tilos az EU-intézményektõl szerzett dokumentumok másolatait
anyagi ellenszolgáltatás fejében másoknak átadni.

8. Tisztességtelen eszközökkel nem szerezhet információkat az unió
intézményeitõl.

9. El kell kerülnie mindenféle szakmai és professzionális érdekütkö-
zést.

10. Tilos az unió tisztviselõit, az Európai Parlament tagjait és azok
asszisztenseit akár közvetlenül, akár közvetve megkörnyékezni.

11. Tartózkodnia kell minden olyan cselekedettõl, amely megenged-
hetetlen eszközökkel helyezi nyomás alá az eurokratákat.

12. Csak olyan személyt alkalmazhatnak, aki betartja a közösségi in-
tézmények szabályzatait és titokvédelmi elõírásait.

A kódex aláírójának önként vissza kell lépnie, ha bebizonyosodik, hogy
vétett a fenti szabályok ellen.

Szervezeti felépítések

elnökség
(elnök + 2 alelnök)

büró titkárság

fõigazgatóságok

írja be a nevetszekciókplenáris ülés

plenáris ülés

adminisztráció
1 fõtitkár

8 fõigazgató

1 elnök
14 alelnök

büró17 állandó bizottságpolitikai csoportok
7 frakció

eseti bizottságok

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

elnökség
(elnök, alelnök, bürótag)

6 szakosított
bizottság

EP-frakciók
delegáltjai

büró

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

EURÓPAI PARLAMENT
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2 Az Értelmezõ kéziszótár szóhasználatát követve a lobbi, valamint ezen szótõ-
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4 Guéguen, D., „Governance and the Role of Associations in Economic
Management: A Response rom an EU
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Az Európai Parlament jelenlegi és jövõbeni összetétele

Jelenlegi
állapot

Románia
és Bulgá-
ria csatla-

kozása
elõttOrszág

Mandátumok száma az Európai Parlamentben

Románia és Bulgária
csatlakozása után

EU 15

A 2004-es
választások

elõtt

EU 25

A 2004-es
választások

után

EU 28

A 2009-es
választá-
sok elõtt

A 2009-es
választá-
sok után

Németország 99 99 99 99
Franciaország 87 78 78 72
Olaszország 87 78 78 72
Egyesült Királyság 87 78 78 72
Spanyolország 64 54 54 50
Hollandia 31 27 27 25
Belgium 25 24 24 22
Görögország 25 24 24 22
Portugália 25 24 24 22
Svédország 22 19 19 18
Ausztria 21 18 18 17
Dánia 16 14 14 13
Finnország 16 14 14 13
Írország 15 13 13 12
Luxemburg 6 6 6 6

2004-ben csatlakozó országok

Lengyelország - 54 54 50
Cseh Köztársaság - 24 24 22
Magyarország - 24 24 22
Szlovákia - 14 14 13
Litvánia - 13 13 12
Lettország - 9 9 8
Szlovénia - 7 7 7
Észtország - 6 6 6
Ciprus - 6 6 6
Málta - 5 5 5

2008-ban csatlakozó országok

Románia - - 36 33
Bulgária - - 18 17
ÖSSZESEN 626 732 786 736

A nizzai szerzõdésben meghatározott tagországi mandátumok

Ország Európai Gazd. és szoc. Régiók
Tanács bizottság bizottsága

Németország 29 24 24
Egyesült Királyság 29 24 24
Franciaország 29 24 24
Olaszország 29 24 24
Spanyolország 27 21 21
Lengyelország 27 21 21
Románia* 14 15 15
Hollandia 13 12 12
Görögország 12 12 12
Csehország 12 12 12
Belgium 12 12 12
Magyarország 12 12 12
Portugália 12 12 12
Svédország 10 12 12
Bulgária** 10 12 12
Ausztria 10 12 12
Szlovákia 7 9 9
Dánia 7 9 9
Finnország 7 9 9
Írország: 7 9 9
Litvánia 7 9 9
Lettország 4 7 7
Szlovénia 4 7 7
Észtország 4 7 7
Ciprus 4 6 6
Luxemburg 4 6 6
Málta 3 5 5
Összesen 345 344 344

*, ** 2007-es tagsággal számolva.



HALMAI PÉTER

Az agrárgazdaság EU-adaptációja
Várható feszültségek, gazdaság- 

és társadalompolitikai kihívások

Az agrárgazdaság különösen fontos helyet foglal el az európai
integrációban. A közös agrárpolitika több mint négy évtizede
mûködõ, szupranacionális rendszer. A közösségi jog több mint
50%-a, a közös költségvetés közel 50%-a az agrárgazdasággal és
az élelmiszer-elõállítással kapcsolatos.

A közös agrárpolitika átvétele, az európai agrárrendszerbe
történõ beilleszkedés alaposan próbára teszi az új tagországo-
kat. A közös agrárpolitika két pillérét kell átvenni: egyrészt a
piacszabályozást (a közös piaci szervezeteket), másrészt az in-
tegrált vidékfejlesztési politikát. (Ez utóbbi keretébe egyrészt a
strukturális alapokból finanszírozott, jellemzõen beruházásokat
is tartalmazó akciók, másrészt az EMOGA garanciarészlegébõl
fedezett úgynevezett „kísérõ intézkedések” tartoznak.)

Az adaptáció nemcsak új szabályozási mechanizmusok (s
azok keretében új támogatási formák) átvételét jelenti, hanem
egyúttal a belsõ piacon, a korábbinál jóval intenzívebb verseny-
közegben történõ helytállás igényét. A siker fontos feltétele a
szabályozási technikák átvétele, a támogatások abszorpciója,
ám a döntõ tényezõ a piaci versenyképesség.

A magyar agrárgazdaságra a jelentõs visszaeséssel járó
transzformációs krízist követõen a tartós depresszió, labilis
struktúrák, a jövõkép hiánya a jellemzõ. Mindezek a tényezõk
további nehézségeket jelentenek az EU-adaptáció területén is.

A következõkben a transzformáció, a rövidebb távú, majd a
tartósabb feszültségpontok, végül a gazdaság- és a társadalom-
politika fõ feladatai kerülnek áttekintésre. 

Public Affairs Practitioner”, in: Greenwood, J. (ed.). The Effectiveness of EU

Business Associations, Palgrave,
Basingstoke, 2002, p. 47.

5 Annex IX. (részletesen a mellékletben).
6 The Amsterdam Treaty, Protocol No 7.
7 A jegyzõkönyv a közzétételi esetektõl való eltekintést a bizottság döntési jog-
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8 Economic and Social Committee (ECOSOC).
9 Committee of the Regions (CoR).
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formációs krízis [Komai (1991)] megnehezítették a sikeres át-
alakulást és konszolidációt. 

Mindez egyúttal minden eddigitõl eltérõ helyzetet jelent az
EU-csatlakozás tekintetében is. A korábbi csatlakozások során
viszonylag konszolidált agrárszerkezettel3, növekvõ agrártelje-
sítményekkel rendelkezõ országok integrálódtak. Az EU keleti
kibõvülése során labilis szerkezettel, súlyos (a bruttó kibocsá-
tás tekintetében 20–40%-os) teljesítménycsökkenéssel és tartós
depresszióval jellemezhetõ agrárgazdaságok adaptációja való-
sul meg.

1.2. Magyar agrárátalakulás. Krízis és depresszió

A magyar agrárátalakulás a nemzetgazdaság egészét átfogó
transzformációs krízis idõszakában kezdõdött meg. Ez az idõ-
szak (az 1990-es évtized elsõ fele), súlyos recessziót, romló gaz-
dasági egyensúlyt, egészében kedvezõtlen makrogazdasági fel-
tételeket eredményezett az agrárgazdaság számára. Ugyanak-
kor az agrártermékek piacai is drámai mértékben szûkültek be.
(Mind a külsõ, mind a belsõ piac.)

A kollektivizált mezõgazdaság átalakítása történelmileg pél-
da nélküli feladat volt. Az adott erõforrások lehetõség szerinti
megóvását célzó, az adott szerkezetbõl kiinduló pragmatikus
megközelítés4 helyett a korábbi tulajdoni sérelmek orvoslását,
valamiféle történelmi kiigazítást célzó reparációs agrárpoliti-
kai irányzat került elõtérbe. A jelzett súlyos peremfeltételekkel
egyidejûleg az örökölt agrárstruktúra teljes elvetése a távlatos
szerkezetre vonatkozó, közmegegyezésen alapuló koncepció és
a szükséges erõforrások hiányában ment végbe.

A MAGYAR AGRÁRÁTALAKULÁS5 FONTOS JELLEMZÕI:

– a tulajdoni átalakításban nem a hatékony struktúrák kiépí-
tése, hanem gyakran napi politikai szempontok, illetve a jel-
zett reparációs irányzat került elõtérbe, ezért a földtulajdo-
ni jogok szétaprózódtak, jelentõs részben nem a mezõgazda-
ságból élõ személyekhez kerültek; egyidejûleg széles körû
és elhúzódó bizonytalanság alakult ki a tulajdon- és birtok-
szerkezetben (pl. a szövetkezeti üzletrészek vagy az osztat-
lan közös földtulajdon ügye még a 2000-es évek elején is
rendezetlen volt);

– a piacgazdasági átalakulás jó ideig a szükséges intézmé-
nyek hiányában ment végbe, így a korábbi – piacidegen –
forgalmazási és finanszírozási rend összeomlása után nem
épült ki a piacgazdasági intézményi rend, a mezõgazdasági
termelõk helyzete, alkuereje paradox módon tovább romlott
[Halmai (1996)]. Széles körû tér nyílott az input és output
oldalról kapcsolódó piaci szereplõk járadékszerzõ tevékeny-
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1. AGRÁRÁTALAKULÁS, KRÍZIS ÉS DEPRESSZIÓ

1.1. Közös jellemzõk, új adaptációs kihívások

A gazdasági átalakulás a mezõgazdaság területén drasztikus
változásokkal járt. Noha az átalakuló országok közötti eltérések
jelentõsek, az átalakulás fontos közös jellemzõi:

– a liberalizálás és a dereguláció folyamataival párhuzamo-
san jelentõs piacvesztés érte az agrárgazdaságot, erõtelje-
sen romlott az interszektorális cserearány;

– a dekollektivizálás és privatizáció elõrehaladt, de az agrár-
struktúrák csak részlegesen szilárdultak meg, egyidejûleg
polarizált üzemi szerkezet alakult ki [egyik póluson a nagy-
méretû árutermelést folytató kommercializált egységek,
másik oldalon pedig a „félig önellátó” – semi subsistance –
egységek, ld. Pouliquen (2001); Mathijs, Noev (2002)]; 

– jelentõsek az intézményi problémák egyrészt az erõforrás-
piacok (föld, tõke), másrészt az agribusiness-kapcsolati
rendszere területén, ezért korlátozottak az alkalmazkodás
intézményi feltételei, illetve kedvezõtlen a mezõgazdasági
termelõk alkuereje;

– a változások során a legtöbb országban a vidéki térségek
hátrányára nõttek a regionális különbségek,1 nõtt az agrár-
és az egyéb rurális jövedelmek diszparitása; egyidejûleg
gyorsult a munkaképes korú fiatalok elvándorlása a vidéki
térségekbõl, általános tendencia az átlagost meghaladó
mértékû vidéki munkanélküliség, egyidejûleg az aktív né-
pesség arányának mérséklõdése, az elöregedés, mindezek-
kel együtt a vidéki jövedelmekben emelkedett a szociális tá-
mogatások aránya;

– az agrárpolitikák korlátozottan tudták a krízis folyamatait
befolyásolni, sõt a restitúciós (a korábbi tulajdoni állapot
részleges visszaállítását célzó) irányzatok hozzájárultak a
mûködõképes struktúrák széteséséhez; noha az alkalmazott
agrárpolitikai eszközök tekintetében mutatkozik bizonyos
konvergencia, ám a CAP-hez hasonló eszközök bevezetése
nem átgondolt adaptációs koncepció keretei között, hanem
ad hoc módon történt; egyidejûleg az agrárpolitikákban
gyors, nem ritkán követhetetlen változások történtek, ezért
a transzformáció idõszakában különösen nagy piaci bizony-
talanságok mellett egyidejûleg igen nagy politikai kockázat
a jellemzõ. 

Mindezek a folyamatok a mezõgazdaság nemzetgazdasági
teljesítményeinek visszaesésével jártak.2 [Marcours és
Swinnen (2002) szerint a visszaesést az intézményi problémák
és a támogatások csökkenése okozták.] Jelentõsen csökkentek a
beruházások. Az átalakulás makrogazdasági feltételei, a transz-
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ti – az eddigi tapasztalat szerint kizárja – az agrárpolitika alap-
kérdéseiben fontos nemzeti konszenzus elérését. Ám a politikai
blöffök, a virtuális valóságból kiinduló kommunikációs trükkök
nem helyettesítik a valódi szakpolitikát.

Mindennek a következményei az agrárgazdaság területén kü-
lönösen súlyosak. Egyrészt az agrárpolitika tûzoltó akciói rövid
távon enyhülést hozhattak egyes krízisterületeken, ám a valódi
problémákat nem oldották meg. Sõt erõsödõ paternalizmushoz
vezethettek: egyes feszültségekkel teli részpiacok szereplõi a
piaci alkalmazkodás helyett folyamatosan az állami gyámko-
dást igénylik a mélyreható, lényeges, s esetenként fájdalmas
változásokkal járó szerkezeti átalakítás helyett.7

Az elmaradt alkalmazkodás fõleg egyes állattenyésztési ága-
zatok területén eredményez súlyos versenyképességi problé-
mákat.

Másrészt e körülmények között az EU-adaptáció igényei nem
érvényesülhettek eléggé az agrárpolitikában. Különösen nagy
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ségére (pl. a mezõgazdasági termelõknek történõ késedel-
mes fizetés, illetve egyéb szerzõdésszegések révén), állan-
dósultak a piaci zavarok, a feleslegek és a kihasználatlan
piaci lehetõségek gyakran egyidejûleg állnak fenn;

– a jelzett makrogazdasági és intézményi problémákkal is
összefüggésben rendkívül kedvezõtlenül alakultak a mezõ-
gazdasági jövedelmek, a csökkenõ kibocsátás is csak jelen-
tõs tõkefelélés mellett volt fenntartható;

– a birtokstruktúra polarizált, a vállalkozások számában a ki-
sebb egységek, a földhasználatban a nagyobbak túlsúlya a
jellemzõ; a kisebb gazdaságokban általában hiányoznak a
korszerû állóeszközök, s az elszigetelt termelés és értékesí-
tés következtében jellemzõ a piaci hatások iránti fokozott
érzékenységük, 

– az átalakulási folyamatok jelentõs részben nem átlátható
módon mentek és mennek végbe, a felszínen megjelenõ üze-
mi vagy földtulajdoni szerkezet, vagy a transzparens kap-
csolati hálózatok mögött nehezen átlátható árnyékmecha-
nizmusok mûködnek, ugyanakkor a tényleges folyamatok
alakulását az agrárinformációs rendszerek csak részben
tudták követni, mindez megnehezíti egyrészt a hatékony és
társadalmilag méltányos struktúrák kialakulását, másrészt
a hatékony agrárpolitikai akciókat.

Mindezeknek a mezõgazdaság nemzetgazdasági teljesítmé-
nyeinek lényeges csökkenése és az agrárgazdaság elhúzódó
válsága lett a következménye. (Valójában a hazai agrárgazda-
ság latens válsága már az 1980-as évek elejétõl elkezdõdött. Ld.
Sipos–Halmai (1988). A mezõgazdaság hozzájárulásának ará-
nya a GDP elõállításában a korábbi szint egyharmada alá csök-
kent. (2002-ben már csak 3,5% volt.)6 Igen jelentõs a mezõgaz-
daság arányának visszaesése a foglalkoztatásban, az exportban
és a beruházásokban. (Ld. 1. táblázat.)

Rendkívül kedvezõtlen a mezõgazdaság jövedelemtermelõ
képessége. Igen nagy mértékben estek vissza a mezõgazdasági
beruházások.

Miközben a magyar gazdaság 1996-tól egyre inkább növeke-
dési pályára állt, a mezõgazdaságban továbbra is fennmaradt a
transzformációs krízis, illetve depresszió.

Az agrárpolitika a transzformációs krízis, illetve depresszió,
az agrárgazdaság szerkezeti problémáinak érdemi kezelésére
nem volt képes. A kedvezõtlen irányú szerkezeti változások, a
polarizáció valamiféle sodródásként mentek végbe. A meghatá-
rozó jelentõségû kérdéseket érintõ átfogó koncepció az átalaku-
lás egész eddigi idõszakában (s jelenleg) sem került kimunká-
lásra.

Ezt nehezíti a mérvadó politikai erõk közötti éles szembenál-
lás is. E körülmények között a szektorális politikák körében is
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1. táblázat. A magyar mezõgazdaság fõ nemzetgazdasági arányai

A GDP
elõállításá

ban1

a
fogyasztás

ban 1, 2

az export-
ban1

a beruhá-
zásban1, 3

a
foglalkoz-
tatásban 

A
külkeres-
kedelmi
forgalom
egyenlege
(milliárd

Ft)

A mezõgazdaság részaránya százalékban

1990 12,5 37,0 24,9 8,7 17,0 104,1
1993 5,8 28,7 22,4 3,1 9,3 109,4
1996 5,8 27,3 21,0 3,4 8,3 276,8
1997 5,2 26,9 15,0 3,6 7,9 332,3
1998 4,9 26,5 12,1 3,6 7,5 338,2
1999 4,2 26,2 9,2 3,3 7,1 313,9
2000 3,7 29,2 8,0 2,7 6,9 350,4
2001 3,8 29,6 7,5 3,0 6,2 374,8
2002 3,5 29,9 7,8 3,9 6,2 352,4

Forrás: KSH.
Megjegyzés:
1 Folyó áron számítva.
2 Az élelmiszer-ipari termékekkel együtt.
3 Mezõgazdasági szervezetek beruházásai.

háttérbe szorulhat a megalapozott, szikár szakpolitika igénye, s
– az egyes idõszakok között eltérõ mértékben – az alapvetõ po-
litikai szembenállás, a szembenálló erõk valóságos vagy vélt ér-
dekei szabják meg a szakpolitika irányát is. Mindez megnehezí-



– az EU-ban központi figyelmet kap az élelmiszer-biztonság
témaköre, ám az egykor nemzetközi hírû hazai állat-egész-
ségügyi és élelmiszer-higiéniai szolgálat problémákkal
küzd, a csatlakozást követõ szorosabb EU-kontroll alapvetõ
feszültségeket hozhat felszínre;

– a hazai élelmiszeripar egyes egységei nem képesek az EU-
elõírások teljesítésére, azok közül egyes húsipari egységek
ideiglenes (2006 végéig érvényes) mentességet kaptak, ám
csak belföldi piacon értékesíthetik termékeiket, míg számos
kisebb hús-, baromfi-, tej- és egyéb feldolgozóüzemet bezár-
nak, illetve felfüggesztenek. E kapacitások gyakran de-
pressziós térségekben növelik a munkanélküliséget, egy-
részt közvetlenül, másrészt egyúttal lokális árukapcsolatok
bomlanak fel, s egyes mezõgazdasági termelõk is elveszítik
addigi piacukat.

Mindezek a problémák a csatlakozást követõen felvethetik
akár a csatlakozási szerzõdés szerinti védõzáradék alkalmazá-
sának a lehetõségét is Magyarországgal szemben. A védõzára-
dék alkalmazása a jelenlegi EU15-nek akár a határellenõrzés
további fenntartására, a belsõ piacból történõ ideiglenes kizárá-
sára is módot adhat. Ám a jelzett intézkedés igen súlyos reakció
lenne, amely az egész keleti kibõvülés folyamatát terhelné meg.
Ezért sokkal valószínûbb annak alkalmazása helyett inkább e
lehetõségre történõ folyamatos figyelmeztetés a partnerek ré-
szérõl. A védõzáradék alkalmazása súlyos terhet jelentene, s az
új tagországok élvonalába tartozó ország képének megrendülé-
séhez, az aktív magyar pozíció elveszítéséhez vezetne.

2.2. Zavarok az EU-támogatások adaptációjában. Az EU-
támogatások lényegesen eltérnek az eddigi hazai agrártámoga-
tási rendszertõl. A támogatási adaptáció egyrészt intézményi
kérdés: az egyes EU-támogatási jogcímek adaptációját, ezzel
egyidejûleg a végrehajtás (kifizetés) intézményesítését igényli.
Másrészt a változó támogatási rendszer új keretfeltételeket te-
remt a piaci szereplõk számára. (Ez utóbbi témakör a 2.3 és a
2.4 pontokban kerül áttekintésre.)

Az agrártámogatási rendszer intézményi adaptációja terüle-
tén súlyos feszültségek jelezhetõek elõre:

– Az EU agrárpiaci támogatásainak csaknem háromnegyedét
képviselõ közvetlen támogatások folyósítása egyszerûsített
rendszerben történik, ám annak feltételei – összefüggésben
az eddigi súlyos és nehezen indokoltható késedelmekkel –
mindeddig (2004 tavaszáig) tisztázatlanok. Ugyanakkor a
termelõknek – az EU-szabályok szigorú idõrendje szerint –
már májusban igényelniük kellene e támogatást. A késede-
lem miatt elõre várhatóak a több lépcsõbõl álló, s több hó-
napot igénylõ lebonyolítás feszültségei. E támogatási forma
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az elmaradás az intézményi adaptációban. A versenyképesség
hiánya egyúttal elégtelen adaptációs képességet jelez.

Végül a hazai agrárpolitika mindeddig nem volt képes az ag-
rárgazdaság szélesebb gazdaság- és társadalompolitikai össze-
függéseinek mérlegelésére, azok beépítésére cél- és eszköz-
rendszerébe, illetve mindazok érdemi befolyásolására. Egy-
mástól szétváló agrár-, illetve vidékfejlesztési programok a
nagy célokkal, ám források nélkül elindított agrár-környezetvé-
delmi program egyaránt ezt jelezhetik.

2. AZ EU-CSATLAKOZÁS FÕ RÖVID TÁVÚ 
FESZÜLTSÉGPONTJAI

Az EU-csatlakozást követõen alapvetõen módosulnak a magyar
agrárgazdaság mûködési feltételei. Az agráradaptáció elvileg
sok elõnnyel járhat. A szabad piacra jutáson túl elérhetõvé vál-
nak az EU-támogatások. Javulnak a gazdasági növekedés feltét-
elei, egyidejûleg széles körû regionális programok indulhatnak
meg, erõsödhet a reálkonvergencia. Ám e változások egyúttal
lényeges, már rövid távon is felszínre kerülõ, egyben mélyebb
problémákat jelzõ feszültségeket, problémákat hoznak maguk-
kal. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:

2.1. Zavarok a vonatkozó acquis communaitaire átvételében,
a védõzáradék alkalmazásának veszélye. Az európai integráció
szerkezeti sajátosságai következtében a közösségi joganyag
igen nagy, mintegy 50%-ot kitevõ része az agrárgazdaságra és
az élelmiszer-termelésre vonatkozik. Noha e joganyag átvétele
évek óta folyamatban van, a teljes adaptáció a csatlakozás idõ-
pontjára nehézségekkel jár. (A csatlakozási szerzõdés néhány
témakörben ideiglenes mentességet, illetve technikai adaptáci-
ós lehetõséget biztosít.) Ugyanakkor az acquis átvételének fon-
tos intézményi és technikai feltételei is vannak. A legfontosabb
feltétel azonban, hogy az ágazat szereplõi megismerjék és alkal-
mazzák az EU-elõírásokat. E tekintetben a helyzet egyáltalán
nem tekinthetõ megnyugtatónak: különösen a mezõgazdasági
termelõk körében nagy a tájékozatlanság, esetenként az ismere-
tek teljes hiánya.

Az agrárgazdasági adaptáció során különösen a következõk
okozhatnak további feszültségeket:

– az ország meghatározott szárazföldi, légi és vízi határátke-
lõhelyein ki kell építeni az Európai Unió külsõ határain mû-
ködõ állat- és növény-egészségügyi ellenõrzés feltételeit,
ebban – az utóbbi hónapok nagy erõfeszítései ellenére – to-
vábbra is elmaradások mutatkoznak; 

– különösen az állattenyésztésben jelent nagy kihívást az EU
környezetvédelmi és állatvédelmi elõírásainak teljesítése;
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hetséges, ám az EU refinanszírozására csak 2005-ben kerül-
het sor.8 A nemzeti forrásból finanszírozandó 30% pedig
egyáltalán nem szerepel a 2004. évi költségvetésben. Az elõ-
zõekben már szó esett a közvetlen támogatások adaptációjá-
nak nehézségeirõl. E helyütt az idõzítés kérdését kell alá-
húzni: nem közömbös a termelõk finanszírozásában, mikor
juthatnak e támogatásokhoz. A közvetlen támogatás elsõ
évének teljes elszámolására és kifizetésére csak 2005-ben
kerülhet sor.9

– A nemzeti támogatások 2004. május 1-jétõl az EK-szerzõdés
szigorú feltételei között folyósíthatóak, egyébként pedig
azok lehetõségeit a hazai költségvetés határolja be. A 2004.
évi költségvetésben szereplõ agrár- és vidékfejlesztési tá-
mogatások között az EU-támogatásokat is összesítették.
(Azok között az elõzõ francia bekezdésben jelzett, 2004-ben
még kötelezettségvállalásként sem létezõ 76 milliárd Ft
nagyságrendû tételt is.) Nemzeti támogatásokra összesen
mintegy 132 milliárd Ft áll rendelkezésre, abból azonban
csaknem 82 milliárd Ft a determináció, azaz korábbi, jel-
lemzõen 2003. évi döntések végrehajtását célzó kifizetés.
(Ezeket nevezik – a fedezethiány miatt – „sorban álló” támo-
gatásoknak. Megjegyzést igényel, hogy ilyen determináció a
korábbi években is volt, ám annak összege általában 20–25
milliárd Ft volt.) A determináció jelentõs részben olyan ter-
vezett kifizetéseket tartalmaz, amelyek a mezõgazdasági
termelõk 2004. évi jövedelmére nem gyakorolnak hatást.
2004-ben e determináció kivonása után 50,1 milliárd áll ren-
delkezésre. Ez az összeg nagyságrendileg marad el a koráb-
bi évek agrártámogatásaitól.

– További lehetõséget jelentenek a vidékfejlesztési támogatá-
sok. Azok közül a kifutó SAPARD-program, illetve a meg-
nyíló AVOP döntõen beruházások részleges refinanszírozá-
sát szolgálja. Az elõzõ pontban tárgyalt NVT támogatásai
pedig a 2004. évben valószínûleg csak korlátozottan vagy
egyáltalán nem lesznek hozzáférhetõk a termelõk számára.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a csatlakozás évében a
mezõgazdasági termelõk cash flow-pozíciója a támogatási
rendszer oldaláról lényegesen romlik. 2005-tõl fõleg a közvet-
len támogatások folyósításával ez a helyzet javulhat. A csatlako-
zás éve azonban egyébként is kritikus helyzetet eredményezhet
a piaci szereplõk jelentõs részénél. (Ld. a következõ pontot.) A
2004. évben tehát széles rés alakul ki a termelõkhöz irányuló
pénzáramlásban. Annak következtében lényegesen romlik a pi-
aci szereplõk likviditása. Míg más országok igyekeztek kihasz-
nálni a csatlakozást közvetlenül megelõzõ idõszakot nemzeti
többlettámogtások juttatására, addig Magyarországon a csatla-
kozás éve egyidejûleg az erõs költségvetési kiigazítás éve. A
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iránti várakozás – érthetõ módon – igen nagy a piaci szerep-
lõk körében, s annak zavarai erõsíthetik a termelõk bizal-
matlanságát. Ugyanakkor nagy a veszélye annak is, hogy a
kidolgozott konstrukció – egyebek mellett éppen a rendelke-
zésre álló szûk idõ miatt – jár majd súlyos nehézségekkel.

– A vidékfejlesztési támogatások koordinálatlanok, egyes tá-
mogatási rendszerek esetén súlyos késedelem mutatkozik.
A vidékfejlesztési támogatások koordinálatlanságát az Eu-
rópai Bizottság 2003. november 5-én nyilvánosságra hozott
legutóbbi monitoringjelentése a legsúlyosabb négy hiányos-
ság egyikeként jelölte meg. Ennek ellenére e támogatások
ügyei jelenleg is az illetékes minisztérium három helyettes
államtitkárságához tartoznak. Az elkövethetõ hibák és kése-
delmek, mindazokkal összefüggésben az EU-források elve-
szítésének veszélyét a SAPARD-program eddigi története
példázhatja. Különösen nagy problémát jelent a nemzeti vi-
dékfejlesztési terv kidolgozásának és elfogadásának addigi
késedelme.

– Rendkívül kedvezõtlen következményekkel járna a támoga-
tások folyósításához szükséges intézmények, ellenõrzõ me-
chanizmusok kiépítésének további késedelme, az
akkreditáció elhúzódása vagy kudarca. Az intézkedéseket
úgynevezett decentralizált (azaz hazai) menedzsment for-
májában kell megvalósítani. Az agrárpiaci szabályozás vég-
rehajtási feladatait a tagállam csak a kifizetõ ügynökség
akkreditációja után láthatja el. A feladatra alkalmas szerve-
zet teljes körû kiépítésén túl több mint 90 EU-támogatási
jogcím részletes eljárásrendjét, mûködési kézikönyvét kel-
lene 2004. május 1. elõtt kidolgozni. (Ráadásul az
akkreditációs folyamat már megkezdõdött.) Reálisan számí-
tani lehet az akkreditáció súlyos zavaraira, elhúzódására.

A közvetlen támogatások folyósításának feltétele a kifizetõ
ügynökség által mûködtetett integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer (IIER, angol rövidítéssel: IACS). Az IIER kiépítése a
tervezett idõpontra ugyancsak kétségesnek tûnik. (Megjegyzést
igényel, hogy mind a kifizetõ ügynökség, mind az IIER kiépíté-
sének hiánya a legsúlyosabb elmaradások között szerepelt az
Európai Bizottság 2003. november 5-i monitoringjelentésében.)

2.3. Rövid távú pénzügyi nehézségek: cash flow-rés kialaku-
lása. Az EU-csatlakozás, a támogatási rendszer adaptációja, s a
nemzeti támogatások korlátai jelentõs változást hoznak az ag-
rárpiaci szereplõk pénzáramlási pozícióiban.

A változások fõ tényezõi a csatlakozás évében:
– Az EU agrártámogatásainak meghatározó részét képviselõ

közvetlen támogatások EU által finanszírozott 25%-ának fo-
lyósítása az intézményi feltételek teljes megteremtése ese-
tén is csak 2004 decemberétõl történhet. Elõleg elvileg le-
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Külön kiemelést igényel az EU közös költségvetésével kiala-
kuló transzferegyenleg. Valójában az agrártámogatások terve-
zett mértékû kifizetése (ld. 2. táblázat) elõfeltétele a mérsékelt
pozitív egyenlegnek. Ha az EU-agrártámogatások folyósítása
nehézségbe ütközne, az ország akár a közös költségvetés nettó
finanszírozói köré kerülhetne.
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2004. évi költségvetés példa nélküli szûk mozgásteret nyújt az
agrárpolitikának.10, 11

2.4. Árupiaci zavarok, adaptációs sokkok. Az EU-
csatlakozás a versenyfeltételek alapvetõ megváltozásával, egy-
idejûleg a versenyképességi problémák nyílt felszínre kerülésé-
vel jár. A piaci zavarok egy része elõre látható, különösen az ál-
lattenyésztés fontos ágazatai (vágósertés, vágóbaromfi, tehén-
tej-elõállítás) területén. Ezen túlmenõen számos további zökke-
nõ, elõre nem várt zavar is felléphet. (Pl. egyes kertészeti ter-
mékek olcsó importja más tagországokból, vagy az EU-val
preferenciális kapcsolatokkal rendelkezõ balkáni vagy földközi-
tengeri országokból.)

Különösen a jelzett állattenyésztési ágazatokban súlyos alkal-
mazkodási problémák várhatóak. Azok a hazai agrárszerkezet-
ben kulcsfontosságúak, nagy számú szereplõt érintenek. Egyes
ágazatokban (pl. a húsiparban) számolni kell egyes kisebb, ám a
lokális piacokon fontos élelmiszer-ipari üzemek esetleges bezá-
rásának következményeivel. A jelzett ágazatok súlyos alkalmaz-
kodási zavarai egyébként is tovagyûrûzõ hatásokkal járhatnak.

A csatlakozást követõen kiélezõdõ versenyképességi problé-
mák a tejtermelés, a sertés- és a borjlercsirke-hizlalás esetében
az egyes ágazatok termelésének 20–40%-át érinthetik, egyúttal
kb. 40–45 ezer család megélhetési lehetõségeit. A feldolgozó-
üzemek bezárása miatt kiesõ munkaerõn túl alapvetõen két ter-
melõi csoport lehet érintett: egyrészt azok a kistermelõk és csa-
ládi gazdaságok, akik nincsenek felkészülve az EU által megkö-
vetelt magasabb minõségi követelmények szerinti termelésre;
másrészt azok a nagyobb gazdaságok, amelyek az elmúlt évek-
ben nem tudtak fejlesztéseket végrehajtani, ezért termelési
színvonaluk nem megfelelõ, illetve tõkeellátottságuk, eladóso-
dottságuk már ma is kritikus.

Kialakulhatnak regionális vagy akár országos „ördögi kö-
rök”: a rossz likviditású szereplõk romló alkalmazkodása, egy-
idejûleg a versenytársak korlátozás nélküli fellépése rendkívül
súlyos következményekkel járhat. Kedvezõtlen esetben e folya-
matok tömeges csõdökkel járhatnak, s mindezt erõsítheti az elõ-
zõ pontban említett „cash flow-rés”. E hatások potenciálisan
versenyképes egységek bukását is kiválthatják. Az adaptációs
sokkok egyben súlyos társadalmi tehertételt, politikai feszültsé-
geket eredményezhetnek.

2.5. Adaptációs veszteségek veszélye. A mezõgazdaság elvileg
az EU-csatlakozás egyik legfõbb nyertese lehetne. A bemutatott
körülmények között azonban kedvezõtlen esetben nem zárható
ki az agrárgazdaság jelentõs teljesítménycsökkenése. Ennek
regionális, társadalompolitikai és makrogazdasági következmé-
nyei egyaránt rendkívül kedvezõtlenek lennének.
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1. Mezõgazdaság

Piaci támogatások 63,6 151,9 152,0 367,5
Közvetlen kifizetések 0,0 264,9 315,9 580,8
Vidékfejlesztés 164,2 179,4 190,8 534,4
Összes mezõgazdaság 227,8 596,2 658,7 1482,7

2. Strukturális és 

kohéziós politika 788,3 899,6 1159,3 2847,2

3. Belsõ politikák 190,0 185,6 182,9 559,4

Részösszeg 1207,0 1681,4 2000,9 4889,3
Kompenzáció 

(költségvetési visszatérítés) 155,3 28,0 28,0 211,2

Összes kötelezettség-

vállalási elõirányzat 1362,3 1709,4 2028,9 5100,5

Kifizetési elõirányzatok 2004 2005 2006 2004–
2006

1. Mezõgazdaság

Piaci támogatások 63,6 151,9 152,0 367,5
Közvetlen kifizetések 0,0 264,9 315,9 580,8
Vidékfejlesztés 61,0 127,2 185,4 373,6
Összes mezõgazdaság 124,6 544,0 653,3 1321,9

2. Strukturális és kohéziós 

politika 209,2 438,0 523,7 1170,9

3. Belsõ politikák 100,3 133,1 158,1 391,5

Részösszeg 434,1 1115,1 1335,1 2884,3

Kompenzáció 

(költségvetési visszatérítés) 155,3 28,0 28,0 211,2

Összes kifizetési elõirányzat 589,4 1143,1 1363,1 3095,5

2004. május 1-jei csatlakozást alapul véve 1999-es árak, millió euró.
Forrás: a 2002. decemberi koppenhágai csúcs dokumentumai.

2. táblázat. Az EU kötelezettségvállalási és kifizetési elõirányzatai
Magyarország irányában (2004–2006)

Kötelezettségvállalási 2004 2005 2006 2004–
elõirányzatok 2006



3.2. További nemzetgazdasági pozícióvesztés, csökkenõ
eltartóképesség. A szükséges alkalmazkodás hiányában a mezõ-
gazdaság további teljesítménycsökkenése következhet be. Ez
különösen az állattenyésztési ágazatokban lehetséges.

A kritikus helyzetben lévõ ágazatok, továbbá a növekvõ terü-
leten folytatott extenzív gazdálkodás következtében a mezõgaz-
daság eltartóképessége folyamatosan, az alternatív munkale-
hetõségektõl függetlenül csökken. A mezõgazdaság munkaerõ-
kibocsátó ágazat lesz. Elvileg fennmaradhat a kiegészítõ
tevékenységként folytatott mezõgazdasági termelés, ám annak
kiterjedése csökken. (Az idõsebb korosztályok kiöregedése, a
falusi háztartások szokásainak megváltozása stb. következté-
ben.)

Lényeges új irányzat lehet, hogy a hagyományos (teljes mun-
kaidõben történõ) foglalkoztatás visszaszorul. Rugalmas (atipi-
kus, idõszakos, részmunkaidõs) foglalkoztatási formák terjed-
nek el. (Noha térnyerésüket fékezik az adminisztratív terhek, a
munkaadói és a munkavállalói érdekek ütközései, a munkaszer-
vezés nehézségei, a munkajogi garanciák és a társadalombizto-
sítás hiánya; az alacsony keresetek stb.) Nem szûnik meg telje-
sen – különösen a kritikus foglalkoztatási helyzetben lévõ térsé-
gekben – a „nem legalizált” (bejelentés nélküli) munkavállalás.
Annak révén a munkáltató számára megtakaríthatóak a foglal-
koztatással összefüggõ adók, a rászoruló munkavállalók megél-
hetési gondjai enyhülnek, a szociális feszültségek mérséklõd-
hetnek. Ám megoldatlan marad a munkavállalók társadalom-
biztosítási ellátása.

3.3. Az agrárstruktúra illeszkedési problémái. A magyar ag-
rárgazdaság polarizált szerkezete – akárcsak egyes további
újonnan csatlakozó országoké – lényegesen eltér az EU15 orszá-
gaiétól.

Az EU15 országaiban az agrárszerkezet szerves fejlõdése va-
lósult meg. A fejlettebb európai országokban professzionális és
részidõs gazdaságok rendszere mûködik, stabil földbirtokviszo-
nyok mellett. Ezzel szemben a hazai szerkezet labilitása haté-
kony és koncepciózus földbirtok-politika nélkül fennmarad. Ez
egyrészt erõsen korlátozza a beruházásokat, másrészt jelentõs
üzemviteli (pl. a trágyakezeléssel összefüggõ környezetvédel-
mi) problémákat okoz. 

Az EU közös agrárpolitika az önálló egzisztencián alapuló
gazdaságok, s nem a bérmunkán alapuló ipari farmok támoga-
tására irányul. Nagy kérdés, hogy az eltérõ agrárszerkezet ho-
gyan illeszkedhet az EU agrárrendszerébe:

– a nagy méretû ipari farmok egyes támogatási formák eseté-
ben hátrányba kerülhetnek;

– a szövetkezetek nagymértékben kiszorultak a hazai rend-
szerbõl, sõt széles körben tõketársasággá váltak, a CAP-
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Ha a csatlakozás kezdeti idõszaka a várt nyereség helyett sú-
lyos adaptációs veszteséget hozna a magyar mezõgazdaság szá-
mára, akkor az súlyosan megterhelné az európai beilleszkedést,
egyúttal az EU-ellenes beállítottság, a populista irányzatok szé-
les körû terjedésével fenyegetne. Elsõrendû nemzeti érdek,
hogy – esetleges részpiaci feszültségek mellett – az agráradap-
táció már kezdettõl pozitív nemzetgazdasági hatások mellett
valósuljon meg.

3. LEHETSÉGES TÁVLATOS PROBLÉMÁK

A bemutatott rövid távú feszültségek egy része, illetve további
tényezõk közép távú, illetve hosszabb távon is ható problémák-
hoz vezetnek:

3.1. Tartós versenyképességi problémák. A magyar mezõgaz-
daság szerkezeti átalakulása nélkül nemcsak a csatlakozás idõ-
szakában élezõdnek ki a versenyképességi problémák. Kedve-
zõtlen körülmények között az adaptációs sokkot követõen tartós
depresszió alakul ki a hazai agrárgazdáságban. Egyidejûleg to-
vább erõsödik a belsõ piaci verseny, sõt a WTO-forduló lezárul-
tával a harmadik országok versenye is megnövekedhet. Egyide-
jûleg a makrogazdaság felzárkózási folyamatai, az azzal együtt
járó reálfelértékelõdés folyamatosan élezik a mezõgazdasági
versenyképességi problémákat. Az euró bevezetése pedig még
élesebben hozza felszínre a versenyképesség gyengeségeit.

Jelentõs szerkezeti torzulások alakulhatnak ki. Az állatte-
nyésztés fõ ágazatai (vágósertés, vágóbaromfi, tehéntej-elõállí-
tás) jelentõs mértékben visszaszorulhatnak. E termékekbõl net-
tó import alakulhat ki. Egyidejûleg csökken a takarmánykeres-
let. Növekvõ feleslegek alakulhatnak ki a szántóföldi növények-
bõl. A kertészet egyes ágazataiban is felszínre kerülnek a ver-
senyképesség hiányosságai. Egyidejûleg a hazai élelmiszeripar
egyre inkább a környezõ országok esetleg versenyképesebb
nyersanyagait dolgozza fel. Mindez a hazai mezõgazdaság ter-
melési szerkezetének extenzív irányú átalakulásához vezethet.
A belterjesség csökkenése alacsonyabb hozzáadott-érték elõál-
lítását, a mezõgazdasági jövedelemszerzés lehetõségeinek be-
szûkülését, egyes agrártérségek krízisét, illetve tartós depresz-
szióját eredményezheti.

Ugyanakkor az EU-csatlakozást követõ változások, közöttük
az egységnyi földterület alapján folyósított közvetlen támogatá-
sok hatására erõteljesen emelkedhetnek a földárak és -bérleti
díjak. A növekvõ földköltség, éppen úgy, mint a mobil munka-
erõ növekvõ reálbére, az emelkedõ takarmány- és energiakölt-
ségek folyamatos versenyképességi kihívást képeznek.
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veszély, hogy a nemzeti alkalmazás eltérései egyre inkább
szembekerülnek a közös piaci szervezetek alapelveivel, s
szegregálják az egységes piacot. Ismét napirendre kerülhet a
közös agrárpolitika renacionalizációja, amely az egyes tagor-
szágok eltérõ teherbíró képessége arányában eltérõ támogatott-
sági szinteket eredményezhet. (Ld. még a 2.5. alpontot.)

3.5. Renacionalizáció felé? Egészen mostanáig a jelenleg ké-
szülõ új (a 2007–2013. közötti idõszakra vonatkozó) közép távú
pénzügyi elõirányzat „biztos” tételének tûnt a CAP-
költségvetés: a 2002. októberi brüsszeli csúcs szigorúnak tûnõ
korláttal meghatározta az agrárpiaci és közvetlen támogatások
felsõ határát. A 2003. évi új reformszakasz éppen e keretek kö-
zött értelmezhetõ. Ugyanakkor a jelenleg folyó költségvetési vi-
ta során az Európai Bizottság kénytelen volt a tervezett kifize-
tések arányát mérsékelni a GNI %-ában. (A jelenlegi elképzelé-
sek szerint az az idõszak átlagában legfeljebb 1,15% lenne.) E
csökkenés lényegesen mérsékeli az agrárköltségvetés lehetõsé-
geit: az agrárpiaci és közvetlen támogatások a 2007. évi 43,5
milliárd euró összegrõl 2013-ra 42,3 milliárd euróra csökkenné-
nek. (A brüsszeli csúcs szerinti felsõ határ 2013-ban meghalad-
ta volna a 48 milliárd eurót.) E forrásnak kellene módot nyújta-
nia újabb közös piaci rendtartások (tej, cukor stb.) megrefor-
málására, a közvetlen támogatások növelésére az új tagország-
ok esetében, s a 2007-ben tervezett román és bolgár csatlakozás
során felmerülõ igények fedezésére.

E beszûkülõ játéktér élezheti az ellentéteket a régi és az új ta-
gok között. Nehezíti a további reformlépéseket, hiszen e körül-
mények között már nem feltétlenül a hatékonyság növelése, ha-
nem egyedül a kényszerû költségvetési megtakarítás igénye ke-
rül elõtérbe. Mûködésbe léphet az úgynevezett „költségvetési
fegyelem” 2003-ban elfogadott mechanizmusa, amely a támoga-
tások automatikus csökkenéséhez vezet.

Nem szûnnek meg ugyanakkor az agrártámogatások hátteré-
ben lévõ okok, sõt a környezeti, állatvédelmi, élelmiszer-bizton-
sági szempontok tartós argumentációt jelentenek a kevésbé pi-
actorzító támogatások számára. Ez az ellentmondás oda vezet-
het, hogy a támogatásokat egyre inkább nemzeti részfinanszíro-
zás irányába terelhetik, sõt egyre inkább a támogatási szabá-
lyok pontos meghatározása is nemzeti hatáskörbe kerülhet.
(Részleges vagy teljes renacionalizáció.) A renacionalizáció
egyrészt veszélyezteti a közösségi vívmányokat, az egységes
belsõ piacot. Másrészt még a részleges renacionalizáció is elté-
rõ nemzeti támogatottsági szintekhez vezetne: a gazdagabb tag-
államok erõteljesebben támogatnák termelõiket.
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támogatásokhoz pedig inkább a tagok önálló egzisztenciáján
alapuló szövetkezetek férhetnek hozzá, s nem az egyéb jogi
személyek;

– az állami szektor támogatása csak szigorú korlátok között
lehetséges;

– több mint 600 hazai agrárszövetkezetben a külsõ üzletré-
szek állami megvásárlása következtében az állami tulajdoni
részarány meghaladja a 25%-ot, így e formák is kiesnek
egyes támogatási programok lehetõségeibõl;

– egyidejûleg nagy számú szétaprózott, a versenyképes áru-
termelésre képtelen egység maradhat fenn.

Az agrárstruktúra kedvezõtlen esetben tartósan fennmaradó
gyengeségei egyrészt alacsony hatékonysághoz, másrészt a tá-
mogatási abszorpció súlyos és tartós problémáihoz vezetnek.

3.4. A közös agrárpolitika további reformjának kihívásai, a
renacionalizáció esetleges lehetõségei. A közös agrárpolitika
rendszere a csatlakozást követõ idõszakban tovább változik. E
változásokat a tanács 2003. júniusi és szeptemberi döntései
2013-ig meghatározták. Az agrárpolitika környezeti, gazdasági
és társadalmi értelemben fenntartható rendszere a magyar ag-
rárgazdaság érdekeivel is egyezik. A további reformfolyamat
fontos elemei azonban a hazai agrárgazdaság számára nehéz-
ségeket is okozhatnak:

– az intézményi árak csökkenése azonnali bevételcsökkenést
okoz a hazai piaci szereplõknek is, míg az egyidejûleg meg-
nyíló közvetlen támogatások csak 10 év múlva érik el az
EU15 szintjét (ld. pl. tej-, cukorpiaci szervezet);

– a meghatározó súlyú közvetlen támogatások kötelezõen ösz-
szekapcsolásra kerülnek szigorú környezetvédelmi, állatjó-
léti, élelmiszer-biztonsági stb. elõírások teljesítésével (cross
compliance), ez utóbbiak a hazai piaci szereplõk számára
nehézségeket okoznak, kedvezõtlen esetben problémák le-
hetnek a támogatások elérésével;

– a közvetlen támogatások allokációjának eddigi lineáris
rendszerét felváltja a moduláció, amely utóbb degresszív, a
nagyobb gazdaságokat diszkrimináló irányban változhat, ez
a hazai szerkezetet nagyobb mértékben terhelheti;

– a korábbinál szofisztikáltabb rendszer végrehajtása növek-
võ problémákkal járhat, s próbára teszi az adminisztratív
kapacitást, e zavarok nehezíthetik a támogatások elérését;

– a további reformfolyamat, egyidejûleg a WTO-tárgyalások
lezárása, a korábbinál kisebb külsõ védelmet és támogatott-
ságot jelenthet a hazai mezõgazdasági termelõk számára.

Az átalakuló rendszer egyúttal megnöveli a nemzeti szinten
lehetséges eltérések körét. A rendszer implementációja jelen-
leg van folyamatban. (Határideje 2004. augusztus.) Fennáll a
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agrárpolitika további átalakítása merülhet fel. Hazánk érdeke a
gazdasági, környezeti és társadalmi értelemben fenntartható
közös rendszer mûködése és nem a renacionalizáció.

Az Európai Unió támogatási rendszerének fokozatos átvétele
során perspektivikus agrárpolitika szem elõtt tartásával szük-
séges a magyar mezõgazdasági termelõk, a hazai mezõgazda-
sági termelés, a vidéki társadalom és az egész magyar társada-
lom érdekeit – lehetõség szerint minél jobban – érvényesíteni.
Nehéz feladat hárul a mindenkori magyar kormányra: az EU
különbözõ fórumain érvényesítse, s a hatáskörében maradó le-
hetõségek hasznosításában alkalmazni tudja azt az agrárpoliti-
kát, amelynek nemzeti konszenzus alapján való megfogalmazá-
sa még várat magára. Ez azonban nemcsak, a mindenkori kor-
mányon múlik. Az agrárpolitika csak akkor lehet eredményes,
ha a jól megszervezõdõ agrártársadalom reális helyzetértékelé-
sére, javaslataira támaszkodhat.

JEGYZET

1 Lengyelország esetében pl. a NUTS 3 régiók között a jövedelmi különbség
2000-re 1:5,4-re nõtt.

2 A deagrarizáció (a csökkenõ arányú mezõgazdasági GDP és foglalkoztatás)
mellett egyes országokban (Bulgáriában és Romániában) átmenetileg a
reagrarizáció (fõleg a mezõgazdasági foglalkoztatás ideiglenes növekedése)
irányzata is megjelent [Landesmann-Stehrer (2003)]. Utóbbi – amely csak át-
meneti jelenség lehet – alapja az ipari foglalkoztatás krízise, illetve a
szolgáltatószektor korlátozott felvevõképessége. (Az utóbbi években e trend
Bulgáriában már egyértelmûen megfordult, s csökkent a mezõgazdasági fog-
lalkoztatás. Románia esetében pedig a mezõgazdasági GDP arányának folya-
matos csökkenése mutathatja a félig önfenntartó gazdaságok alacsony terme-
lékenységét, fenntarthatóságának problémáit.)

3 Egyes csatlakozó országok – pl. Görögország vagy Portugália – agrárgazdasá-
ga súlyos szerkezeti problémákkal terhes. Ám e szerkezetek drasztikus, a mû-
ködõképességet fenyegetõ változásokon a csatlakozás elõtt nem mentek ke-
resztül, s ilyen értelemben nevezhetõek konszolidáltnak.

4 A pragmatikus megközelítés lehetséges sarokpontjainak összefoglalására tet-
tünk kísérletet a következõ munkákban: Sipos–Halmai (1991), Sipos–Halmai
(1993), Halmai (1994).

5 A témakört – a 4. lábjegyzetben szereplõ munkákon túl – behatóan tárgyalja
Lányi (1999) tanulmánya.

6 Az élelmiszeriparral, illetve további kapcsolódó ágazatokkal együtt az
agribusiness aránya a hazai GDP elõállításában meghaladja a 10%-ot.

7 Pl. a tejpiac esetében az utóbbi években az évi mintegy 400 millió liter tejfe-
lesleg kivonása évente 15–20 milliárd Ft-ot igényelt. Egyidejûleg a tejterme-
lés versenyképessége romlott.

8 Az kötelezettségvállalásként – ld. 2. táblázat – csak 2005-ben szerepel. Meg-
lepõ módon e tétel a 2004. évi magyar költségvetés bevételeként számbavé-
telre került a gyakran emlegetett több mint 290 milliárd Ft összegû teljes ag-
rártámogatásban.
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4. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMPOLITIKAI FELADATOK

A csatlakozási folyamat egyúttal – mint láthattuk – nagy erõvel
hozza felszínre a hazai agrárgazdaság belsõ szerkezeti problé-
máit, a transzformációs krízis és depresszió megoldatlan kérdé-
seit. Az alapvetõ szerkezeti problémák megoldása nélkül nem
képzelhetõ el sikeres agrárgazdasági adaptáció. E problémák
kezelésében fontos, ám korántsem kizárólagos szerepe van a
szektorális politikának. Az agrárgazdasági válság és depresz-
szió kezelése, a távlatos, a szélesebb összefüggéseket is átfogó
megoldások a szélesebb gazdaság- és társadalompolitika szá-
mára is kihívást jelentenek.

Befejezésül a leginkább sürgetõnek minõsíthetõ agrárpoliti-
kai feladatok kerülnek összefoglalásra.

– Rövid távú intézkedések. Feltétlenül kezelni szükséges a
csatlakozást közvetlenül megelõzõ és követõ idõszak rövid
távú problémáit. Növelni kell a potenciálisan versenyképes
szereplõk likviditását, segíteni alkalmazkodási folyamatai-
kat. Egyidejûleg kiemelt figyelem szükséges az áruterme-
lésbõl kiszoruló, illetve a „félig önellátó” gazdaságok irá-
nyában. A rövid távú feszültségoldó intézkedésekhez a
2004. évi költségvetés nem tartalmaz elégséges mozgási te-
ret.

– A sikeres adaptáció alapfeltétele a mindeddig halogatott
távlatos nemzeti agrárprogram, s az azon alapuló stratégiai
cselekvési program kidolgozása. Annak középpontjába az
agrárgazdaság versenyképességének növelése, a sikeres
adaptációra képes, egyidejûleg fenntartható szerkezet elõ-
mozdítása állítandó.

– E programon alapulhatnak a tartósan mûködõ (ám különö-
sen az elsõ években nélkülözhetetlen) nemzeti támogatá-
sok. Azoknak az adaptáció átmeneti zavarainak áthidalásán
túl a versenyképes, fenntartható rendszer elõmozdítását
szükséges szolgálniuk.

– Az adaptáció intézményi feltételeinek teljes megteremtése
központi jelentõségû. Egyrészt áttekintést igényel annak
helyzete. Nagy erõfeszítések szükségesek az elmaradások
behozása érdekében. Ugyanakkor a közszféra intézményei-
nek fejlesztésén túl az eddiginél nagyobb figyelmet kellene
fordítani a piaci intézményrendszer és transzparencia fej-
lesztésére.

– A nemzeti érdekek szakmailag megalapozott hatékony kép-
viselete szükséges az Európai Unió intézményeiben.

A tagállamok mozgástere – a 2003. évi változások után – meg-
növekedett. Ez még inkább fontossá teszi a hazai viszonyok ala-
kulásának beható elemzését, értékelését, az agrárpolitikai célok
világos megfogalmazását. Ráadásul a jelzett okok miatt a közös
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9 2004. február 25-én az úgynevezett gazdademonstrációs megállapodás a nem-
zeti kiegészítés 50%-ának elõzetes kifizetését irányozta elõ. Költségvetési for-
rás hiányában azonban ez faktorálható ígérvények formájában történik,
amely további – e helyütt nem tárgyalható – problémákkal jár.

10 A mezõgazdasági termelõk pénzügyi helyzetnek további kedvezõtlen irányú
változásával fenyegetett áfalevonási jog 2004. évi változása. E változás a me-
zõgazdasági jövedelempozíció mintegy 30 milliárd forint nagyságrendû to-
vábbi romlásával, a beruházások ezzel arányos visszaesésével fenyegetett.
Noha ezt az intézkedést 2004 tavaszán megváltoztatták, az jól mutathatja a
kormányzati koordináció zavarait.

11 A cash flow-rés áthidalásában csak korlátozott szerepet tölthet be az Európa-

terv 2004 februárjában beindított agrárhitelprogramja. Annak fõbb problé-
mái a következõk:
– a hitelkereteket néhány munkanap alatt túligényelték, az igénylõk között az
ágazat legnagyobb szereplõi meghatározóak, míg a kisebb egységek aránya
minimális;
– a záradékolt hiteligénylés alapján kereskedelmi banki hitelfolyósítás törté-
nik, ám a kisebb mezõgazdasági egységek többnyire nem minõsülnek hitelké-
pesnek;
– a záradékolt hiteligény jelentõs hányada hitelcserére és nem felhalmozásra
irányul.
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BÍRÓ BÉLA

A nemzet mítoszai

A 20. század talán legsúlyosabb mulasztása nézetem szerint az,
hogy – tulajdonképpen máig szóló érvénnyel – nem dolgozta fel
a 19. századot. A nemzetközi közösség a polgári forradalmakban
felbukkant nemzeti problematikára az elsõ világháborút köve-
tõen olyan nacionalista szellemben fogant globális megoldáso-
kat szentesített, melyek alapjául a 19. századi francia és angol-
szász nemzetfejlõdés szolgált úgynevezett „modell”-ül. Ezeket a
megoldásokat a második világháború utáni rendezés – gyakor-
latilag változatlanul – továbbmentette.

A 20. század végére (sõt sok vonatkozásban jóval azelõtt)
azonban bebizonyosodott, hogy a „megoldás” hátterében álló
francia és angol „fejlõdés” együtt sem „tipikus”, inkább egész
sereg történelmi véletlen „szerencsés” egybeesésének követ-
kezményei. Azt, hogy a „világforradalom irányába mutató kapi-
talista fejlõdés mintaországa” Anglia a 16. és a 18. század kö-
zött közelrõl sem valamely immanens történetfilozófiai logika
szerint válik azzá a modern, tõkés országgá, melynek Karl
Marx, Max Weber és mások bemutatták, Alan McFarlane Az
angol individualizmus eredete1 címû sokat vitatott, de alapvetõ
állításaiban máig cáfolhatatlan munkájában bizonyította. Az
Anglia által bejárt fejlõdési út egyedi, a szigetország társadal-
mának ködös távolokba visszanyúló sajátosságain alapul, s így
modellszerûnek semmiképpen sem tekinthetõ. Hasonló kéte-
lyeket fogalmazott meg (fõként a francia fejlõdés vonatkozásá-
ban) Ernest Gellner is. „Az indusztrializmust létrehozó társada-
lom – a történelem valami furcsa szeszélye folytán – már az át-
alakulás bekövetkezte elõtt rendelkezett annak néhány kultu-
rális sajátosságával.”2

Ezek a felismerések elkerülhetetlenné tették volna a nemzet-
re, az államra, a nacionalizmusra vonatkozó 19. századi elkép-



szont irrelevánssá válik, hiszen ahol mindenki ugyanannak az
államnak a polgára, ott e fogalomnak nem lehet operatív jelen-
tõsége. A kulturális nemzet ideológusai számára viszont (bár
ezt taktikai okokból gyakran explicite tagadják) az állami hova-
tartozás válik elsõdlegessé és a kulturális hovatartozás irrele-
vánssá, hiszen ahol mindenki ugyanazt a kultúrát vallja magáé-
nak, a kulturális hovatartozásnak szintén nem lehet megkülön-
böztetõ szerepe. 

A szükségszerûnek tekintett elemet mindkét nemzetfogalom
születési alapon definiálja (ez a törzsi eredetû „nemzet”, idegen
szóval a „nation” megnevezés megõrzésének magyarázata is).
Elsõ esetben a politikai közösségbe kell beleszületni, második-
ban a kulturális közösségbe. A születendõ egyénnek egyik eset-
ben sincs választása. Szocializációs mechanizmusok által kiala-
kított identitását elvileg megváltoztathatja ugyan, ez azonban –
kivételes esetektõl eltekintve – komoly lelki megrázkódtatással
jár, az új közösségbe való beilleszkedés az egyént súlyosan
traumatizálhatja.

A végeredmény tehát – ha az eltérõ nemzetkoncepciókat kö-
vetkezetesen végigvisszük – rigorózusan ugyanaz: az egynyelvû,
egykultúrájú nemzetállam, melyben az eltérõ kulturális identi-
tást vallóknak nincsen helyük. Ez egész a legutóbbi idõkig nem
csak Görögországra, Törökországra vagy Franciaországra, de a
még az önmagát nemzeti szempontból a legtoleránsabbnak téte-
lezõ, s a politológiai irodalomban gyakorta a tulajdonképpeni
posztnacionalista „modell”-nek tekintett nemzetállamra, Egye-
sült Államokra is érvényes. S ezt nem csak én vélem így, Robert
A. Dahl írja: „…a nyelv mélyen beágyazódik egy személyiség
belsõ rétegeibe; azt mondani, hogy az enyéim nyelve alacso-
nyabb rendû a másokénál, annyi, mint azt mondani: az enyéim
alacsonyabb rendûek másoknál. Mivel az amerikai partokra
érkezõ emigránsok szegények és kiszolgáltatottak voltak, az
angolul beszélõ többség rájuk tudott kényszeríteni egyfajta
nyelvi homogenizációt. Sosem fogjuk megtudni, hogy önbecsü-
lésüket és gyermekeikét mekkora sérülés érte.”4

Az is bizonyítható, hogy a következetesen érvényesített nem-
zetállami (azaz homogenizációs) törekvések elkerülhetetlenül
vezetnek nemzeti konfliktusokhoz. Ezt az állítást a francia vagy
a görög példa korántsem cáfolja, hiszen a kultúra és a nyelv
mindkét esetben olyan kivételes presztízzsel rendelkezett (a
francia nyelv a felvilágosodás Európájának, a görög az antikvi-
tás Európájának kulturális anyanyelve volt), mellyel a még ki-
alakulatlan kisebbségi nyelvek és kultúrák eleve föl sem vehet-
ték a versenyt, s ezért a tömegméretû asszimiláció jobbára még
a kulturális nacionalizmus kialakulása elõtt bekövetkezhetett, a
nacionalizmus csak pontot tett egy gyakorlatilag már lezárult
folyamatra. (Az „ázsiai eredetû”-nek tekintett – következésként
jóval alacsonyabb kulturális presztízsû – török vagy magyar
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zelések radikális átértelmezését. Arra azonban sajnálatos mó-
don máig nem került sor. A történettudomány és a politikai fi-
lozófia világosan felismerte ugyan a nemzetállam 19. századi fo-
galmának tarthatatlanságát3, de magának a nemzetfogalomnak
az átértelmezésére, a nemzet és az állam kapcsolatának mód-
szeres végiggondolására voltaképpen egyik sem tett kísérletet.

A politikai diskurzusban – lényegileg változatlanul – máig for-
galomban vannak azok az ellentétesnek (sõt egymást kizáró-
nak) beállított nemzetfogalmak, melyek a 19. század folyamán
alakultak ki, s a nyugati történet- és politikatudományi diskur-
zusokban a 20. század világháborúinak elméleti feldolgozása
nyomán váltak egyetemesen elfogadottá.

Az állampolgári nemzet fogalmának hívei (akik – mint látni
fogjuk korántsem véletlenül – a világrendszer vezetõ államai-
nak vagy a hozzájuk szorosan kötõdõ kisállamoknak a képvise-
lõi) a nemzetet az állam polgáraival tekintik azonosnak; a kultu-
rális nemzet fogalmának hívei viszont (akik – szintén nem vé-
letlenül – ma már csaknem kivétel nélkül kisebbségiek, illetve
a nemzetfejlõdésben visszamaradt, visszavetett vagy saját ál-
lammal nem rendelkezõ kulturális közösségek tagjai) a nemzet
lényegét a kulturális közösséghez való tartozásban látják. 

A két felfogás látszatra teljességgel összebékíthetetlen. Az ál-
lampolgári nemzet különösebb nehézség nélkül befogadónak,
toleránsnak, diszkrimináció-ellenesnek állítható be, a kulturális
nemzet pedig bizonyíthatóan kirekesztõ, intoleráns és diszkri-
minatív, amennyiben az „idegen” államban vagy államokban
élõ kulturális közösséget az adott állam vagy államok „feldara-
bolása” révén egyetlen állam határain belül szeretné egyesíte-
ni.

Valójában azonban a fenti nemzetfogalmak ugyanannak az
éremnek az ellentétes oldalai, mindössze abban különböznek
egymástól, hogy az állampolgári és a kulturális hovatartozás fo-
galmait ellentétesnek látszó értékhierarchiákban rögzítik.

Elméleti-deklaratív szinten az állampolgári nemzet ideológu-
sai az állampolgárságot (azaz a politikai közösséghez való tarto-
zást) tekintik elsõdlegesnek, meghatározónak, szükségszerû-
nek, a kulturális identitás ebben a felfogásban másodlagos,
esetleges, irreleváns. A kulturális nemzet ideológusai a kulturá-
lis hovatartozást tekintik elsõdlegesnek, meghatározónak, szük-
ségszerûnek, s az állampolgárságot minõsítik másodlagosnak,
esetlegesnek, irrelevánsnak. 

Gyakorlati-adminisztratív szinten azonban a prioritások vá-
ratlanul (?) megfordulnak. Az állampolgári nemzet ideológusai
az állampolgári közösségbe való integráció alapfeltételének az
(államinak-politikainak álcázott) többségi kulturális identitás
(a nyelv és a kultúra) tökéletes elsajátítását tekintik. (Szélsõ
esetben még – a tökéletes kulturális identifikációt mindig gátló
– kisebbségi identitás létét is tagadják.) Az állampolgárság vi-
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magyar politikai elitje Béccsel szemben a kulturális, a magyar
királyságban élõ nem magyar nemzetiségekkel szemben azon-
ban következetesen a politikai (értsd: az állampolgári) nemzet-
fogalomra apellált.

Ha ennek az „eklektiká”-nak a mélyebb okait is megpróbál-
juk feltárni, elkerülhetetlenül rá kell ébrednünk, hogy az állam-
polgári nacionalizmus mindig a domináns helyzetben lévõ kul-
turális közösségek, a kulturális nacionalizmus pedig a marginá-
lis helyzetû kulturális közösségek nacionalizmusa. 

Ez a feltevés egyszerre azt is világosan megmagyarázhatja,
hogy az állampolgári nacionalizmus miért épp a 19. század do-
mináns államainak, Franciaországnak, Angliának, illetve az
Egyesült Államoknak az elméleti irodalmában vert gyökeret, s
hogy Németország, Olaszország, és Kelet-Európa csaknem min-
den államának elméletírói miért váltak elsõsorban a kulturális
nacionalizmus (implicite a kulturális nemzetfogalom) híveivé.
Az utóbbiaknak ugyanis jobbára a 20. század folyamán kellett
megteremteniük azt a nemzeti egységet, melynek birtokában az
elõbbiek már a 19. század folyamán a kisebbségek beolvasztá-
sára összpontosíthatták energiáikat.

Nem véletlen tehát, hogy az angolszász–francia dominanciájú
nemzetközi politikai nyilvánosságban az állampolgári nemzet
fogalma rögzült. Fõként a második világháború után. Amit már
az is jelzett, hogy a korábbi Népszövetség helyébe lépõ új világ-
szervezetet már egyenesen „Egyesült Nemzetek Szervezeté”-
nek keresztelték, azaz nemzetet (a kulturális közösséget) fogal-
milag következetesen az állammal (a politikai közösséggel) azo-
nosították. S természetesen ezt a terminológiát rögzítette a
nemzetközi (egészen pontosan államközi) jog is. 

Az állam és a nemzet – minden megszorítás nélküli – azonosí-
tása már önmagában is elégséges lehetett ahhoz, hogy az 1989-
et követõ kelet-közép-európai változásokat gyakran véres konf-
liktusokba torkolló nacionalista feszültségek terheljék meg. Az
államhatárok kérdésének ugyanis – ha az állam és a nemzet
azonos –egyszerre élet és halál kérdésévé kellett válnia.

A szerbek például, akik maguk is rendelkeztek egy jelentõs
magyar kisebbséggel, s jól ismerték, mit jelentett a magyar kul-
turális közösség számára az ország feldarabolása, pontosan tud-
ták, hogy a hatalmas szerb tömegekre váró kisebbségi státus-
nak a nemzet és az állam azonossága esetén csaknem teljes jog-
fosztottsággal, a nemzeti önérzett lábbal tiprásával, s hosszabb
távon elkerülhetetlenül identitásvesztéssel kell járnia. A balká-
ni katasztrófa nem a kivételesen agresszív szerb nacionalizmus-
ból következett, éppen megfordítva, a saját államok kialakításá-
ra irányuló kisebbségi törekvések által leginkább fenyegetett
szerb nacionalizmus következett a – „nemzetközi” politikai dis-
kurzust velejéig átitató – nemzetállami terminológiából, illetve
a nemzet és az állam azonosításának francia és angolszász gya-
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kultúra erre sok évszázados birodalmi tradíció birtokában sem
lehetett képes.)

Az angol nyelv és kultúra presztízse az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban is érvényesült, bár ott egyéb tendenciák is érvényre
jutottak. Az emigránsok bizonyos mértékig már eleve lemond-
tak eredeti identitásukról, az Egyesült Államokat eleve egyfaj-
ta menedéknek tekintették, melyért érdemes áldozatokat is hoz-
ni. Így az asszimiláció viszonylag zökkenõmentesen (azaz társa-
dalmi konfliktusok nélkül) lebonyolódhatott. De konfliktusok
azokban az esetekben sem alakultak ki, amikor egy meghatáro-
zott területen nagyszámú kisebbség alakult ki. Ennek okai sem
az állampolgári nemzet „alkati demokratizmusában”, hanem az
amerikai demokrácia realizmusában rejlik. A kisebbségi nyel-
vek hivatalossá tételétõl az amerikai politika is mereven elzár-
kózott és továbbra is elzárkózik ugyan, de a hétköznapokban
nem akadályozza a kölcsönös két- vagy többnyelvûséget, bizo-
nyos esetekben még a kisebbségi egynyelvûséget is el képes vi-
selni, ami jelentõsen csökkentheti a homogenizációs nyomás
keltette feszültségeket, s a probléma távlati rendezése elõtt sem
zárja el az utat. Magyarán: az amerikai nacionalizmus józanul
következetlen, s ezért a veszedelmes feszültségek kialakulását
is viszonylag hatékonyan megelõzheti.

A következetes nacionalizmust Will Kymlicka olyan ideológi-
ai mozgalomként definiálja, mely „megkísérli biztosítani, hogy
az állam valóban »nemzetállam« legyen, amelyben az állam és
a nemzet egybeesik.”5 És ennek a definíciónak a konzekvenciá-
it is világosan megfogalmazza: minden nemzetállami értelem-
ben vett „nemzetépítés” „nemzetrombolás” is egyben, a többsé-
gi nemzet „felépítése” ugyanis elkerülhetetlenül a kisebbségi
nemzetek „lerombolás”-ával jár.6

A valóban következetes állampolgári nemzetfogalom és a ve-
le járó nacionalizmus, illetve a valóban következetes kulturális
nemzetfogalom és a vele járó nacionalizmus nem csak ugyanar-
ra az eredményre vezet, de az is bizonyítható, hogy egyetlen ál-
lam határain belül is elválaszthatatlanul összefonódnak, a szó
szoros értelmében kiegészítik egymást. 

A nacionalizmus ugyanis kifele mindig kulturális, befele min-
dig állampolgári. 

Erre a jelenségre – anélkül, hogy megfigyelésük szélesebb ér-
vényû konzekvenciáit levonták volna – többen is felfigyeltek
már. A svájci Urs Altermatt Szarajevói jelzõtûz címû könyvé-
ben világosan kimondja: „A németek, bármennyire kedvelik is
a kultúrnemzeti argumentációt, minden további nélkül oppor-
tunistáknak mutatkoztak: 1871-ben a német nyelvû elzásziak
esetében kulturális, 1818-ban a kelet-poroszországi lengyelül
beszélõ mazúrok esetében a politikai (értsd: állampolgári – B.
B.) elemet emelték ki.”7 S ugyanerre az „opportunizmus”-ra fi-
gyelt fel magyar vonatkozásban Romsics Ignác is: a monarchia
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nak kimondása, hogy a politikai nemzet fogalma nem kizárja,
hanem feltételezi a kulturális nemzetek létét, azaz a kulturális
pluralitást. Magyarán a nemzet fogalma nem használható jelen-
tésének pontos rögzítése, a „kulturális”, illetve a „politikai” jel-
zõ használata nélkül. S a kettõ együttes megnevezésére az „ál-
lam” fogalmának használata volna az ajánlatos. (Az ENSZ he-
lyett is sokkal pontosabb lenne a Független Államok Világszö-
vetsége megnevezés.) 

A fogalomhasználat tisztázását már csak az Európai Unió ál-
lamszervezetének fokozatos kialakulása is szükségessé teszi.
Ahhoz, hogy az unió valóban államként mûködhessen, elõbb-
utóbb az európai állampolgárság kialakítása is elkerülhetetlen-
né válik. Ez esetben pedig az európai állampolgári (politikai)
nemzet és az egyes kulturális közösségek szétválása is megke-
rülhetetlen lesz. A mai „nemzetállamok” a mai autonóm terüle-
tek, régiók vagy a „föderatív állam”-ok helyzetébe kerülnek,
miközben a mai értelemben vett állampolgári nemzet az unió
egészével válik azonossá. Ha ezt a fejlõdést nem sikerül elérni,
magának az uniónak a fennmaradása is kérdésessé válhat, hi-
szen nem jöhet létre az a kohéziós erõ, mely a részeket szerves
egésszé egyesítheti. Az egységes pénz- és az egységes jogrend-
szer bevezetése, a központi intézmények kialakítása, a nagy-
mérvû szuverenitástranszfer kétségtelenül ebbe az irányba mu-
tat. Ilyen körülmények közt azonban a (kisebbségek kisebbsé-
geiként megjelenõ) mai kisebbségi nemzetek autonómiaigénye
is mind nehezebben lesz elutasítható. Ezt a tényt az Európa Ta-
nácsban zajló újabb fejlemények is alátámasztják.8 S a nemzet-
államok még – az ebben a vonatkozásban számukra kedvezõnek
tûnõ – svájci példára sem hivatkozhatnak, ahol az egyes kanto-
nok – a nyelvi határok rögzítése érdekében – a betelepülõktõl
megkövetelik a nyelvi asszimilációt, hiszen a svájci modell át-
vétele a jelenlegi nyelvhatárok pontos rögzítését, s implicite a
kisebbségi autonómiák – a kisebbségek által igényeltnél is radi-
kálisabb – gyakorlatának kialakítását jelentené.

A 19. századi csapások tehát mind nyilvánvalóbban járhatat-
lanoknak bizonyulnak. Új csapásokat kell verni, új megoldáso-
kat kell – ráadásul késedelem nélkül – kimunkálni. Mindez
azonban annak elismerését is feltételezi, hogy a 19. század nem-
zeti projektumai 21. századi perspektívából egyértelmûen törté-
nelmi tévedésnek minõsülnek.

Következésként: a nemzet és a nacionalizmus fogalmát a tör-
ténettudománynak visszamenõlegesen is át kéne értelmeznie,
azaz el kell végeznie azt a feladatot, melynek elvégzésére a 20.
század oly látványosan képtelennek bizonyult.

Hogy mire gondolok, az egyetlen példával is jól megvilágítha-
tó.

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc azzal kezdõ-
dik, hogy a márciusi ifjak a híres 12 pont 12-ében kimondják
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korlatából. Annak minden borzalmával egyetemben.
A nacionalizmus egyik sajátos esete, az úgynevezett irreden-

tizmus is a nemzet és az állam azonosításának szerves következ-
ménye. A kulturális közösség fennmaradásának a közösséget
megszervezõ és egyben tartó kulturális intézményrendszer léte
az alapfeltétele. Ha az állam – az asszimiláció erõltetésének je-
gyében – fölszámolja az adott közösség kulturális intézményeit
vagy meggátolja azok létrejöttét, a szóban forgó közösségek lé-
tüket kénytelenek az. ún. anyaország kulturális intézményrend-
szereire alapozni. Ez pedig, ha nyílt nemzetromboló erõfeszíté-
sekkel is társul, elkerülhetetlenül irredenta törekvéseket indu-
kál. Azokban az esetekben azonban, amikor egy meghatározott
kulturális közösség bizonyos részei önálló, autonóm módon in-
tegrált kulturális intézményrendszert hozhatnak létre, nagyjá-
ból azonos kultúrájú közösségekbõl is eltérõ (s új államok poli-
tikai rendjébe is zökkenõmentesen beilleszthetõ) kulturális
nemzetek alakulhatnak ki. Lásd: osztrákok, svájci németek, er-
délyi szászok, ausztráliai és egyesült államokbeli angolok, bel-
giumi vallonok és québeci franciák, Dél-Amerika spanyol és
portugál nemzetei… 

A svájci németek, franciák, olaszok példája önmagáért be-
szél: az azonos kultúrájú „anyaországoktól” körülvett svájci ál-
lam, az állampolgári nemzet létét is az önálló kulturális intéz-
ményrendszerek, azaz az autonóm kulturális nemzetek létének
köszönheti (annak ellenére is, hogy a svájci politikai diskurzus
az eltérõ kulturális közösségeket – a környezõ nacionalizmusok-
tól való elhatárolódás gesztusaként – nem nemzetekként emle-
geti). A két nemzetfogalom tehát nem kizárja egymást, hanem
feltételezi. S hogy a nyelvek és kultúrák egyenlõségére alapo-
zott állampolgári kohézió mennyire intenzív lehet, arra szintén
Svájc a legbeszédesebb példa. Két – német–francia gyûlölkö-
désben tobzódó – világháború sem volt képes arra, hogy a sváj-
ci németeket és franciákat (tragikusan) egymás ellen fordítsa. 

Lehetne meggyõzõbb érvet találni arra, hogy a nyelvi-kultu-
rális különbözés, sõt nézetkülönbség (hiszen a svájci németek
és franciák a világháború alatt következetesen a tengelyhatal-
makkal, illetve az antanttal rokonszenveztek) nem szükségsze-
rûen vezet nemzeti gyûlölködéshez, hogy a különbözéshez való
jog elismerése éppenséggel az állampolgári kohézió fontos for-
rásává válhat? 

Nemzeti konfliktusokká fajuló ellentétek ma is – kivétel nél-
kül – csak azokban az államokban vannak, ahol ezt a jogot exp-
licite vagy implicite megkérdõjelezik. Magyarán: a konfliktuso-
kat mindig az egyik vagy másik nemzetfogalom kizárólagos ér-
vényesítésére tett kísérletek generálják.

A nemzeti konfliktusok megelõzésének leghatékonyabb mód-
ja tehát a kulturális és a politikai közösség szétválasztása, s a
rájuk alapozott nemzetfogalmak hierarchiájának rögzítése: an-
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Ha igen, demokratikus körülmények közt gyakorlatilag mind-
egy, hogy adminisztratíve melyikhez tarozik. Különösen egy
egyesült Európában, melynek elõbb utóbb Magyarország után
Románia is tagja lesz majd. 

A kérdéskör demokratikus rendezéséhez azonban csupán a
kulturális és az állampolgári nemzet fogalmainak visszamenõ-
leges tisztázásán át vezethet az út. Fel kell fedeznünk azokat a
kossuthi–popovici hagyományokat, melyre a közös jövõ valóban
felépíthetõ. A nacionalista mítoszok lerombolása önmagában
nem elegendõ. Új történelmi mítoszokra is szükségünk van. Mí-
toszról beszélek, mert a történelem még legpozitivistább válto-
zatában is emberi alkotás, narratíva, mely – ekként – nem nél-
külözheti a mitikus elemeket sem. Kossuth és Popovici számos
lényegi különbséget is tartalmazó projektumainak társítása
csak némi mitizálással, azaz közös elemeik felerõsítésével és el-
térõ aspektusaik háttérbe szorításával tehetõ hatékonnyá. Ami
korántsem történelemhamisítás, pusztán a történelem korsze-
rû, józan kritikával átgondolt értelmezése.

Az eltérõ történelmi narratívák igazságát ugyanis nem kizá-
rólag „tényszerû” igazságuk, hanem mindenekelõtt a jelen kér-
déseinek megoldására való alkalmasságuk adja. A történelem-
ben az a múlt a „valóságos”, mely úgy destabilizál, hogy stabil
jövõbe vezet. 

Egy ilyen alternatívát azonban a nemzetközi nyilvánosságban
ez idõ szerint csak olyan szellemi és politikai elit képviselhet
hatékonyan, mely (határokon innen és túl) valóban nemzeti plu-
ralizmusban gondolkodik. 

Magyarán, a nemzeteken, továbbra is fõként a „nemzetietle-
nek” segíthetnek.
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Erdély Magyarországgal való egyesülését. Az erdélyiek a 12.
pontot ráadásul a program élére ugratják elõ. A románok és a
szászok ezt a lépést természetszerûleg a magyar nemzeti
homogenizáció, a nagyszabású nemzetépítési terv kivitelezés-
ének kezdõlépéseként interpretálják. És joggal. S ezzel megin-
dul a – még létre sem jött – állampolgári nemzet dezintegráció-
jának folyamata. (Utóbbit szándékosan nem neveztem magyar-
nak, lévén – természeténél fogva – soknemzetiségû.)

A történészek többségének véleményével ellentétben meg-
gyõzõdésem, hogy ez a dezintegráció nem eleve szükségszerû.
A román forradalmárok – a kisebbségiek természetes realizmu-
sával – akkor és késõbb is kettõs alternatívában gondolkodnak.
Céljuk a román nemzeti egységnek a monarchia keretei közt va-
ló megteremtése, vagy ha ez nem lehetséges (és csak akkor), sa-
ját nemzeti állam létrehozása. A második alternatíva a csábo-
sabb, de reálisabbnak – egészen a 20. század elejéig – az elsõt
tartják. S az egyoldalú magyar nemzeti törekvéseket élesen el-
utasító nyugati reakciókkal szembesülõ Kossuth Lajos is kény-
telen ennek a tervezetnek – egy számunkra, magyarok számára
valamivel kedvezõbb, de a román projektumokkal gyakorlatilag
nem összeegyeztethetetlen – változatát kidolgozni. Román ol-
dalról sem szûnik meg a keresés, a forradalom, sõt a kiegyezés
után sem: A. C. Popovici még a 19. század harmadik harmadá-
ban is könyvméretû tanulmányt szentel a román nemzetet is in-
tegráló Nagy-ausztriai Egyesült Államok álmának9. 

Erdély Magyarországgal való egyesülése, mely, tudjuk a ki-
egyezéssel válik „véglegessé”, ezeknek az elgondolásoknak az
explicit tagadása. S a mûvet 1919 után a román hatalom teljesí-
ti be, mely a korábbi román álláspontot minden további nélkül
megtagadva, a tartományt ugyanúgy a nagyromán államba ol-
vasztja be, mint korábban mi a magyarba. Azzal a különbséggel,
hogy a kedvezõ demográfiai adottságokra és a nemzetközi kö-
zösség cinkos hallgatására alapozva õ már megteheti, hogy a
kymlickai nemzetromboló nemzetépítést kiteljesítve naciona-
lizmusát egyetemes, tehát a románokat is súlyosan érintõ nagy-
szabású kulturális értékrombolássá változtassa. 

A magyar közvélemény Erdély Romániába való Trianon utá-
ni beolvasztását csak akkor ítélhetné el (akár nemzetközi fóru-
mokon is), ha Magyarországba való 19. századi beolvasztását is
elítéli. Ez azonban máig nem történt meg. A 12. pont a magyar
történettudományban továbbra is a forradalom vívmányaként
szerepel, s ma sincs olyan március 15-e, melynek szónokai ne
elismeréssel emlegetnék. Pedig a Magyarországba való beol-
vasztás legitimitásának hangoztatása elvileg a Romániába való
beolvasztás legitimitásának elismerésével azonos. 

El kéne jutnunk oda, hogy felismerjük: nem az a fontos, hogy
Erdély Magyarországhoz vagy Romániához tartozik-e, hanem
az, hogy az adott államokon belül megõrizheti-e különállását.
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PESTI SÁNDOR

Mérhetõ-e a kormányzati 
teljesítmény?1

Elmélkedések a kormányzati teljesítmények

operacionalizálhatóságáról és 

a társadalomtudományok tudományjellegérõl

Ebben a tanulmányban két – véleményem szerint legalábbis –,
egymással összefüggõ kérdéssel kívánok foglalkozni. Az egyik
kérdés, hogy mennyiben ítélhetõ meg egy adott kormányzat tel-
jesítménye, hogy az „jól”, avagy „rosszul” teljesített, akár glo-
bálisan, akár egyes részterületeken. Mégpedig nem a politikai,
nem is a kritikai értelmiségi vagy a mindennapi gondolkodás,
hanem a tudományos gondolkodás logikája alapján. Azt nagyon
jól tudjuk, hogy a politikusnak, a publicistának, a közügyek
iránt érdeklõdõ laikusnak saját értékrendje, hite, elõítéletei, ér-
dekei stb. alapján mindig határozott véleménye van az éppen
regnáló kormányok politikai teljesítményérõl, és ez így is van
rendjén. A minket foglalkoztató probléma azonban az, hogy a
valóságot, az igazságot kutató, az igaz/hamis bináris kód men-
tén orientálódó tudomány, a maga klasszikus, leginkább a ter-
mészettudományoknál fellelhetõ értelmében milyen választ tud
adni, egyáltalán választ tud-e adni erre a kérdésre. Vannak-e a
vonatkozó társadalomtudományoknak – beleértve természete-
sen a politikatudományt is – módszerei, eszközei a kormányzati
teljesítmények operacionalizálására, hogyan és mennyiben ve-
rifikálhatóak ezek a kutatások, milyen mértékû konszenzus ér-
hetõ el ezen eredmények elfogadottságát illetõen az adott tudo-
mányterület szakmai elitjében?

A másik, ehhez szorosan kapcsolódó kérdés, hogy az ebbõl a
szempontból releváns társadalomtudományok – politológia,

HAGYOMÁNYOS KORMÁNYZÁS – 
ELEKTRONIKUS KORMÁNYZÁS



Mit mérünk?

A modern piacgazdaságokban a gazdaság állapotának jellemzé-
sére igen sok paraméter, mérõszám áll rendelkezésünkre. Hogy
csak a legfontosabbakat említsem: GDP alakulása; államháztar-
tás egyenlege; államadósság nagysága; infláció mértéke; folyó
fizetési mérleg, azon belül a külkereskedelmi mérleg egyenle-
ge; foglalkoztatottsági adatok stb. Ritka az, hogy egy kormány-
zat alatt minden adat kiváló, vagy épp ellenkezõleg, gyenge le-
gyen, általában egyes adatok jobbak, míg mások gyengébbek. 

Hogyan mérünk?

Az elõbb felsorolt mutatók mindegyike hallatlanul komplex je-
lenségeket, folyamatokat takar, nagyon nehéz ezeket egzakt
módon operacionalizálni. Aki tanulmányozta már alaposabban
a KSH évkönyveit, az tudja, hogy a vonatkozó gazdasági-pénz-
ügyi adatok közlése elõtt minden fejezet esetében többoldalas
módszertani bevezetõ olvasható. Különbözõ módszerek alkal-
mazása, az eltérõ szempontú megközelítések ugyanannak a te-
rületnek a mérésére olykor jelentõs mértékben változtatják
meg ezen adatokat. 

Lássunk néhány empirikus példát erre a magyar gyakorlat-
ból!

– A költségvetési hiány számítására több nemzetközi módszer
is létezik, melyek közül a két legelterjedtebb az IMF által
kidolgozott GFS-rendszer és az EU-ban használatos ESA 95-
rendszer. Magyarország 2002-ig hivatalosan a GFS-t hasz-
nálta, azóta az ESA 95-t. A két szisztéma szerinti mérés igen
jelentõs eltéréseket mutathat, a GDP-hez viszonyítottan
akár 2–3%-ot is. 

– A külkereskedelmi mérleg egyenlegének számítása során
az ezért felelõs MNB jelentõs módszertani változtatásként
2003-tól a vámnyilvántartásra épülõ külkereskedelmi ter-
mékforgalmi adatokat veszi alapul, míg korábban saját ban-
ki fizetési statisztikáira támaszkodott. Márpedig a két adat
– noha ugyanazon folyamatokra vonatkozik – jelentõsen el-
tér egymástól. Jó példa erre, hogy ha a 2002-es adatokat az
elõzõ évivel vetjük össze, a régi módszer szerint a deficit 1,3
milliárd euróról 3,5 milliárdra, az új módszer szerint 2 mil-
liárd euróról 2,8 milliárdra nõtt. A különbség tehát hatal-
mas. Ráadásul a 2003-tól bevezetett külkereskedelmi ter-
mékforgalom mérése esetén a vizsgált statisztikai kör 1991-
ben, 1997-ben, 1998-ban és 2001-ben is változásokon ment
keresztül (az elsõ két alkalommal igen jelentõs mértékben).
A fizetési mérleg egy másik eleménél, a mûködõ tõke be-

áramlás, illetve a profitrepatriálás kiszámításánál pedig

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 235

közgazdaságtan, kriminológia, alkotmányjog, oktatástudomány,
médiaszociológia stb. – mennyiben tekinthetõk a fogalom ha-
gyományos, természettudományos-matematikai értelmében tu-
dománynak.

A KORMÁNYZATI TELJESÍTMÉNYEK
OPERACIONALIZÁLHATÓSÁGÁRÓL

Kezdjük vizsgálódásainkat az elsõ kérdéssel! Általában egy
kormányzati ciklus lezárulta vagy akár egy adott kormány egy-
két-három éves regnálásának az évfordulója szolgál apropóul
ahhoz, hogy a legkülönbözõbb írott és elektronikus médiumokat
elárasszák a politikával valamilyen formában foglalkozó újság-
írók, publicisták, közírók, kritikai értelmiségiek, elemzõk stb.
értékelései az adott kormányzat általános politikai és külön-kü-
lön egyes szakpolitikai teljesítményérõl. Ebbe az „értékelési
boom”-ba aztán rendre beszállnak a különbözõ társadalomtudo-
mányok képviselõi is. Legutóbb Magyarországon a Medgyessy-
kormány elsõ évének letelte szolgáltatott erre alkalmat. Az ese-
ti elemzések és interjúk mellett nekem három átfogóbb kísér-
letrõl van tudomásom.

A Századvég Politikai Elemzések Központja egy vaskos tanul-
mánykötetet adott ki ez alkalomból, mely szisztematikusan te-
kinti át az egyes szakpolitikai területeket, amint az elõszóban
fogalmaznak: „szaktudományos alaposságú képet kívántunk
festeni a legfontosabb társadalmi-gazdasági területek kormány-
zati kezelésérõl”, a kötet „az eddig nyilvánosságra került tanul-
mányokhoz képest a legátfogóbb elemzését adja a szociálliberá-
lis koalíció elsõ évének”.2

A XXI. Század Intézet 2003. május 30-án rendezett konferen-
ciát „A kormány elsõ éve” címmel, melyen politológusok, köz-
gazdászok, politikusok, közigazgatási szakemberek tartottak
elõadásokat. A Magyar Hírlap pedig immáron többéves hagyo-
mányát folytatva kért fel négy politológust, hogy értékeljék szö-
vegesen és érdemjegyekkel (!) a kormány egyéves teljesítmé-
nyét, miniszterekre lebontva. (Ezen kísérletekre a tanulmány
késõbbi részeiben még visszatérek.)

Az alábbiakban azt próbálom meg körüljárni, hogy melyek
azok a tényezõk, amelyek véleményem szerint alaposan megne-
hezítik (lehetetlenné teszik?) annak tudományos szempontú ér-
tékelését, hogy egy adott kormányzat (és most egy egész kor-
mányzati ciklusra gondolok, egyetlen év elemzése természete-
sen még problematikusabb) milyen szakmai-politikai teljesít-
ményt nyújtott globálisan vagy valamely részterületen. A gaz-
daságot, mint a társadalom egyik legmeghatározóbb alrendsze-
rét vizsgálom meg legrészletesebben ebbõl a szempontból. 
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vizsgálják, havonta 30–150 helyen, illetve alkalommal. Egy
reprezentáns ára a róla összegyûjtött valamennyi ár egysze-
rû számtani átlaga. Az egyes reprezentánsokat természete-
sen súlyozzák a háztartások fogyasztási adatainak megfele-
lõen. A rendszerben tehát három ponton is tere van bizo-
nyos mértékû szubjektivitásnak: mi kerül be az inflációs ko-
sárba; hol végzik az egyes termékek, szolgáltatások árának
megfigyelését; mely reprezentánsokat milyen mértékben
súlyoznak?

Összegezve tehát ezen példákból is látható, hogy igen nehéz
egy adott nemzetgazdaság teljesítményét, fejlettségi szintjét a
tudomány eszközeivel, módszereivel egzakt módon mérni. Ezek
alapján talán kevésbé lepõdünk meg azon az utóbbi idõben egy-
re többször megfigyelhetõ jelenségen (magam a választási kam-
pány során tapasztaltam több alkalommal is), miszerint az egy-
mással szemben álló politikai vitapartnerek immáron nemcsak
az adatok értelmezésében vannak eltérõ állásponton, hanem
eleve eltérõ adatokból, számokból indulnak ki. Továbbá az is
érthetõvé válik, hogy miért nem tudta kitölteni teljes hivatali
idejét sem a Horn-kormány, sem az Orbán-kormány által kine-
vezett KSH-elnök.

Az „örökség” problematikája

Egyetlen kormány sem indul tiszta lappal, hanem átvesz az elõ-
zõ kormány(ok)tól egyfajta „örökséget”. Mivel pedig a közpoli-
tikai ciklusok idõben a legritkább esetben esnek egybe a kor-
mányzati ciklusokkal, az egyes nagyobb projektek több kor-
mányzati cikluson is átívelnek (ha ezt nem akadályozzák meg az
esetleges új kormányok), az intézkedések pozitív vagy negatív
hatásai sokszor évek múlva jelentkeznek, amikor már rég má-
sik kormány van hatalmon, és amikor ezeket a hatásokat, követ-
kezményeket már igen nehéz bizonyítani. Ez a helyzet aztán be-
láthatatlan lehetõségeket kínál a politikai gondolkodás logikája
számára. Rendszeresen tapasztaljuk, hogy az éppen kormányon
lévõk a gazdaság pozitív folyamatait a saját kitûnõ teljesítmé-
nyüknek tulajdonítják, az esetleges negatív jelenségeket pedig
az elõzõ kormány(ok) által hátrahagyott örökség számlájára ír-
ják. A mindenkori ellenzék logikája és kommunikációja termé-
szetesen épp fordítva mûködik, õk a negatívumokat írják a kor-
mány számlájára, míg a pozitívumok (ha egyáltalán elismernek
ilyet) szerintük nem a hatalmon lévõk áldásos tevékenységének
következményei, hanem annak ellenére léteznek, elsõsorban
azon intézkedések hatására, amiket õk még kormányzati erõ-
ként foganatosítottak. Magyarországon ezen taktikai-kommuni-
kációs fegyver alkalmazását különösen megkönnyíti az a tény,
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2004-ben tért át Magyarország egy másik módszerre, ami
szintén változtatni fog az adatokon.

– A munkaerõ-piaci helyzet jellemzésére is alapvetõen kétfé-
le megközelítés létezik, amely akár jelentõsen eltérõ ered-
ményekhez is vezethet, és erre Magyarország már évek óta
példa. Míg a munkanélküliségi adatokat figyelve európai vi-
szonylatban igen jól állunk, addig az aktív korú foglalkozta-
tottak arányát tekintve már korántsem ilyen rózsás a kép.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a munkanélküliség
mérésére is legalább kétfajta legitim módszer van forgalom-
ban. A regisztrált munkanélküliek száma a munkaügyi köz-
pontokban regisztráltakat tekinti állástalannak, míg az ILO
szabványai szerint számított munkanélküliségi ráta azokat,
akik a rendszeresen, meghatározott számú és összetételû so-
kaságon végzett munkaerõ-piaci felmérések során a
kérdezõbiztosoknak azt állítják, hogy aktívan keresnek mun-
kát, de nem találnak.

Jól jellemzi e terület mérésének bonyolultságát, hogy a
KSH-évkönyv vonatkozó fejezetének módszertani bevezetõ-
je fontosnak tartja külön is kiemelni: „A foglalkoztatottsági
statisztika az adatforrások, a számbavételi módszerek, a
megfigyelt sokaság különbözõsége miatt azonos jelenséget
számszakilag eltérõ adatokkal jellemez, ezért a különféle
adatforrásokból származó információk nem helyettesíthe-
tõk egymással.”3

– Mai bonyolult világunkban szintén meglehetõsen nehéz és
komplex feladat a nemzetgazdaság valamennyi gazdasági
egységében egy év alatt létrehozott termékek és szolgáltatá-
sok bruttó értékének, azaz a GDP-t alapvetõen meghatározó
bruttó kibocsátásnak az egzakt, pontos meghatározása. A
gazdaság hagyományos területei (ipar, mezõgazdaság, ke-
reskedelem) mellett a GDP-t egyre nagyobb mértékben ha-
tározzák meg olyan tételek, mint például a távközlés, a leg-
különbözõbb pénzügyi tevékenységek, oktatás, egészség-
ügy, közigazgatás, védelem, szennyvíz- és hulladékkezelés,
érdek-képviseleti tevékenység (!), szórakoztatás, kultúra,
sport, számítástechnikai tevékenység, kutatás-fejlesztés
stb., melyek által létrehozott termékek, szolgáltatások mér-
tékének forintosítása nem lehet könnyû feladat. Ráadásul a
GDP-számítások problematikájával foglalkozók közül egyre
többen hívják fel arra a figyelmet, hogy ezen termékek és
szolgáltatások nem mindegyike teremt feltétlenül „pozitív”,
üdvözlendõ értéket. 

– Egy szabad piacgazdaságban, ahol az árak – nagyon kevés
kivételtõl eltekintve – nem hatóságilag rögzítettek, szintén
komoly kihívást jelent az éves infláció meghatározása. A
Magyarországon alkalmazott módszertan szerint kb. 1400
termék és szolgáltatás – szaknyelven reprezentáns – árát
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keztetésre, hogy a piacgazdaságokban, függetlenül minden kül-
sõ körülménytõl, és a kormányzati politikák minemûségétõl,
azok sui generis jellegébõl adódóan léteznek hozzávetõleg
45–60 éves ciklusok, melyeken belül a fellendüléseket rendre
recessziók, válságok követik. A konjunktúrák mindig egy jelen-
tõsebb technológiai-gazdasági paradigmaváltásból erednek
(természetesen a piacgazdaság strukturális keretein belül), az
ilyen alapvetõ újítások iránti szükséglet pedig mindig akkor
jelentkezik, amikor a nemzetgazdaságok és az egész tõkés vi-
lággazdaság alapsejtjeit alkotó cégek széles körben és tartósan
válnak veszteségessé. A Kondratyev-ciklusok létezését sokak
szerint a halála (1938) óta eltelt idõszak is egyértelmûen iga-
zolja. 

Ha immáron a gazdaságtól eltávolodva egyéb alrendszereket,
szakpolitikákat vennénk górcsõ alá, és kísérelnénk meg kimu-
tatni, hogy azokon a területeken az adott kormányzatok hogyan
teljesítettek, sokban hasonló problémákkal találnánk szembe
magunkat. A dolgok összetettségének, bonyolultságának illuszt-
rálására csupán két példát említenék még, olyan területekrõl,
amelyek – úgy gondolnánk legalábbis – a többihez képest egzakt
módon mérhetõek. 

Az egyik ilyen a közbiztonság helyzete. Ha ellenõrizni szeret-
nénk például, hogy miként teljesített ezen a területen az Orbán-
kormány, mennyire vált be a meghirdetett és számos intézke-
déssel, jogszabály-módosítással a gyakorlatba átültetni kívánt
szigorúbb, rendpártibb jellegû büntetõpolitika, elég – gondol-
nánk –, ha megnézzük a bûnügyi statisztikákat, elsõsorban is az
ismertté vált bûncselekmények számát, valamint a felderítési
mutatókat. Igen ám, de ezen statisztikai adatok relevanciáját
számos szakember kétségbe vonja, legutóbb a Medgyessy-
kormány bûnmegelõzési miniszteri biztosa, Gönczöl Katalin
egyenesen azt nyilatkozta a HVG-nek, hogy: „A mai hivatalos
statisztikákat lassan már a rendõrök sem veszik komolyan.”4

A problémák egyrészt abból adódnak, hogy nagyon sok a lá-
tens, különbözõ okokból be nem jelentett bûncselekmények szá-
ma, melynek mindig változó mennyiségét igen nehéz megbe-
csülni. Másrészt a modern piacgazdaságokban – így hazánkban
is – az ismertté vált bûncselekmények jelentõs része különbözõ
típusú gazdasági és vagyon elleni bûncselekmény. Ezen a terü-
leten pedig nem ritka, hogy egy személy vagy elkövetõi csoport
olyan bûncselekményt, bûncselekmény-sorozatot követ el,
amely a bûnügyi statisztikában akár több ezres tételként is
megjelenhet, és ha egy éven belül több ilyen is elõfordul, az je-
lentõsen eltorzíthatja a statisztikát, megnehezítve ezzel az
egyes évek korrekt összehasonlítását.

A felderítési mutató esetében pedig a rendõrség legkülönbö-
zõbb területeken dolgozó alkalmazottjainak van széles körû le-
hetõsége ezen adatok számukra kedvezõbb kozmetikázására,

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 239

hogy 1990 óta eddig minden választással új kormány került ha-
talomra.

A külsõ tényezõk szerepe

Egy demokratikus társadalom, egy piacgazdaság nem légüres
és nem zárt térben létezik, a globalizáció kiteljesedésével egy-
re erõteljesebben befolyásolják a világgazdaság globális trend-
jei, és különösen azon régiók, országok állapota, amelyekkel az
adott ország szorosabb gazdasági kapcsolatokat ápol. Egy világ-
gazdasági recesszió vagy konjunktúra nyilván jelentõs mérték-
ben determinálja bármely piacgazdaság állapotát. Magyaror-
szág számára ezen túlmenõen különösen fontos az Európai
Unió, azon belül is fõleg Németország gazdaságának mikénti
alakulása. De láttuk az elmúlt évek során, hogy olyan regioná-
lis válságok is hatással voltak a magyar gazdaságra, mint a dél-
kelet-ázsiai, az orosz, sõt a brazil és az argentin válság.

Ugyancsak befolyásolja a gazdasági fejlõdést egy, az adott or-
szág közelében zajló háború (mint például hazánk esetében a
90-es évek elsõ felének délszláv háborúi). Ezen külsõ tényezõk
tényleges hatásainak egzakt forintosítása szintén igen nehéz,
ami újfent lehetõséget ad a politikusok számára, hogy szerepe-
iknek megfelelõen eljátsszák az elõzõ pontban említett
diszkurzív játékaikat.

Nemcsak a mesterséges környezet befolyásolja azonban egy
nemzetgazdaság állapotát, hanem természetesen a természeti
környezet is, illetve a kettõ összefüggései. Emlékszünk például,
hogy az Orbán-kormány regnálásának elsõ éveiben azzal véde-
kezett az autópálya-építés felfüggesztésének ellenzéki vádja el-
len, hogy a sorozatos árvizek és belvizek miatt az erre szánt
pénzt gátak építésére kell fordítani. Az utóbbi évek látványos
orosz gazdasági fellendülésének pedig nem feltétlenül a putyini
adminisztráció zseniális gazdaságpolitikája az egyetlen oka, ha-
nem – részben legalábbis – azon nyersanyagok tartósan magas
világpiaci ára, amelyekbõl Oroszországnak igen sok van. 

A hosszú hullámú konjunktúraciklusok befolyása

Végül mindenképp utalnunk kell a hosszú hullámú konjunktú-
raciklusok elméletére, melyet számos közgazdász vall, és mely-
nek kidolgozása és empirikus adatokkal történõ bizonyítása az
1920-as, 30-as évek zseniális orosz közgazdásza, Nyikolaj
Kondratyev nevéhez fûzõdik. Õ a XVIII. század végi, Angliában
megindult ipari forradalomtól kezdve vizsgálta meg az akkori
idõk legjelentõsebb kapitalista gazdaságait – Anglia, Franciaor-
szág, Egyesült Államok, Németország –, és jutott arra a követ-
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Lényegében ezt támasztja alá Stumpf István véleménye is,
akinek társadalomtudósként volt alkalma négy éven keresztül a
modern kormányzati rendszer közpolitikai mechanizmusait, a
döntések hatását stratégiai pozícióban lévõ résztvevõként belül-
rõl tanulmányozni: „…jelen pillanatban lehetetlennek tûnik a
döntések hatásainak elemzése. Rendkívül szûk az idõ a megho-
zott intézkedések érvényesülésérõl kapható információk és
azok feldolgozására a változások léptékéhez képest. Mire egyes
döntések hatásait sikerült kimutatni és elemezni, addigra már
gyökeresen új jelenségekkel állunk szemben. Nem mindig tud-
ni, hogy a megtett intézkedések mennyire tudták befolyásolni
az új jelenségek kialakulását.”5

A kormányzati teljesítményt nem feltétlenül csak abszolút ér-
telemben vagy más kormányokhoz viszonyítva lehet értékelni,
hanem a saját maga által kitûzött célokhoz, megalkotott kor-
mányprogramhoz, jogalkotási tervekhez mérten is. Mennyit va-
lósított meg ebbõl a négy év (vagy a vizsgált idõszak) alatt,
mennyire tartotta magát hozzá? Ebbõl a szempontból a fõ prob-
lémát a kormányprogramok mûfaja jelenti. Ezek ugyanis több-
nyire csak igen elnagyoltan, vázlatosan tartalmazzák a leendõ
kormány legfõbb célkitûzéseit és fõleg a megvalósítás módoza-
tait, ütemezését, a hozzá rendelt eszközöket.

A Századvég Kiadó már említett tanulmánykötete ezt az as-
pektust tekinti az elemzés egyik fõ szempontjának. Kétségtele-
nül említenek is az egyes tanulmányok olyan elemeket a kor-
mányprogramból, amelyek esetében már egy év után is cáfolha-
tatlanul megállapítható, hogy azokat nem tartotta be a kor-
mány. Így például azt az ígéretet, mely szerint: „A jövõben új
vagy többletfeladat elõírásakor a teljes fedezetet biztosítani
fogjuk az önkormányzatok részére.”6 Szintén jogos szembesíte-
ni a kormánytöbbséget az államháztartás transzparenciájának
növelésére tett ígéretével (a valóságban épp az ellenkezõje tör-
tént)7, vagy éppen az autópálya-építések fõvállalkozóinak kizá-
rólag közbeszerzési eljárás keretében történõ kiválasztásával.8
Medgyessy Péter személyes vállalásaival kapcsolatban is említ-
hetünk néhány be nem tartott ígéretet. Ezen esetekben is lehet
persze hivatkozni az elõzõekben említett befolyásoló tényezõk
némelyikére (pl. „idõközben megváltozott a külsõ környezet”,
vagy „csak az átadás-átvétel után derült ki számunkra a nega-
tív örökség valós mértéke” stb.).

Nehéz azonban bizonyítani, illetve cáfolni a tanulmánykötet
olyan kritikai megállapításait, mint például, hogy a kormány-
program kulturális fejezetének megvalósítása kapcsán „egyév-
nyi elvesztegetett idõrõl” beszélhetünk.9 Vagy, hogy a kormány-
programhoz képest aránytalanul nagy méreteket öltött a kor-
mányváltást követõ személycsere, a meghirdetettel szemben
durva politikai tisztogatás történt.10

A bevezetõ tanulmány a kormányprogram alapvetõ problé-
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manipulálására (talán ezért is mondta Gönczöl Katalin, hogy
nem veszik azokat komolyan).

Ráadásul, ha mindezen szakmai aggályoktól elvonatkozta-
tunk, és megnézzük az Orbán-kormány idõszakának vonatkozó
adatait, akkor azt látjuk, hogy míg az 1998-ban regisztrált
600 000-es csúcsról 1999-ben 500 000-re, 2000-ben pedig
450 000-re csökkent az ismertté vált bûncselekmények száma,
addig – ugyanazon büntetõpolitikai koncepció és kormányzati
politika mellett – 2001-re ez a csökkenés megállt, sõt 465 000-re
nõtt (2002-ben ugyan tovább csökkent 414 000-re, ezt viszont
már két kormány hozta össze). És akkor még nem beszéltünk
arról, hogy a kormányzat büntetõpolitikája mellett milyen
egyéb tényezõk befolyásolják egy adott idõszak közbiztonságá-
nak alakulását.

A másik példám a magyar nemzet elõtt álló talán legsúlyosabb
problémával kapcsolatos, nevezetesen, hogy a fejlett nyugati or-
szágok trendjeihez képest is vészesen csökken a magyarság lé-
lekszáma. Ennek fõ oka az élve születések számának a 80-as évek
eleje óta tartó folyamatos csökkenése, amely adat – szemben az
eddigi példákkal – egy senki által nem vitatható, objektív mérõ-
szám. Ennek a trendnek a megfordítására az Orbán-kormány ko-
moly erõfeszítéseket tett, melyek tükrözõdnek mind a meghozott
intézkedéseiben (elsõsorban a családtámogatási rendszer jelen-
tõs kiszélesítése), mind a verbalitás – ha úgy tetszik, a diszkurzív
politika – síkján, mely a mediatizált tömegdemokráciák korában
közel akkora jelentõséggel bír, mint az effektív döntések. 2001
elején úgy tûnt, hogy az erõfeszítéseknek meg is lett az eredmé-
nye, mert hosszú évek után elõször 2000-ben többen születtek
(97 597), mint 1999-ben (94 645). Ennek hatására ebben az idõ-
szakban több kormánypárti politikus is úgy nyilatkozott, hogy
lám, csak akarni kell a jót, a polgári kormány erõfeszítései már-
is meghozták a gyümölcseiket. Igen ám, csakhogy miközben
2001-ben tovább erõsödött a családtámogatás rendszere, a szüle-
tések száma újra elkezdett csökkenni (97 047), amely csökkenés
2002-ben tovább folytatódott (96 804).

Félreértés ne essék, én nem helyezkedem defetista álláspont-
ra, és nem állítom azt, hogy akár ezen a területen, akár más te-
rületeken felesleges bármely kormányzati erõfeszítés, és nem
kell az adott problémával foglalkozni, mert ezen úgysem múlik
semmi. Csupán arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy a társa-
dalom különbözõ alrendszereinek állapota, a megfigyelhetõ fo-
lyamatok, jelenségek nem csupán az éppen regnáló kormányza-
ton, sõt általánosabban fogalmazva nem csupán a nagypolitika
alakítóin múlnak, az okok jóval komplexebbek, összetettebbek,
melyek mindegyikét és azok tényleges befolyását a tudomány
eszközeivel, egzakt módon roppant nehéz feltárni. És az állami-
kormányzati feladatok mind komplexebbé válásával, a társadal-
mi folyamatok felgyorsulásával csak egyre nehezebb lesz. 
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adása nem errõl szólt elsõsorban – a következõt mondta: „A tár-
sadalomtudományok, az kérem egy nagy humbug.” Én ezen ak-
kor, fiatal társadalomtudósként mélyen felháborodtam. Ma már
– a megállapítás nyilvánvalóan sarkos leegyszerûsítése ellenére
– nagyobb empátiával viseltetem iránta… 

Jelenleg úgy gondolom, hogy az egyes társadalomtudomány-
ok által vizsgált és kutatott alrendszerek – politika, gazdaság,
alkotmányjog, média, oktatás stb. – ab ovo csak korlátozottan al-
kalmasak arra, hogy a klasszikus értelemben vett – és elsõsor-
ban a természettudományokra, matematikára jellemzõ – tudo-
mány módszerei, eszközei, bizonyítási eljárásai segítségével
vizsgáljuk, kutassuk õket, és az adott szakma túlnyomó többsé-
ge által elfogadott, általános érvényû, szükségszerû igazságokat
tárjunk fel. Mégpedig alapvetõen azért, mert ezen létszférák az
embernek mint zoon politikon-nak, közösségi lénynek a világát
jelentik, az ezeket kutató tudományok az emberek és az általuk
létrehozott intézmények közötti kapcsolatokat, viszonyokat, va-
lamint az ezekbõl kibontakozó folyamatokat, jelenségeket elem-
zik.

Különösen igaznak gondolom ezt a politikatudományra.
Szkeptikus vagyok tehát az olyan megállapításokkal kapcsolat-
ban, amit például Debreczeni Józsefnél olvastam: „A hivatásos
politikus »csinálja« a politikát. Cselekvõ, résztvevõ, döntéshozó,
ezer érdek köti, benne van. A politológus csupán leírja, értelme-
zi és elemzi. Kívülrõl, érdek és elfogultság nélkül. A publicista
pozíciója valahol a kettõ között található. Leír, értelmez, elemez
õ is, de a tudóssal ellentétben rendszerint hatni, mozgósítani
akar. Nincs hatalma, nem hoz döntéseket, mint a politikus, leg-
följebb befolyásolni igyekszik annak döntéseit. A politikus ér-
dekelt abban a politikai ügyben, amelyben cselekszik, a polito-
lógusnak viszont teljesen érdektelenül kell azt vizsgálni. A pub-
licista nem feltétlenül érdekelt, de mindenképpen érintett az
adott tárgyban, különben nem fogna hozzá az íráshoz.”13

Lényegében hasonló elvárásokat fogalmaz meg és kér számon
Schlett István Kende Péter elemzéséhez fûzött reflexióiban: „A
politológus vagy a politikus észjárását követi-e, a tudomány
vagy a politika gondolkodásmódja tükrözõdik-e megállapításai-
ban? Nos, a szerepek, a mûfajok, a gondolkodásmódok közötti
csúszkálás az, ami nyugtalanná tesz ezen írás olvastán.”14 Én
szkeptikus vagyok azt illetõen, hogy ezeket a gondolkodásmódo-
kat, szerepeket, mûfajokat szét lehet-e sterilen, kristálytisztán
választani. 

Schlett István egy másik tanulmányában kitûnõ leírását adja
a politikai gondolkodás legfõbb jellegzetességeinek.15 Ezek két-
ségkívül leginkább a politikusok gondolkodását jellemzik, to-
vábbá sok elemében illenek a publicisták, kritikai értelmiségi-
ek gondolkodásmódjára is. Van azonban a szerzõ által felsorolt
elemek közül jó néhány, amelyektõl véleményem szerint teljes
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májának azt tartja, hogy abból „az átfogó társadalmi-gazdasági
vízió és az ebbõl fakadó prioritások hiánya derül ki”.11 Csizma-
dia Ervin a XXI. Század Intézet konferenciáján viszont épp azt
emelte ki, hogy „ez az elsõ baloldali kormány, amelynél egyál-
talán elveket lehet érzékelni és egy törekvést arra, hogy ezeket
az elveket valamilyen formában rendszerezetten kifejezésre
juttassa egy kormányprogram keretein belül is”.12 Most akkor
vannak víziók vagy nincsenek?

Ami a prioritásokat illeti, ha a kormányprogram, illetve a kor-
mány meghatározó politikusai errõl világosan beszélnek, kitû-
zik a fõ csapásirányokat, akkor is rendkívül nehéz annak a kont-
rollálása, hogy a gyakorlatba ezeket mennyiben ültetik át. A
legegyértelmûbb módja ennek az lenne, hogy nézzük meg az
egyes évek költségvetését, mennyit is szánt a prioritásként
meghirdetett területekre a kormányzat. A probléma azonban
az, hogy a modern államok költségvetései annyira komplexek-
ké, bonyolultakká váltak, az egyes alrendszerekre, szakpoliti-
kákra, nagy projektekre szánt pénzek oly mértékben szétforgá-
csolódva, illetve egymással összefonódva jelennek meg az egyes
fõ- és alfejezetekben, hogy szinte lehetetlen pontosan megmon-
dani, mennyit költ az állam adott évben – teszem azt – az önkor-
mányzatok vagy a kis- és középvállalkozások támogatására. Rá-
adásul hazánkban az egymást követõ kormányok különbözõ esz-
közökkel folyamatosan növelték a parlamenti felhatalmazás
nélkül, általuk szabadon felosztható pénzek mennyiségét. To-
vább bonyolítja a helyzetet, hogy mind általánosabbá válik az a
jelenség, hogy különbözõ taktikázások eredményeként az adott
pénzösszeget nem abban az évben költik el, amikor az a költség-
vetésben szerepel. (Ezért például egyszerûen lehetetlen volt
megállapítani, hogy a 2004-es költségvetés biztosítja-e a mezõ-
gazdasági uniós kifizetések nemzeti kiegészítését.)

A már említett konferencián Fricz Tamás két további szem-
pontot javasolt az adott kormányzat teljesítményének megítélé-
sére: egyrészt, hogy mennyire hiteles a kormány a társadalom
elõtt, másrészt, hogy politikája mennyire „árokásó”, illetve
mennyire „árokbetemetõ”, konszenzusorientált, mennyire tud-
ja megszólítani a nem rá szavazó rétegeket. Már a konferencia
elõadói közül is többen rámutattak arra, hogy ezen szemponto-
kat az elõzõekben említetteknél is nehezebb operacionalizálni,
a tudomány eszközeivel és módszereivel mérhetõvé tenni.

A társadalomtudományok tudományjellegérõl

Az eddig leírtakból számomra néhány általánosabb érvényû kö-
vetkeztetés is adódik, mégpedig a társadalomtudományok tudo-
mányjellegére vonatkozóan. Néhány évvel ezelõtt egy konferen-
cián Heller Ágnes mintegy mellékes megjegyzésként – az elõ-
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ge, „kerülnünk kell minden hamis szimmetriát”. Az elõzõ ciklus
során és a kampányban az ellenzék indulatos politizálása csak
válasz volt a jobboldal politikai módszereire. Másrészt a balol-
dali válaszok a „minden erkölcsi mértéket és ízlésbeli gátlást
túllépõ szünettelen gyalázkodásra… egészében véve mértéktar-
tóak voltak”.17 Nyilván nem okozok Kende Péternek meglepe-
tést azzal a megállapítással, hogy a jobboldali politikusok, véle-
ményformálók, publicisták, választók, sõt politológusok mind a
tyúk-tojás kérdést, mind a stílust illetõen ezt épp fordítva gon-
dolják. De ki, és fõleg hogyan tud ebben igazságot tenni? Ho-
gyan lehet ezt a tudomány eszközeivel és módszereivel bebizo-
nyítani? Szerintem sehogy.

Schlett István válaszcikkében, miután idézi Kende Péter né-
hány szerinte – és szerintem is – tudományosan igazolhatatlan
állítását, Kende azon megállapításával kapcsolatban, mely sze-
rint a jobboldal a nemzethez való viszonyt, a baloldal a demok-
ráciához való viszonyt nevezi meg a két tábor közötti választó-
vonalként, s e dimenziók alapján határozza meg nemcsak önma-
gát, hanem az ellenfelet is (Schlett ehhez még hozzáteszi, hogy
mindkettõ „kirekesztõ” módon alkalmazza e kategóriákat), már
a következõket írja: „Ám e tézist lehet igazolni vagy cáfolni,
meg lehet vizsgálni, hogy csak az egyik vagy a másik is él a cso-
portkohézió megteremtésének ezen eszközével. Gondolom, arra
a kérdésre is lehet választ találni, hogy egyenlõ mértékben vagy
az egyik inkább, a másik kevésbé teszi. Elegendõ hozzá a külön-
bözõ pártmegnyilvánulásokat végigolvasni, az ilyesfajta elõfor-
dulásokat megszámlálni, típusokba sorolni stb.”18 Én viszont
nem látom be, hogy ezt a problémát sokkal könnyebb lenne
operacionalizálni, mindenki által elfogadható módon verifikál-
ni, mint – például –, hogy „Orbán Viktor és vezérkara a MIÉP
és Torgyán József lázítóan »anti« hangütését” vette át.

Természetesen a politikatudomány által kutatott területeken
is léteznek objektív, senki által nem vitatott, egzakt tények, au-
tonóm szabályszerûségek. Egyetértek azonban Mannheim Ká-
rollyal, aki számos, máig aktuális gondolatot felvetõ könyvében
szkeptikusan viszonyul Max Weber azon törekvéséhez, hogy
Gazdaság és társadalom címû mûvében kidolgozza a merõben
„tárgyszerûleg” megragadható viszonyok rétegét, az „értékelé-
sek” és a „tárgyi tartalmak” radikális szétválasztását. Az ebben
rejlõ egyik legnagyobb nehézségre is szellemesen mutat rá
Mannheim: „Túlontúl hajlamosak vagyunk ugyanis arra, hogy
»objektív« mozzanatokként fogadjunk el olyan kategoriális
struktúrákat és végsõ tételezéseket, amelyeket öntudatlanul mi
magunk vittünk be a tapasztalatba, s amelyek a tudásszocioló-
gus számára utólag egy sajátos irányzat részleges, történelmi-
leg és álláspontilag kötött axiomatikájának bizonyulnak. Hiszen
mi sem magától értetõdõbb, mint hogy számunkra éppen azok a
gondolkodási formák tárják fel a legkevésbé partikuláris jelle-

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 245

mértékben nem lehet mentes a politikatudós sem, mégpedig a
politikatudomány sui generis jellegébõl adódóan nem. Nem fel-
tétlenül csak a politikusok gondolkodását kiváltó késztetések
erednek az „érdekek és az értékek világából”, nem csak rájuk
jellemzõ a – különbözõ méreteket öltõ – apodiktikus, ideologi-
kus gondolkodásmód, amely „nem tesz fel kérdéseket az alap-
vetõ elõfeltevésekre, kétségbe nem vont, esetleg nem is tudato-
sult tételekbõl indul ki”. Nem csupán a politikusok gondolkodá-
sában van nagy szerepe a meggyõzõdéseknek, hiteknek, érték-
rendnek, elõzetes ítéleteknek, társadalom- és emberképnek,
történelemszemléletnek stb. Nem kizárólag a politikusok gon-
dolkodása válik tehát többé-kevésbé az eszmék és ideológiák
„áldozatává”. 

Körösényi András egyik tanulmányában bevezeti az imágó
fogalmát, melyen õ a különbözõ történeti korszakok értelmezõ-
értékelõ keretbe helyezését érti, amely értelmezés többé-kevés-
bé ideologikus, normatív elemekkel telített. Mivel tehát az így
kapott kép nem a szigorú tudományosság szabályai szerint
konstruált kép, hanem egyfajta szemléletmód, megközelítés-
mód, ezért egy adott történeti korszakról, illetve annak politikai
rendszerérõl, a rendszer mûködési mechanizmusairól akár több
versengõ kép, imágó is létezhet. 

Körösényi ugyan a fogalmat elsõsorban a politikai gondolko-
dással, a politikai ideológiákkal és tudásformákkal kapcsolat-
ban használja, van azonban egy figyelemre méltó, lábjegyzet-
ben szereplõ megjegyzése: „Nemcsak a politikai gondolkodás és
a tágabb értelemben vett politikai irodalom, de a szorosabb ér-
telemben vett politikatudományi munkák is ilyen imágókkal
dolgoznak. Az empirikus és a tematikus megközelítésû munkák
mögött is – ismeretelméletileg belátható okokból elkerülhetetle-
nül – ilyen imágók „lebegnek”, illetve ezek gyakran explicit mó-
don magukban a szövegekben is kitapinthatóak.”16

Tulajdonképpen errõl beszélek én is: a politológus – és általá-
ban a társadalomtudós – is ember, és amikor a politikai folya-
matokat, jelenségeket, viszonyokat, intézményeket, szereplõket
stb. elemzi, vizsgálja, kutatja, nem tud teljes mértékben elvo-
natkoztatni saját értékrendjétõl, társadalom- és emberképétõl,
hitétõl, elõítéleteitõl, szimpátiáitól és antipátiáitól stb., még ha
ez sokszor nem is tudatosul benne. A teljes személyiségnek, a
globális egónak ugyanis ezen jellemzõk éppúgy immanens ré-
szei, mint természetesen a társadalomtudósi énje, amely lehe-
tõvé teszi számára, hogy mégis másképp közelítsen a politika
világához, mint a politikus, a publicista, a kritikai értelmiségi
vagy a közember (ez utóbbiról részletesen késõbb szólok). 

Álláspontom illusztrálására csupán két példát említenék Ken-
de Péter és Schlett István imént említett írásaiból. Kende sze-
rint a két oldal, a „két magyar politikai közösség” közötti vi-
szony elmérgesedésében nem ugyanakkora a két fél felelõssé-
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a svéd Nobel-díjas Gunnar Myrdal például épp azzal az éles
hangú vitairatával robbant be a tudományos közéletbe 1925-
ben, melynek fõ tétele, hogy nem lehetséges értékmentes köz-
gazdasági elmélet. Szerinte minden ilyen elmélet valamilyen
politikai, értékítéletre épülõ elemet tartalmaz, és „ha tudomá-
nyos elemzésekben az értékítéleteknek az árnyéka a priori nem
ugorható át, akkor ezt tisztességesen, kerek-perec meg kell
mondani”.21

Az egyik legismertebb liberális közgazdász, Ludwig von
Mises tudományfelfogása szerint pedig a közgazdász tudósi mi-
nõségében csak a célok eléréséhez felhasználható eszközöket
tárhatja fel, elmélete nem tartalmazhat útmutatást a helyes cél-
választásra vonatkozóan. „Értékelések és célkitûzések túl van-
nak minden tisztességes tudományosságon: ezek szubjektívek,
és nem tartoznak a közgazdaságtanhoz.”22 Azt már én teszem
hozzá, hogy e téren sem hiszek a kettõ steril elválasztásának le-
hetõségében.

Hasonlókat mondhatunk el a kriminológiáról is. Gönczöl Ka-
talin a már említett interjújában tudatja velünk, hogy a New
York-i közbiztonság utóbbi évtizedben tapasztalható látványos
javulása nem azért következett be, mert Giuliani polgármester
a „zéró tolerancia” elvét alkalmazva minden téren rendkívüli
módon megszigorította a bûnözõk elleni fellépést, hanem annak
ellenére. Szerinte ez egy véletlen egybeesés, a tudományos ku-
tatás eredményei ugyanis azt mutatják, hogy ebben az idõszak-
ban az Egyesült Államok nagyvárosaiban a gazdasági fellendü-
lésnek köszönhetõen általában is csökkent a bûnözés, beleértve
a liberális büntetõpolitikát követõ tagállamokat is. A különbözõ
értékrendet vallók ezen a területen sem hiszem, hogy bármikor
is meg fogják egymást gyõzni saját szakmai álláspontjuk igazá-
ról. Azok, akik a szigorú büntetõpolitikában hisznek, és azok,
akik a liberális büntetõpolitikára esküsznek, egyaránt mindig
meg fogják találni a saját szakmai, tudományos érveiket, sta-
tisztikai adatsoraikat álláspontjuk alátámasztására. 

Nem látom alapvetõen másként a dolgot az alkotmányjog te-
rületén sem. Hogy mik kerüljenek az alapjogok egyre terebé-
lyesedõ katalógusába, hogy miként értelmezzük az egyes alap-
jogok mibenlétét, belsõ tartalmát, hogy az egyes jogszabályi
rendelkezések vagy eseti aktusok mennyiben sértik ezen alap-
jogokat, hogy mi a teendõ különbözõ alapjogok érvényesülésé-
nek ütközése esetén – ezek mind olyan kérdések, ahol a szak-
mai-tudományos álláspont kialakulását jelentõsen befolyásolja
a jogtudós értékrendje, világnézete. Elég, ha végigtekintünk az
elmúlt 13 év vonatkozó alkotmánybírósági ügyeit kísérõ vitákon
– mind az egyes alkotmánybírók között, mind a szélesebb szak-
mai közvéleményben.

Még nehezebb egzakt fogódzókat, a tudomány eszközeivel
operacionalizálható-verifikálható elemeket találni a médiaszo-
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güket, amelyekben mi magunk gondolkodunk, s csak a tovább-
hömpölygõ történelmi-társadalmi áramlás teremti meg azt a
distanciát, ahonnan az esetleges partikularitás láthatóvá vá-
lik.”19

Mannheim egyébként a politikatudomány számára maximális
célként azt tûzi ki, hogy törekedjék a szétszórtan létezõ „parti-
kuláris látásmódok”, „léthez és állásponthoz kötött tudások” ál-
landóan megújítandó együttlátására, és ez által dinamikusan lé-
tezõ, relatív szintézisek létrehozására. Az abszolút és idõtlen
szintézis megteremtésében nem hisz, legfeljebb abban, hogy
ezek az idõrõl idõre létrejövõ relatív szintézisek az egybenlátást
egyre szélesebb gondolkodási alapról hozzák létre, s a késõbbi-
ek valamilyen módon már magukban foglalják a korábbiakat,
így közelítvén egy soha el nem érhetõ, abszolút szintézis felé.20

(Tegyük persze hozzá, hogy Mannheim a politikatudományt
sokkal gyakorlathoz kötöttebben értelmezi, mint mi.)

Ha immáron a politikatudományon túllépve, egyéb társada-
lomtudományokat veszünk górcsõ alá, lényegében hasonló
megállapításokat tehetünk. Max Weber imént említett törekvé-
seinek egyik fõ célja volt például a nemzetgazdaságtan tiszta el-
méletének steril leválasztása a társadalmi viszonyok kavargó,
értéktelített világáról. Az azóta eltelt idõszak azonban megítélé-
sem szerint ennek a lehetetlenségét bizonyította be. A különbö-
zõ értékrenddel, társadalomképpel, gazdaságfilozófiával ren-
delkezõ, egyaránt kiválóan felkészült közgazdászok sokszor
homlokegyenest eltérõen ítélik meg egy adott gazdaság állapo-
tát, lehetõségeit, és még inkább a helyzet kialakulásához vezetõ
okokat, a felelõsöket és a tennivalókat, a gazdaságpolitika alkal-
mazandó eszközrendszerét. 

Itt is említenék egyetlen – szinte tetszõlegesen kiválasztott –
példát. Tavaly egy konferencián három kiváló, magasan kvalifi-
kált közgazdász tartott elõadást a forint árfolyamával kapcsola-
tos kérdésekrõl. Szapáry György meggyõzõen, számos szakmai
érvet felsorakoztatva érvelt az erõs forint fenntartása mellett,
Surányi György legalább ilyen meggyõzõen, szintén számos
szakmai érvet említve szállt síkra a forint gyengítése mellett,
míg Csaba László kb. ugyanannyi érvet hozott fel az erõs, mint
a valamelyest gyengített forint oldalán. Nyilván ezt a vitát –
mint ahogy komoly közgazdászok között egyetlen vitát sem –
nem lehet azzal eldönteni, hogy ki a „jobb” szakember, ki az
„okosabb”, a „felkészültebb” közgazdász. Mindegyik jó, okos, és
felkészült, mint ahogy – teszem azt – Matolcsy György és Bok-
ros Lajos, J. M. Keynes és F. v. Hayek is az. Nyilvánvaló, hogy
itt különbözõ értékrendek, hitek, elõzetes ítéletek, célkitûzések,
gazdaságfilozófiák csapnak össze, és ki-ki keresi hozzá a saját
szakmai érveit.

Ezt van, aki bevallja, van, aki nem. A legnagyobbak közül
azért többen igen. A jóléti állam talán legismertebb teoretikusa,
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említett példákat is többé-kevésbé jónak találom, persze a név-
sort lehetne bõvíteni, mindkét oldalról).25 A fõ problémám tehát
velük, hogy nem látom náluk az elkötelezett törekvést a fegyel-
mezett gondolkodásra és a dolgok kívülrõl szemlélésére. Ettõl
persze még lehetnek kitûnõ emberek, rendelkezhetnek fontos
tudásokkal, mûvelt, kreatív kritikai értelmiségiként a tudo-
mányra is ösztönzõleg hathatnak, új impulzusokat adhatnak
számára.

Az iméntiek miatt nem értek egyet Mannheim azon javaslatá-
val, mely szerint, mivel a politikatudomány sajátosságaiból adó-
dóan nem illeszthetõ be a tudományok XIX. században kikristá-
lyosodott kritériumrendszerébe – kvantifikálás, formalizálás,
verifikálás, általános és szükségszerû törvényszerûségek kimu-
tatása –, ezért revideáljuk tudományfelfogásunkat, tágítsuk ki
annak kereteit, hogy abba aztán a társadalomtudományok is
minden gond nélkül beleférjenek. Ez ugyanis szerintem óhatat-
lanul a fentebb említett tudóstípus növekvõ szerepéhez vezetne.
Abban Mannheimnek igaza van, hogy a modernkori pozitivista-
racionalista-intellektualista tudományfelfogás képviselõi „a
modern matematikai-természettudományos tudás paradigmá-
ját jogtalanul tették meg a tudás mint olyan paradigmájává”.26

Én azt nem vitatom, hogy a komplex valóságról a tudományon
kívül egyéb tudásformák is hasznos információkkal szolgálhat-
nak. A valamirõl való tudás azonban még nem feltétlenül szino-
nim a tudománnyal, a „tudományos” tudással.

Hasonló a problémám Szabó Márton írásával is, szerintem
rendre összemossa a politikai tudás sokféleségét, komplexitását
a politikatudós elkülönülõ szerepével és gondolkodásával, ösz-
szekeveri a politikusok, a választók és a politológusok politikai
tudását.27

Ha mármost a fenti elvárások tükrében vizsgáljuk meg a ta-
nulmány elsõ részében már említett tudományos kísérleteket a
Medgyessy-kormány elsõ évének átfogó értékelésére, úgy íté-
lem meg, mindegyik hagy bizonyos kívánnivalókat maga után.

Ami a Századvég Kiadó kiadványát illeti, valóban nem lehet
vitatkozni a kötet elõszavában tett megállapítással, mely szerint
„az eddig nyilvánosságra került tanulmányokhoz képest a legát-
fogóbb elemzését adja a szociálliberális koalíció elsõ évének”.28

Szimpatikus továbbá, hogy ha explicit módon nem is deklarálja,
implicite utal a stáb értékkötöttségére azzal a megjegyzésével,
hogy az EU-csatlakozást követõen „még inkább megnõ a külön-
bözõ értékorientációjú szellemi mûhelyek szerepe”, illetve azon
felhívással, miszerint „kötetünkkel más kutatási központokat is
arra kívánunk buzdítani, hogy saját területükön hasonló elem-
zésekkel álljanak elõ”.29

A kötet egészében véve megítélésem szerint magas színvona-
lú, korrekt szakmai teljesítmény, a szerzõk törekszenek a fe-
gyelmezett gondolkodásra, a dolgok kívülrõl szemlélésére, egy-
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ciológia által kutatott területeken. Hogy csak ennek hozzám
legközelebb esõ területével foglalkozzak, komoly fenntartások-
kal szemlélem a különbözõ médiumokban való politikusi megje-
lenéseket-elõfordulásokat mérõ, majd azokat elemzõ kutatáso-
kat. Elõször is mi alapján lehet azt eldönteni, hogy mi a helyes
arány? A BBC által alkalmazott 1/3 kormány–1/3 kormány-
párt–1/3 ellenzék? Vagy vitatva a kormány és a kormánypártok
közötti distinkció létjogosultságát, vonjuk össze a kettõt, és az
50–50%-os megjelenést tekintsük „igazságosnak”? Esetleg a
kettõ között van a jó megoldás? 

Másrészt önmagában a megjelenések kvantitatív száma vagy
akár összideje nem mond semmit. Azt viszont szerintem lehe-
tetlen operacionalizálni, hogy a mûsor, a szerkesztõ, a riporter
mennyire törekedett az adott politikai szereplõ pozitív, negatív
vagy éppen neutrális színben való feltüntetésére. Harmadrészt
pedig a kereskedelmi médiumok saját esetlegesen meglévõ ér-
tékbeli, nota bene pártpreferenciáikat egyre kevésbé az ilyen tí-
pusú kutatások által vizsgált hír- és direkt politikai mûsorokban
juttatják kifejezésre, hanem egyéb, fõleg szórakoztató produk-
cióikban. Ezen kutatásokból tehát véleményem szerint megle-
hetõsen korlátozott mértékû és érvényû következtetéseket lehet
levonni az egyes médiumok – vagy akár az elektronikus sajtó
összességének – kiegyensúlyozottságáról, illetve ideológiai,
pártpolitikai elkötelezettségérõl. 

Az eddig leírtak alapján esetleg azt is gondolhatják egyesek,
hogy én is olyan empátiával rendelkezem a „tudomány határa-
in imbolygó lelkek” iránt, mint például e szellemes metaforát
megalkotó Szabó Márton.23 Ez nincs így. Sõt épp azt gondolom,
hogy noha a társadalomtudományok területén, azok immanens
jellegébõl adódóan soha nem érhetõk el az objektív, tiszta tudo-
mányosság természettudományoknál, matematikánál elvárható
és realizálható mércéi,24 annak, aki társadalomtudósnak, polito-
lógusnak adta a fejét, mégis minden erejével, megannyi
Sziszüphoszként erre kell törekednie. Törekedni arra – leg-
alábbis, amikor társadalomtudósi, politológusi szerepében lép
fel, és ennek megfelelõ mûfajokban alkot –, hogy minél fegyel-
mezettebben gondolkodjon és minél inkább rendelkezzék a dol-
gok kívülrõl látásának képességével, megszabadulva, amennyi-
re csak lehet, saját értékrendjének, világképének, történelem-
szemléletének, elõítéleteinek kötöttségeitõl. Ezzel összefüggés-
ben fontos, hogy igyekezzen „jó” kérdéseket, tehát valóban a tu-
domány kérdéseit feltenni, és kutatásai során az elemzõ szem-
pontokat részesítse elõnyben az értékelõ aspektussal szemben
(ha a kettõt véleményem szerint nem is lehet sterilen elválasz-
tani).

És ezen törekvéseket, ezeket az erõfeszítéseket bizony több
hazai társadalomkutatónál hiányolom, e téren tehát teljesen
egyetértek Debreczeni József megállapításaival (és az általa
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dolati fegyelmezettség eltérõ fokain végezték el.) E helyett a
Magyar Hírlap felvezetése külön hangsúlyozza, hogy ezúttal a
„szakemberek” osztályoznak: „A Medgyessy-kormány egyéves
munkáját sokan, sokféleképpen értékelték. Mi ugyanazokra a
szakértõkre hagyatkoztunk, akikre az elmúlt négy évben is.
Nem akartunk találgatni, mert a számok – mint makacs dolgok
– önmagukért beszélnek.” Ezután még kétszer hangsúlyozza,
hogy itt „szakemberek” megítélésérõl van szó.40

A valóságban azonban az értékelésekre erõsen rányomta a
bélyegét a politológusok értékrendje, a legjobb kormányzati át-
lagot a „baloldali liberális” Lengyel László (3,8) és Kéri
László–Petschnig Mária Zita (3,6) adták, középen állt a „cent-
rista” Csizmadia Ervin (3,1), míg a legszigorúbb a „jobboldali”
Debreczeni József volt (2,6). Ezek után kíváncsiságtól hajtva
néztem vissza az Orbán-kormány elõzõ évi értékelését, és
„meglepõdve” tapasztaltam, hogy a sorrend épp fordítottan ala-
kult. 2002-ben (az egész négyéves ciklus átlagát tekintve) Len-
gyel és Kéri adták a leggyengébb jegyeket (2,6, illetve 2,9),
Csizmadia maradt középen (és az átlag is éppúgy 3,1, mint a
Medgyessy-kormány esetén), és ezúttal Debreczeni volt a
legjóindulatúbb (3,4).41

Összegezvén az álláspontomat, két fõ állításom van, melyek
meggyõzõdésem szerint nem mondanak ellent egymásnak, sõt
kiegészítik egymást. Egyfelõl meggyõzõdésem, hogy minden
közösségben szocializálódó és közösségben élõ értelmiséginek –
és persze nem kizárólag neki – kialakul egyfajta értékrendje,
társadalom- és emberképe, történelemszemlélete, vannak kü-
lönbözõ elõítéletei, hitei, melyektõl a társadalomtudós sem
mentes, és tudósi szerepében sem képes ezektõl teljesen elvo-
natkoztatni. Fontosnak tartom, hogy ez önreflektív módon tuda-
tosuljon is benne, ne hitesse el se magával, se a közvélemény-
nyel, hogy õ „független szakemberként”, quasi Istenként min-
den – a világ, a társadalom, a történelem, az értékrendek – fö-
lött és mindenen kívül áll. Másrészt azonban mégis minden ere-
jével törekedjen arra – legalábbis amikor tudósi szerepében lép
föl –, hogy személyiségének föntebb említett, szubjektív, érték-
telített elemeit, amennyire lehet, háttérbe szorítsa, törekedjen
tehát a fegyelmezett, objektív gondolkodásra és a dolgok kívül-
rõl látására. Ha pedig nagyobb teret akar engedni értékrendjé-
nek, hitének, vízióinak, találja meg az ahhoz illõ mûfajokat, sze-
repeket, a tudósra jellemzõ gondolkodásmódot és habitust azon-
ban nyilván akkor sem adhatja fel.
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ben látására, értékkötöttségeik, elfogultságaik visszaszorításá-
ra. Ennek ellenére ez nem mindig és nem mindenkinek sike-
rül,30 többször vagyunk tanúi annak, hogy a szerzõk kilépnek
szerepükbõl és vaskos jelzõkkel fûszerezett, markáns „megíté-
lésekkel” engednek szabad teret a mû elõszavában is említett
„bizonyítványosztási” vágyaiknak. Ennek illusztrálására emlí-
tenék néhány példát:

– Maga a kötet címe: „Ígéretek sodrásában”.
– Az MSZP „féktelen licit- és kíméletlen negatív kampány”-t

folytatott, a „negatív kampány legdurvább válfaját” alkal-
mazta. (Kormányzati politika.)31

– Fejezetcímben is szerepel a „gyenge kormányzati teljesít-
mény”. (Kormányzati politika.)32

– „Az alapstratégia egyszerû és világos: elfoglalni és uralni
minden pozíciót, amit csak lehet.” (A média helyzete és vál-
tozásai.)33

– „Egyértelmûvé vált, hogy a közpénzen végrehajtott úgyne-
vezett arculatváltás nem egyéb, mint a szakmai közönség és
a közvélemény minden eddiginél rafináltabb megtéveszté-
se.” (A média helyzete és változásai.)34

– A Medgyessy-kormány „visszaélések felszámolásáról be-
szélt, de közben csak politikai ellenfeleinek megszólalási le-
hetõségeit számolta fel, saját médiamoguljai a költségvetési
pénzek herdálásához szabad kezet kaptak”. (A média hely-
zete és változásai.)35

– Az új kormány elsõ idõszakát a „visszavágás és erõfitogta-
tás” jellemezte. (Kultúra.)36

– Kábítószerügyben „az oktatási miniszter a nyilvánvaló ága-
zati érdek elébe helyezte a párthangulatot”. (Oktatáspoliti-
ka.)37

– „Összességében tehát az informatika területén is látható és
tapasztalható az új oktatási kormányzat legnagyobb hiá-
nyossága, hogy az eredményes oktatáspolitikához szükséges
áttekintõ látás helyett pontlátással rendelkezik.” (Oktatás-
politika.)38

– Az információs társadalomról szóló tanulmánynak már a fõ
címe is így szól: „Egy elvesztegetett év”, az egyik alcím pe-
dig: „Az IHM egy éve – egy elvesztegetett esztendõ”.39

Komolyabb fenntartásaim vannak a Magyar Hírlap – immá-
ron hagyománnyá vált – „bizonyítványosztásával” kapcsolat-
ban. Nem azzal van problémám, hogy a politológusok „játsza-
nak”, még azzal sem, hogy ezt nyilvánosan teszik, hanem, hogy
a „játék” szervezõi nem deklarálták – ez ugyanis szerintem az
újság feladata lett volna –, hogy ezúttal mindenekelõtt magán-
emberként, jelentõs mértékben a saját értékrendjüknek enge-
delmeskedve osztályoznak. (A szöveges értékelést persze a gon-
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35 Uo. 227. o.
36 Uo. 235. o.
37 Uo. 339. o.
38 Uo. 357. o.
39 Uo. 398. o.
40 Magyar Hírlap 2003. május 24. 1. o. és 16–19. o.
41 Magyar Hírlap 2002. március 1. 11–13. o. Persze a nemzetközi szakirodalom

sem mentes a hasonló szempontú, erõsen normatív megközelítésektõl. Épp a
Politikatudományi Szemle közölte például Wolfgang Merkel egyébként igen
alapos tanulmányát a nyugat-európai szociáldemokrácia jelenlegi négy mar-
káns változatáról – angol, holland, francia, svéd –, melynek egy része ezen tí-
pusok „erõs” és „gyenge” oldalait gyûjti, meglehetõs szubjektivizmussal, cso-
korba. (2001/1–2. 139–175. o.).
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KISS BALÁZS–BERTA KATA–BODA ZSOLT

Elektronikus demokrácia és 
elektronikus kormányzás.
Lehetõségek és valóságok1

Az internet politikai felhasználása már ma is rendkívül színes,
s ha az elképzeléseknek és terveknek csak egy töredéke is meg-
valósul, még színesebb jövõnek nézhetünk elébe. A világhálón
megjelent a politikai élet mindhárom fõszereplõje (politikai in-
tézmények, tömegkommunikációs médiumok, állampolgárok), s
folyvást újabb és újabb módon kísérlik meg hasznát venni a mo-
biltelefon mellett a legújabb médiumnak. 

Az alábbi tanulmányban a következõ kérdéscsoportokat vizs-
gálva próbálunk tagolt képet rajzolni az internetes politikai
kommunikációról:

A politikatudományi szakirodalom milyen lehetõségeket lát a
politizálás internetre terelõdésében? Mi valósult meg ezek kö-
zül?

Szûkebbre véve a megközelítést: a szakértõk szerint hogyan
lenne érdemes átalakítani a kormányzatok és az állampolgárok
közötti kapcsolattartást az új médium felhasználásával? Megint
csak: mi az, ami ebbõl megvalósult? A megvalósult és tervezett
megoldásokban milyen fõbb gondolkodási modellek, paradig-
mák érhetõk tetten? 

Mi a helyzet Magyarországon? Mi jellemzõ a magyar önkor-
mányzati honlapokra, portálokra és a velük kapcsolatos tervek-
re? 



vánulhatnak meg a legkülönfélébb alkotók, társadalomtudomá-
nyos és annál is szélesebb értelmiségi körök. Az elektronikus
kormányzás témaköre már inkább a politikatudomány terrénu-
ma, s értelemszerûen az elektronikus kormányzat a közigazga-
tás-tudományé, illetve a számítógépes szakembereké.

Remények és félelmek az elektronikus demokráciával 
kapcsolatban 

Mint minden új médiumtól, az internettõl is azt várták a szüle-
tését végigkísérõ gondolkodók, hogy radikálisan átalakítja az
életet, s ezen belül a közéletet illetve a politikát. Ebbeli jöven-
döléseik a számítógép-hálózatok technikai adottságaiból indul-
tak ki, azt próbálták végiggondolni, hogyan alakulna át a politi-
ka, ha az összes technikai lehetõséget kihasználnánk. 

1. A számítógép-hálózat meglehetõsen olcsó, de legalábbis
gyorsan csökken a technikai felszerelés és az
internetszolgáltatás ára, ezért meglehetõsen hamar nagyon
széles körben elérhetõvé válik az állampolgárok számára.

2. A viszonylagos olcsóság azt is lehetõvé teszi, hogy bárki el-
helyezhesse üzeneteit, információit a világhálón, ezért
megszûnnek az információs monopóliumok, illetve lehetõ-
vé válik a politikai intézmények autonóm ellenõrzése,
szemmel tartása.

3. A számítógép rendkívül gyors eszköz, ezért az e-maileken
és egyéb kapcsolattartási módozatokon keresztül a felhasz-
nálók villámgyorsan kommunikálhatnak egymással.

4. Az internet óriási mennyiségû információt tesz elérhetõvé
az érdeklõdõ számára, ezért az állampolgárok politikai tá-
jékozottsága nagymértékben növekedhet meg.

5. Az internet, szemben a tömegkommunikációs médiumok-
kal, interaktivitást tesz lehetõvé, ezért nem csak arra nyí-
lik mód, hogy a hatalmi, politikai centrumok bombázzák
üzeneteikkel, propagandájukkal az állampolgárokat, ha-
nem arra is, hogy az állampolgárok tegyék ugyanezt az el-
lenkezõ irányban.

6.Az állampolgárok ennélfogva nem csak szemmel tarthatják
a politikai és közintézményeket, hanem bele is szólhatnak
azok mûködésébe, hallathatják hangjukat a politikai döntés-
hozatali folyamatok során.

Mindez elõbb vagy utóbb átláthatóbb, korrupciótól mente-
sebb közintézményeket, aktívabb, tájékozottabb állampolgáro-
kat fog eredményezni.

Tegyük mindjárt hozzá, hogy az optimista jóslatokkal szinte
egy idõben megjelentek az elsõ pesszimista jóslatok is. Ezek at-
tól tartottak, hogy 
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I. POLITIKA AZ INTERNETEN

Fogalmi elkülönítések

Mindenekelõtt érdemes tisztáznunk, mit is értsünk a területtel
kapcsolatos fogalmakon. Azért tanácsos erre röviden kitérni,
mert gyakorta összekeveredik egymással elektronikus demok-
rácia, elektronikus kormányzás és elektronikus kormányzat.
Elõre kell bocsátanunk, hogy a szakirodalomban sem egységes
a szóhasználat, amit többek között az mutat, hogy az egyes ta-
nulmányok szinte mindig a fogalmi elkülönítésekkel kezdik
mondandójukat.

Elektronikus demokrácia: a demokrácia mûködtetése és ki-
terjesztése a számítógép-hálózatok igénybevétele révén. Az
elektronikus demokrácia a demokrácia minden, ma is meglévõ
intézményének, eljárásának az elektronizálását jelenti, azzal,
hogy az új médium hadrendbe állítása a demokrácia új intézmé-
nyeit és eljárásait is létrehozhatja. Ennek megfelelõen az elekt-
ronikus demokrácia kérdésköréhez tartoznak a politikai intéz-
ményeknek és szervezeteknek az állampolgárokkal fenntartott
közvetlen kapcsolatai éppúgy, mint az internet lehetõvé tette in-
formáció-hozzáférés, vagy éppen az állampolgárok politikai tár-
gyú internetes társalgásai. 

Elektronikus kormányzás: kormányzás a számítógép-háló-
zatok igénybe vétele révén. A fogalom jobbára demokratikus
körülmények között értelmezhetõ, ugyanis nem pusztán az ál-
lam, különbözõ szintû állami szervek elektronizálására utal, ha-
nem arra, hogy az állampolgárok elektronikus eszközök révén
kormányozzák saját magukat. Ebbe az állampolgári önkor-
mányzásba beleértendõ a különbözõ kormányzati intézmények
igénybe vétele is, ám ezeket a kormányzati szerveket az állam-
polgárok többé-kevésbé közvetlenül uralják, befolyásolják,
vagy legalábbis ellenõrzik, mégpedig a számítógép-hálózatok
révén.

Elektronikus kormányzat: a kormányzati szervek mûködésé-
nek számítógép-hálózatok segítségével történõ kiterjesztése, ja-
vítása. Ez nem igényel demokratikus környezetet, nem igényel
állampolgári részvételt, ellenõrzést. Mindössze azt igényli,
hogy a kormányzat munkája mindinkább elektronizált legyen, s
hogy az állampolgárokkal való kapcsolattartásban is mind
hangsúlyosabbá váljon a számítógépnek, illetve a számítógép-
hálózatoknak az igénybevétele.

Mint sejthetõ, a három fogalom közül a legelsõ a legnagyobb,
az utolsó a legszûkebb igényû. Ennek megfelelõen más és más
szerzõi, tudósi kör foglalkozik az egyes területekre vonatkozó
elképzelések megfogalmazásával. Az elektronikus demokrácia
természetesen mindenki ügye, itt gazdagon és ötletdúsan nyil-
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1. Ha a versenytársnak van honlapja, akkor nekünk is kell le-
gyen, különösen ha a tömegkommunikáció idõrõl idõre ér-
tékeli, hogy melyik párt vezet az internetes versenyben. 

2. A pártok hosszú ideig szenvedtek attól, hogy kommunikáci-
ós erõfeszítéseik megtörnek a tömegkommunikációs médi-
umok ellenállásán, hogy a televízió és a többi médium el-
torzítja az állampolgárokhoz címzett üzeneteiket. Szinte
egyedülálló lehetõséget nyújt ehhez képest az internet, a
pártnak illetve a politikusnak a honlapja. Ezeken torzítatla-
nul szólal meg az, amit a politikai intézmények akarnak
megszólaltatni.

3. Hasznosnak bizonyult az internet a párt belsõ kommuniká-
ciójában is: könnyebb mozgósítani a tagokat, ellátni õket
információval, propagandaanyaggal stb.

4. Hasonlóképpen olcsóbbá, könnyebbé és gyorsabbá vált a
tömegkommunikációs médiumoknak információval való el-
látása is.

A tömegkommunikáció már nagyobb ambivalenciával fogad-
ta az internet megjelenését. 

Versenytársat látott benne, hiszen akár a politikai intézmé-
nyek, akár az állampolgárok, akár a politikailag aktív csoportok
elhelyezhetik üzeneteiket a világhálón, s a közönség, amelytõl a
reklámbevételek függnek, megteheti, hogy anélkül jut informá-
cióhoz a világ dolgairól, hogy televíziót nézne vagy újságot ol-
vasna, vagyis kitenné magát a hirdetéseknek. S vajon nem ép-
pen a televízió nézése vagy az újságok olvasása helyett múlatja
a potenciális közönség az idõt mind inkább a számítógépek
elõtt? 

Idõvel aztán kiderült, hogy éppen az internet korlátlan bõvít-
hetõsége számolja fel a verseny fenyegetését. Ha bárki elhe-
lyezhet információt, híreket a világhálón, s egyre több lesz a
site, akkor a bõség zavara elõl a közönség mégis csak a bevett
tömegkommunikációs médiumokhoz, vagy legalább azok inter-
netes lapjaihoz fog fordulni, s ezek pozícióját legfeljebb egy ma-
roknyi on-line médium versenye fogja veszélyeztetni.

Az állampolgárok is megjelentek az interneten.
A leglátványosabb talán a politikai tárgyú internetes társal-

gások népszerûvé válása. Ebben a tekintetben egyébként Ma-
gyarország nem akármilyen teljesítményt produkál: nemzetkö-
zi viszonylatban szokatlannak mondható az, hogy egy-egy inter-
netes politikai fórumon milliókban mérhetõ a hozzászólások
száma.

Az állampolgárok internetes jelenlétének külön területe a
nem kormányzati szervezetek aktivitása. Szakértõk szerint
(Lang 2000) arra számíthatunk, hogy az NGO-k fogják dominál-
ni lokális szinten a politikai kommunikációt. Ez némileg ellen-
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1. Hosszú távon is fennmarad a társadalmi szakadék az
internetezõk és a netanalfabéták között, ami demokratikus
deficitet eredményez.

2. Az internetes információtartalom az állampolgári érdeklõ-
dés helyett a tõkeerõs felhasználók érdekeit fogja követni,
vagyis rengeteg lesz ugyan az anyag, de annak jó része tel-
jesen felesleges az állampolgár számára.

3. A világhálón új közösségek helyett jobbára elmagányoso-
dott netezõkkel fogunk találkozni, különösen mivel az
internetet elsõsorban magányos szórakozásokra veszik
igénybe a böngészõk.

4. Az új közösségek inkább a szélsõségesek körébõl verbuvá-
lódnak majd, a korábban magányos õrültek most csopor-
tokba verõdhetnek.

5. A közvetlen demokrácia kiterjesztése aláássa a képviseleti
demokrácia intézményeit és stabilitását, hiszen a pártokra
és egyéb politikai közvetítõ instanciákra nem csak a társa-
dalom méretei miatt volt, illetve van szükség, hanem ami-
att is, mert másképpen nincs mód az értelmes kompromisz-
szumok kihordására.

Ha ma már azt kell is mondanunk, hogy a jövendölések jelen-
tõs része téves volt, akkor sem takaríthatunk meg magunknak
két kiegészítést:

1. Nem tudhatjuk, mit hoz a jövõ, s hogy nem lesz-e egyszer
mégiscsak igazuk a valahai látnokoknak.

2. Jóslásaik egyáltalán nem múlták felül az új médiumban
rejlõ lehetõségeket, éppen nem ezek a lehetõségek voltak
azok, amelyekhez mérten irreálisnak bizonyultak. Ami
megcáfolta a korai lelkesedõket, az nem más, mint az a tár-
sadalmi közeg és az a politikai intézményrendszer, mely-
ben az új médium használatba vétetett. 

Az elektronikus demokrácia mint valóság

Ha tehát a politikai mûködésmódok radikális átalakulása nem
következett is be, számos érdekes, új jelenséggel számot kell
vetnünk. Ahogy említettük, minden fontos politikai szereplõ
megjelent a világhálón, s hol látványosabb, hol szerényebb éle-
tet él ott. 

A politikai intézmények szerte a világon honlapokat, illetve
portálokat hoztak létre és tartanak fenn. 

Különösen a pártok jártak ebben az élen, s ez érthetõ, ugyan-
is amiképpen az üzleti életben, a politikában is a verseny, a
pártverseny kényszeríti rá sok mindenre a szereplõket. 

KISS BALÁZS–BERTA KATA–BODA ZSOLT 258



kusok sokkal kisebb erõfeszítéseket tettek ebben az irányban.
Az már Magyarországon is viszonylag gyakori, hogy az önkor-
mányzatok, illetve az országos kormányzati szervek az adott in-
tézményrõl vagy településrõl szóló általános ismertetõt helyez-
nek el a honlapjukon. A fejlett világban az is mind gyakoribb,
hogy tájékoztatják a potenciális ügyfeleket a fogadóórákról, sõt
lehetõvé teszik, hogy ûrlapokat töltsenek le, esetleg on-line
adózzanak vagy újítsák meg jogosítványukat. Mindez azonban
még igencsak innen van a politikai kommunikáció területén.

Demokráciamodellek az elektronizálás fényében

Az évek során számos kísérletet tett a szakirodalom arra, hogy
osztályozza az elektronikus kormányzás mûködõ változatait és a
fejlesztési terveket (Riley 2000, Åström 2001, Chadwick-May
2001, Holmes 2001). Az a szándék vezette ilyenkor a szakér-
tõket, hogy számba vegyék, mennyire jutottak az eljárások és az
elképzelések a technika nyújtotta lehetõségek kihasználásában,
illetve, hogy a kormányzással kapcsolatos politikai elkép-
zelések mennyiben vezérelték magukat a technikai fejlesztése-
ket is.

A különféle osztályozások közül ehelyütt beérjük a talán leg-
cizelláltabb bemutatásával (Democratic Governance… 2000).
Az egyéb felosztások is nagyjából megfeleltethetõk az alább is-
mertetett változat kategóriáinak, legfeljebb némileg keresztbe
vágják azokat.

Egy tizennégy tagú kutatócsoport 1996 és 1998 között dolgoz-
ta ki demokráciamodelljeit. Azt a célt tûzték ki maguk elé, hogy
nem az információtechnika felõl közelítenek a kormányzás kér-
déséhez, hanem az ellenkezõ irányból, ekként a technikai deter-
minizmussal szembefordulva igazi politikatudományi megköze-
lítést tettek a magukévá. Alapvetõen három európai ország,
Nagy-Britannia, Hollandia és Dánia mûködõ elektronikus kor-
mányzataiból, valamint a politikaelmélet tanulságaiból indultak
ki. Olyan modelleket alkottak, amelyek egyszerre támaszkod-
nak arra, mit tartanak a különféle politikaelméleti és politikafi-
lozófiai irányzatok a demokráciáról, és arra, milyen megoldáso-
kat alkalmaznak a három ország mûködõ elektronikus kor-
mányzati rendszerei.

Úgy találták, hogy e két kiindulópontból nézve négy demok-
ráciamodell vázolható fel (Bellamy 2000). Ezek a következõk:

1. a fogyasztói modell,
2. a demoelitista modell,
3. a neorepublikánus modell,
4. a cyberdemokrata modell.

Nézzük meg õket közelebbrõl is!
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súlyozhatja az elmagányosodás tendenciáját, mely sokak sze-
mében káros velejárója az internetezés elterjedésének. Az ál-
lampolgárok tehát nem pusztán magányosan küldözgetik üze-
neteiket a beszélgetõtopikokba, hanem csoportokba, mozgal-
makba szervezõdnek, s nem utolsósorban az internet lehetõsé-
geit kihasználva folytatják politikai tevékenységüket. Ebben a
tevékenységben pedig, megint csak a világháló okán, egészen
természetes, hogy a helyi politizálásba rövid úton vonódnak be
akár regionális, akár országos, akár pedig nemzetközi NGO-k.

II. KORMÁNYZÁS AZ INTERNETEN

Világszerte a gazdasági szereplõk után mindjárt másodikként2 a
különbözõ szintû kormányzati szervek kezdtek hozzá a számító-
gépes hálózatokban rejlõ lehetõségek kiaknázásához, ennek el-
lenére ez mindmáig kevéssé érzõdik az állampolgárokkal való
kormányzati érintkezésben. Ezt az ellentmondást kívánjuk tisz-
tázni az alábbiakban.

Fentebb említettük, hogy a technikai lehetõségek kihasználá-
sa elsõsorban attól a kontextustól függ, amelyben a politika
elektronizálása végbemegy. És itt valóban elsõsorban kontextu-
sokat érdemes megvizsgálni, tudniillik azokat a szövegeket,
amelyek alapján felfedhetõk a fejlesztéseket irányító, megszabó
gondolkodásmódok, paradigmák. De elõször tanácsos újra né-
hány elhatárolást megtennünk.

Elhatárolások

Åke Grönlundot (2002) érdemes mindenekelõtt követnünk. Õ az
elektronikus kormányzás kérdését illetõen megkülönbözteti
egymástól a kormányzati intézmények belsõ és külsõ kommuni-
kációját. Ekkor világossá válik, hogy az államigazgatás fõkép-
pen a saját belsõ kommunikációjának, ügyvitelének, nyilvántar-
tásának az elektronizálásában tett meg óriási lépéseket. Itt nem
pusztán a számítógépekkel való felszerelkezést kell értsük, ha-
nem az államigazgatás különbözõ szintjei közötti kapcsolattar-
tást, aminek az infrastruktúráját valóban számítógép-hálózatok
adják. A külsõ kommunikáció területén ezzel szemben sokkal
szerényebbek mindmáig az eredmények. 

Grönlund továbbá sajátos háromszögmodellben fogja fel ma-
gát az elektronikus kormányzást. Ennek a háromszögnek egy-
egy csúcsán az állampolgárok, a politikusok és a kormányzati
adminisztráció található. Azért gyümölcsözõ ez a tagolás, mert
így azt mondhatjuk, hogy aminek az internetre terelése legin-
kább megindult, az az adminisztráció és a külvilág, illetve az
adminisztráció és az állampolgárok közötti érintkezés, a politi-
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például a fórumok formájában nagy lehetõségeket nyit az ál-
lampolgárok számára a vitás kérdések megbeszélésére, a köz-
ügyekkel kapcsolatos konszenzus kihordására. A tömegkommu-
nikáció természetesen erre nem alkalmas, hiszen nem teszi le-
hetõvé a vélemények szabad kifejtését és ütköztetését. Ebben
az értelemben ez a modell nem a demokratikus politikai folya-
mat végeredményére koncentrál, hanem a politikát mindenek-
elõtt folyamatként fogja fel, de olyan folyamatként, melyben
mindenkinek részt kell vennie, vagy legalábbis mindenkinek
rendelkeznie kell például az internethez való hozzáféréssel. 

4. A cyberdemokratikus modell

Ez a modell korunk kulturális és szociális fragmentáltságából
indul ki: a társadalom, a mainstream szétesett vagy szétesõben
van, helyette kisebb-nagyobb közösségek tarka szõttese a társa-
dalom, ám e közösségek nem annak részeként tekintenek önma-
gukra, hanem önálló identitásukat nevelgetik, jobbára kifeje-
zetten a valahai egységes társadalommal szemben. Ezeknek a
sokszor virtuális közösségeknek a számára az internet ideális
közeg, hiszen a tagjaik földrajzi meghatározottságoktól függet-
lenül léphetnek egymással kapcsolatba, kommunikálhatnak és
hozhatnak kormányzati döntéseket a saját mikrotársadalmuk
életére vonatkozóan. Valóban, a döntések nem valahol másutt,
föntebb, az elitek egyezkedése következtében születnek, hanem
azokban a harcokban és egyetértésekben, amelyeket maguk a
tagok vívnak, illetve érnek el, nem utolsósorban a számítógép-
hálózatok jóvoltából.

Talán érzékelhetõ, hogy az egyes modellek egyre kevésbé
vertikális, egyre inkább horizontális politikai mûködéseket sej-
tetnek, s ekként egyre közelebb kerülnek az internetnek, mint
eleve központ nélküli hálózatnak a mintájához. A fogyasztói mo-
dell még egyértelmûen belül marad a vertikalitáson: fenn a par-
lament – lenn az állampolgár. A demoelitista modell kinyitja az
elitet, s a hagyományos fentbe beemel további elitcsoportokat
is. A neorepublikánus már kifejezetten igényli az egyszerû ál-
lampolgárok beleszólását a közügyekbe, még ha a döntések
esetleg választott szervek által születnek is. Végül a
cyberdemokratikus modell csak horizontális kapcsolatokat is-
mer, nincs fenn és lenn, csak a közösség létezik.

Szintek és elvek az elektronikus kormányzás kiépítésében

Azt állítja a szakirodalom, hogy mind a mûködõ elektronikus
kormányzati megoldások, mind pedig a kormányszintû és egyéb
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1. A fogyasztói modell

A fogyasztói modell kétféle értelemben is realista. Elfogadja a
ma is mûködõ alkotmányos demokrácia kereteit és intézménye-
it (parlament, választások, pártok stb.), továbbá azzal is szem-
benéz, hogy az állampolgárok többsége számára a közügyek
nem túlságosan érdekesek, fontosabbak a magánéleti kérdések.
Ezért a többségtõl politikai aktivitásként nemigen várható több
a szavazásokon való részvételnél. Ugyanakkor az államtól el-
várja, hogy különféle szabályozásokkal és szolgáltatásokkal
mind nagyobb szerepet játsszék az állampolgárok mindennapi
életében. Ennélfogva a modellben az elektronikus kormányzás
súlypontja az információ és szolgáltatások nyújtásán van. Az ál-
lampolgár tehát fogyasztóként, a közszolgáltatások fogyasztója-
ként jön csak számításba.

2. A demoelitista modell

A demoelitista, más néven neokorporatista modell osztozik a fo-
gyasztói modell kiindulópontjaiban (kétféle realizmus, szabá-
lyozó állam), de jóval nagyobb jelentõséget tulajdonít az állami
bürokratacsoportok és a formális társadalmi szervezõdések
(vállalkozói egyesületek, szakszervezetek, szakmai szerveze-
tek) közötti alkuknak. A kormányzásban tehát súllyal kell részt
vegyenek a nem parlamenti erõk is. Az internet szerepe ekkor
az, hogy megkönnyítse a kommunikációt az állampolgár és a
társadalmi szervezetek, illetve azok vezetõi között. Az új médi-
um segítségével könnyebben jönnek létre az elitista módra fel-
fogott képviseletet megalapozó hálózatok, networkök. Az állam-
polgárnak meg kell kapnia a lehetõséget arra, hogy ellenõrizze,
elszámoltassa a politikai döntéshozatalban részt vevõ közsze-
replõket, ugyanakkor magának a döntéseket meghozó elitcso-
portoknak meglehetõs autonómiát kell élvezniük mind egymás-
sal, mind pedig az állammal szemben. Ez az autonómia azonban
csak viszonylagos lehet, hiszen széles körû kölcsönös függõsé-
gek állnak fenn a kormányzati elitek, az üzleti elitek és a civil
társadalom elitjei között.

3. A neorepublikánus modell

A neorepublikánusok abban együtt tartanak a neokorpora-
tistákkal, hogy számukra is fontosak a civil társadalmi szerve-
zõdések, ám a makro szintû hatalmi egyezkedések helyett a lo-
kális és mikro szintû politikai életre és részvételre koncentrál-
nak. Szerintük a közügyek aktív állampolgárokat igényelnek,
olyanokat, akik a szívükön viselik a közjó kérdését. Az internet
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2. Biztosíts egyszerû és általános hozzáférést az on-line infor-
mációhoz és szolgáltatásokhoz!

3. Képezd ki a kormányzati alkalmazottakat arra, hogy tudás-
munkások (knowledge workers) legyenek!

4. Dolgozz a magánszektorral, a szakszervezetekkel, az ön-
kéntes társadalmi szervezetekkel partneri kapcsolatban az
elektronikus kormányzat kialakítása során! 

5. Bontsd le az akadályokat és példamutatással haladj az
élen!

III. ELEKTRONIKUS KORMÁNYZÁS MAGYAR 
TELEPÜLÉSEKEN

Magyarországon 2003 elején az önkormányzatok 75 százaléka
rendelkezett internet-hozzáféréssel, amit jelentõs javulásként
értékelhetünk a 2001 õszi 57 százalékos szinthez képest. Ez alatt
a másfél év alatt 23 százalékról mindössze 7 százalékponttal nö-
vekedett a honlappal rendelkezõ települések száma (ez körülbe-
lül 220 önkormányzati honlap elkészültét jelenti). Látványos ja-
vulásra számíthatunk ugyanakkor a következõ 12 hónapban, hi-
szen az önkormányzatok egyharmadának szándékában áll saját
internetes megjelenésének kiépítése.4

A magyar önkormányzatok 2003 májusában összesen 38 ezer
számítógéppel rendelkeztek, melyek 40 százalékán elérhetõ az
internet. Az ügyintézõk 86 százaléka már számítógépen dolgo-
zik, ugyanakkor csak 34 százalékuknak van lehetõsége böngész-
ni a világhálón. A hivatalvezetõknek is mindössze a fele rendel-
kezik internetkapcsolattal. 2002-ben a vezetõ beosztású dolgo-
zók 9 százaléka, az ügyintézõk 10 százaléka részesült informati-
kai továbbképzésben.

A honlapok ma

2003 júniusában 13 önkormányzati honlapot5 vizsgáltunk meg.
Ebbõl kettõ budapesti kerület, a többi kisebb-nagyobb város az
ország egész területérõl. A minta nem véletlenszerû annyiban,
hogy a jelenleg meglévõ mintegy 220 önkormányzati honlap kö-
zül a legfejlettebbeket próbáltuk kiválasztani. 

Az önkormányzati honlapokról összességében elmondható,
hogy a mennyiségi növekedéssel párhuzamosan a minõség egy-
elõre kevésbé fejlõdött. A honlapok nagy része csak a legalap-
vetõbb információkat nyújtja, s az elektronikus önkormányzás
megvalósulásának mindössze a kezdeti lépéseirõl számolha-
tunk be.

Hat szempontból vizsgáltuk a honlapokat:
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tervezetek java részt a fogyasztói modellhez állnak a legköze-
lebb. Ez nem véletlen, következik Danzigerék
megerõsítéstézisébõl.3 E tézis szerint az új médiumok jobbára
nem feldúlják, hanem megerõsítik a meglevõ hatalmi viszonyo-
kat, alkalmazkodnak a meglevõ kommunikációs rendszerekhez,
szervezetekhez. Az internet esetében például nem véletlen,
hogy, ahogy jeleztük, a kormányzatok elsõsorban a saját mûkö-
désük hatékonyabbá tételére koncentrálnak, s csak nagyon so-
kára merül fel a külsõ kapcsolatok elektronizálásának igénye.
Hasonlóképpen a tömegkommunikációt illetõen is azt láttuk,
hogy leggyakrabban a tekintélyes off-line médiumok on-line
változatai viszik el az érdeklõdõk zömét, hiába tenne lehetõvé a
technika más alternatívát is.

A szakértõk a fogyasztói modellhez közelítõ megoldásokat to-
vább finomítják, hogy könnyebb legyen felmérni az egy-egy or-
szágban eddig megtett utakat és a rövidebb-hosszabb távú teen-
dõket.

Az amerikai National Electronic Commerce Coordinating
Council nevû szervezet a következõ öt szintet különíti el a kor-
mányzati portálok vonatkozásában (Holmes 2001, 23–24):

1. Információ és szolgáltatások nyújtása viszonylag felhasz-
nálóbarát módon. Ez funkcionális portál, mely nem követe-
li meg az állampolgártól, hogy ismerje a hivatali szerveze-
tet.

2. Online tranzakciók lehetõsége. Például mód van a jármû-
vek regisztráltatására, az adóív kitöltésére, számlafizetés-
re.

3. Lehetséges a különbözõ szolgáltatások között anélkül mo-
zogni, hogy az állampolgárnak újra és újra azonosítania
kelljen magát, illetve igazolnia kelljen hozzáférési jogosult-
ságát.

4. A portál lehívja a tranzakcióhoz szükséges adatokat, az ál-
lamigazgatás bármely adatbázisában legyenek is azok
megtalálhatók.

5. Lehetséges a kormányzattal való interakció is, mégpedig
olyan módon, hogy a portál az adott állampolgár igényeihez
szabottan bocsátja a rendelkezésére az adatokat és infor-
mációkat.

Holmes megállapítja, hogy (2001-ben) a kormányzatok jelen-
tõs része az elsõ szinten található, néhány a második, illetve
harmadik szint felé közelít, a negyedik és ötödik szint azonban
még legfeljebb vágyképként él, egyedül a szingapúri e-Citizen
Centert említi, mint az ötödik szint közelében levõt.

Ugyanõ összegyûjti az elektronikus kormányzati stratégiák öt
alapelvét is (Holmes 2001, 8–9.). Ezek a következõk:

1. Helyezz el mindent, információt és szolgáltatásokat egy-
aránt, a hálón és mindent on-line végezz!
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tatja be, nyolcnál céglista is található (ennél a funkciónál gya-
kori keresõk alkalmazása).

Egy önkormányzati honlap létrehozásakor e tartalmak széles
körû megjelenítése járható útnak látszik, ugyanakkor ezek ilyen
súlyú megjelenítését semmiképp sem tekinthetjük célszerûnek,
ha feltételezzük, hogy a fejlõdés az e-önkormányzat, illetve az
e-ügyintézés felé halad. Úgy véljük, hogy az önkormányzati
internetes oldalak létrehozásakor ezek voltak a legkézenfek-
võbb és a legkönnyebben beszerezhetõ információk, a fejlõdés-
sel várhatóan a kevésbé statikus tartalmak is megjelennek
majd. Jelenleg ott tartunk, hogy az önkormányzatok már foglal-
koznak az e-ügyintézés, az e-kormányzás irányába történõ fej-
lesztéssel.

3. On-line ügyintézés

A honlapok és portálok az elektronikus ügyintézés, a papírmen-
tes adminisztráció területén egyelõre nem sokat nyújtanak. A
leggyakrabban megelégszenek az ügyfélfogadási idõ feltünteté-
sével (9 honlap); a hivatal bemutatásával (13); a testvérvárosok
feltüntetésével (12); az intézmények (iskolák, óvodák, egészség-
ügyi intézmények nyitvatartási idejének, elérhetõségének is-
mertetésében) felsorolásával (12). Rendelettár az összes lapon,
pályázatok tizenkettõn találhatók, ám ennek értékét kissé ront-
ja, hogy a rendelettár ritkán friss, a pályázatok pedig a legtöbb
esetben már lejártak.

Az on-line ügyintézés lehetõsége a magyar honlapokat tekint-
ve a jövõ zenéje, az internetes adóbevallás helyi szinten egyelõ-
re még csak kívánatos cél. Hét honlap jutott már el arra a szint-
re, hogy elérhetõvé tesz különféle nyomtatványokat az interne-
ten, ezek kinyomtatásával legalább az ûrlapok beszerzésének
ideje megtakarítható.

4. Hírek és frissesség

Az önkormányzati honlapokról általánosságban elmondható,
hogy ritkán frissítik azokat. Üdítõ kivételnek tekinthetõ Duna-
újváros honlapja, mely portálszerû megjelenésével összhang-
ban mindennap friss híreket kínál több témakörben is (önkor-
mányzati hírek, kultúra, sport stb.), így az egész oldal dinami-
kus jelleget kap. Balatonalmádi honlapjától, mely szintén na-
ponta új hírekkel örvendezteti meg látogatóit, az különbözeti
meg, hogy míg Dunaújváros honlapján úgymond saját készítésû
hírek vannak, és túlnyomó részük kapcsolódik a településhez,
addig Balatonalmádi az országos hírekre koncentrál inkább, és
azokat valamely más médiumból emeli át.
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1. Az önkormányzat bemutatkozása.
2. A célközönség.
3. On-line ügyintézés.
4. Hírek és frissesség.
5. Interaktivitás.
6. Egyedi ötletek, sajátosságok.

1. Az önkormányzat bemutatkozása

Sok honlap esetében nem derül ki, hogy mi a honlap célja. Bár
a 13 vizsgált oldalból 11 tartalmaz köszöntõt, amibõl elvileg a
célt ki lehetne hüvelyezni, ám legtöbbször sablonos megfogal-
mazásokkal találkozunk. Több önkormányzat a nyitóoldalon he-
lyezte el a köszöntõt, ami nem tekinthetõ túl szerencsésnek, hi-
szen egy idõ után unalmas mindig ugyanazzal a szöveggel talál-
kozni. Különösen funkciótlan az ilyen nyitóoldal, ha az a cél,
hogy az internetezõ polgárok ugyanúgy használják információ-
szerzésre, ügyintézésre, tájékozódásra az önkormányzati hon-
lapot, mint azt egyéb, alternatív módokon tennék. A nyitóoldalt
tehát kevéssé érdemes „elpazarolni” köszöntõre, amely hóna-
pokon-éveken keresztül változatlan lévén a mozdulatlanság ér-
zetét kelti. Tematikus linkgyûjteménnyel, egyértelmû menü-
pontokkal, adatbázissal, keresõvel, a fõoldalon szinte csak lin-
kekkel szolgáló megoldás az áttekinthetõsége okán már jobban
meg tud felelni az elektronikus önkormányzatiság követelmé-
nyének.

2. A célközönség

Egy önkormányzati honlapnál elvileg adott, hogy ki a célközön-
ség: a helyhatóság alá tartozók, akiknek az oldal mindenféle
hasznos információt nyújt a településsel kapcsolatos kérdések-
ben és ügyekben; emellett az úgymond idegenek, akiknek az ér-
deklõdését fel szeretnék kelteni a város iránt. Az oldalak több-
sége jelenleg az utóbbira helyezi a hangsúlyt azzal, hogy részle-
tesen taglalja a településnek és környékének történelmi, gazda-
sági, földrajzi, kulturális és idegenforgalmi sajátosságait. Mind
a 13 oldal tartalmaz térképet (bár ennek körülbelül a fele nem
túl élvezhetõ felbontású, gyakorlatilag használhatatlan), míg 12
be is mutatja az adott települést. Ezek legtöbbször útikönyvek-
bõl, prospektusokból ismert szövegek. Az összes honlap tartal-
maz kulturális, valamint sporttal, szabadidõvel kapcsolatos in-
formációkat; 12 pedig az idegenforgalmi, turisztikai nevezetes-
ségekkel is részletesen foglalkozik. 11 honlapon van menetrend,
ezek közül négyen a helyi járatok menetrendje is megtalálható,
ami különösen hasznos. A település gazdasági életét 9 oldal mu-
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zésével vagy az iskolabezárási tervekkel kapcsolatban), és a
hozzászólók nem kímélik a vezetést sem. Az már más kérdés,
hogy általában nemigen érkezik hivatalos válasz az önkormány-
zat részérõl, de egyfajta véleménykifejtõ és ütköztetõ helyszín-
ként már használja egynéhány városlakó a fórumokat. Szavazni
4 oldalon lehet, politikai témában azonban egyelõre egyiken
sem, olyan témákban várják a voksokat, mint hogy ki hová uta-
zik a nyáron, kinek hogy tetszik a megújult honlap stb. Az elekt-
ronikus demokráciának tehát a csírájáról sem beszélhetünk.

6. Egyedi ötletek, sajátosságok

A magyarországi települések internetes megjelenése meglehe-
tõsen heterogén. Éppen ezért az egyes oldalakon olyan egyedi
megoldásokkal, ötletekkel találkozhatunk, melyek a fejlõdés ké-
sõbbi szakaszában akár el is terjedhetnek. 

Öt honlapon található webkamera, amellyel általában városi
nevezetességet, tereket nézhetünk meg. Öt oldalról lehet képes-
lapot küldeni, egy oldalon videót nézhetünk, és egy oldalon van
játék, ami nem tartozik ugyan szorosan egy önkormányzati hon-
lap alapfunkciói közé, de érdemes az internetezõket ezekkel az
eszközökkel is megfogni.

Budapest II. kerület látványos kezdeményezése a „Polgár-
mester válaszol” menüpont, ahol a felvetett problémákra a pol-
gármester valóban nagyobb részt válaszol, bár nem lehet kije-
lenteni, hogy a kerület vezetõjét megrohamozták volna problé-
máikkal az ott lakók.

Helyi szinten hasznos lehet a miskolciak kezdeményezése is,
õk az aktuális munkalehetõségeket tüntetik fel honlapjukon.

Szombathely a portálosodás jegyében különféle rovatokat in-
dított el, például divat, Forma–1, szépségápolás, otthon,
sztorivilág stb., melyek viszonylag gyakran frissülnek. Az elkü-
lönített nõi, illetve férfirovatok kellemes kikapcsolódást nyújt-
hatnak az önkormányzati oldalon annak ellenére, hogy ezek
nem tartoznak szorosan az oldal tematikájába.

Baja a körözött, illetve eltûnt személyek fényképét teszi köz-
zé egyebek mellett a nyitóoldalán.

Az utóbbi évek fejlõdése ellenére a hazai önkormányzatok
még távol állnak az elektronikus önkormányzástól, nagyobbik
részük on-line útikalauznak tekinthetõ. A megfelelõ infrastruk-
turális háttér és a felkészült ügyintézõk mellett a befogadó kö-
zeg is hiányzik, elég, ha arra gondolunk, hogy Magyarországon
az internethasználók aránya a várttól eltérõen nem bõvül olyan
dinamikusan, mint más országokban.
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Értelemszerûen azokat a honlapokat, amelyeken a hírek sze-
repet, ritkább esetben központi szerepet kapnak, gyakrabban
(naponta, 2–3 naponta) frissítik, azok az oldalak azonban, ahol
nincsenek hírek, akár hónapok keresztül sem frissülnek. Az
olyan tartalmak, mint a város története, gazdasági helyzete,
ügyfélfogadási idõk, rendelettár nem igényelnek a hírekéhez
hasonló gyakoriságú frissítést.

A honlapokra jellemzõ, hogy kevéssé mûködnek együtt a he-
lyi médiumokkal, bár van egy-két kivétel, pl. Cegléden a Ceglé-
di Hírmondóból szemezgetnek cikkeket. Az együttmûködés a
legtöbbször kimerül abban, hogy a honlapon feltüntetik az
egyes városi újságok, városi rádióadók elérhetõségét, vagy jel-
zik létezésüket.

Ahhoz, hogy az internetezõk idõt és érdeklõdést szenteljenek
a világhálón található oldalak sokaságából éppen városuk hon-
lapjának, az kellene, hogy mindig találjanak olyan friss infor-
mációt és híreket, melyek érdeklik õket, és amelyek máshol biz-
tosan nem jelennek meg, mert, mondjuk, csak helyben van hír-
értékük. A legnagyobb fogyatékossága ezen oldalaknak az, hogy
éppen ezek a praktikus információk hiányoznak.

5. Interaktivitás

Az önkormányzati honlapok az interaktivitás szempontjából
meglehetõsen hiányosak. Mintha az önkormányzatok beérnék
azzal, hogy az internetes oldalt egyfajta hirdetõoszlopnak te-
kintsék.

A leggyakrabban használt eszköz az e-mail, az összes oldalon
lehetséges elektronikus levél küldése egy sor illetékesnek a
webmestertõl kezdve a képviselõ-testületi tagokig, a legtöbb he-
lyen a polgármestert is beleértve. A demokrácia alacsony foká-
ra utal, ha csak a webmesternek küldhetünk levelet (pl. Baja
esetében), ha nincsen lehetõségünk a véleménynyilvánításra.
További interaktivitást az oldalakon elhelyezett látogatószám-
számlálók (négyen található ilyen), valamint a vélemények ki-
fejtésére is szolgáló vendégkönyvek jelentenek (4-nél találha-
tó). Több helyen kritikai megjegyzéseket olvashatunk a honlap
szerkezetével, tartalmával kapcsolatban, egyelõre kevés ered-
ménnyel. Nyolc oldalon keresõ, míg ötnél honlaptérkép segíti a
tájékozódást, kilenc oldalon pedig tematikus linkgyûjtemény is
van.

A fejlettebb és nyitottabb interaktív elemek között a fórum a
legnépszerûbb, 10 helyen is található ilyen. Egyes oldalakon
ezeket még nemigen használják, a négy-öt felkínált témakör
rendkívül kevés hozzászólást ért csak meg. Ugyanakkor egy-két
város honlapján élénk vita folyik az adott közösség szempontjá-
ból igen lényeges kérdésekben (például a szemétégetõ elhelye-
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ronikus kormányzás vagy az elektronikus demokrácia felé
való elmozdulásra?

1. Az ötlet eredete

Az volt a feltevésünk, hogy minden önkormányzatnál volt egy
„bajnok” (champion, change agent), aki képviselte a honlap öt-
letét, vagy azt, hogy a honlap több legyen pár oldalas színes bro-
súránál, és mozduljon el az elektronikus kormányzás felé. A
szervezetelméletben bajnoknak egy adott szervezeti változás
kezdeményezõjét, illetve legelkötelezettebb hívét nevezik, azt,
aki az esetleg jelentõs szervezeti ellenállással szemben is kép-
viseli az ügyet (vö. Bakacsi, 1996). Azt gondoltuk, talán tipikus
lesz, hogy egy-egy ilyen helyi bajnok meggyõzi a polgármestert,
és az felülrõl elindítja a folyamatot.

Ezt a feltevést nem tudtuk megerõsíteni. A négy önkormány-
zat semelyikében sem tudták konkrét személyekhez kötni a
honlap kialakítását. Két helyen egyáltalán nem tudták megmon-
dani, hogy honnan jött az ötlet: „benne volt a levegõben”, vállal-
kozók is ajánlkoztak, hogy készítenének honlapot, ezek után az
önkormányzat is döntött errõl. Az egyik helyen azt mondták,
hogy az informatikai iroda kezdeményezte a dolgot, amire egy
aktuális OMFB-pályázat is lehetõséget adott, de komoly ellenál-
lást nem kellett legyõzniük. A negyedik helyen, mint mondták,
„a polgármester szívügye volt a honlap”, de ezzel nem állt
egyedült. Összességében tehát az önkormányzatok mintha az
„idõk szavára” hallgattak volna. Mind a három vidéki városnál
megemlítették azt a szempontot, hogy az önkormányzat „meg
akarta jeleníteni a várost”; az internet tehát elsõsorban mint
egyfajta reklámhordozó jelent meg számukra, és a további
funkciók (pl. letölthetõ ûrlapok) fokozatosan kaptak helyet a
honlapon.

Hipotézisünk cáfolatára több magyarázat is adódik. Az egyik
az, hogy a jelenlegi „sekély” vizsgálatban nem tudtunk elég
mélyre ásni: egy valódi esettanulmányban esetleg jobban fel le-
hetett volna tárni a szervezeti dinamikát, és az esetleges helyi
bajnokok szerepét. Ne felejtsük el, hogy a honlapok a legtöbb
helyen már 4–6 éves múltra tekintettek vissza, az emlékezet is
megkopott már. Egy másik lehetséges magyarázat az volna,
hogy mi a legjobb honlappal rendelkezõ hazai önkormányzatok-
nál vizsgálódtunk, ahol nyilván azért tudtak viszonylag jó minõ-
ségû internetes megjelenést biztosítani, mert az önkormányzat
egésze az ügy mögé állt. Így tehát nem volt legyõzendõ szerve-
zeti ellenállás. Igen ám, de ezt az érvet akár meg is lehetne for-
dítani, hiszen a jó minõségû honlap több (anyagi, szervezeti
stb.) erõforrást igényel, ez tehát éppen ki is válthatna valami-
lyen ellenállást.
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MOTIVÁCIÓK ÉS SZÁNDÉKOK

Az önkormányzati honlapok leírásán túl néhány „mélyfúrást” is
végeztünk annak érdekében, hogy legalább vázlatos képet kap-
junk a mögöttes motivációkról, politikai szándékokról. 

Négy önkormányzat – egy fõvárosi kerület, egy nagyobb és
két kisebb város – esetében telefoninterjúkon alapuló vizsgála-
tot végeztünk. Önkormányzatokként 1–3 személlyel készült te-
lefoninterjú. Általában az informatikai iroda vezetõjével, vagy
más, a honlap fejlesztésében, mûködtetésében szerepet vállaló,
vezetõ beosztású önkormányzati alkalmazottal beszéltünk; egy
esetben pedig az alpolgármesterrel is. 

Nem a polgármestereket kerestük meg, több okból is. A ta-
valy õszi helyhatósági választások során az általunk véletlen-
szerûen kiválasztott önkormányzatok többségénél „helycseré-
re” került sor, azaz új polgármestert választottak. A honlapok
kialakítása pedig már az elõzõ ciklusban megkezdõdött, így ak-
kor õk nem voltak döntési pozícióban. Továbbá a jelen vizsgálat
keretében csupán néhány alapkérdésre kerestük a választ, in-
kább azért, hogy megalapozottabb hipotéziseket fogalmazhas-
sunk meg a további kutatások számára, mintsem, hogy komoly
próba alá vessük eddigi feltevéseinket. Nem állítjuk tehát, hogy
esettanulmányokat készítettünk az általunk megkeresett önkor-
mányzatokról; az interjúkat inkább arra használtuk, hogy felvá-
zoljuk egy átfogó kép néhány kontúrját, amit aztán majd továb-
bi vizsgálódásoknak kell kitölteniük tartalommal.

Az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
1. Az ötlet eredete. Mikor és hogyan született meg az ötlet,

hogy az önkormányzat hozza létre saját honlapját? „Alul-
ról”, az adminisztrációból, esetleg a „társadalomtól” szár-
mazott az ötlet, vagy inkább „felülrõl”, a polgármestertõl?

2. A koncepció. Készültek-e versengõ koncepciók arról, hogy
milyennek kellene lennie a honlapnak? Ezek a koncepciók
tartalmaztak-e politikai elemet (tudniillik hogy milyen po-
litikai funkciókat kell betöltenie a honlapnak, milyen etikai
vagy politikai elveknek kell megfelelnie stb.), vagy elsõsor-
ban praktikus kérdések körül forogtak (design, költség
stb.)? Készült-e például valamilyen felmérés a lakosság kö-
rében, vagy meghatároztak-e valamilyen vezérlõ elveket,
eszméket, esetleg egy elsõdleges célcsoport igényeit, ame-
lyek orientálták a honlap készítését? Volt-e politikai vita a
honlap ügyében? Beszélt-e errõl a képviselõ-testület, ho-
zott-e ezzel kapcsolatosan döntést?

3. A felelõs. Ki készíti a honlapot: a polgármesteri hivatal
vagy egy megbízott cég, és ha az elsõ, akkor szervezetileg
hova tartozik a honlap felelõse? Részt vesznek-e például ci-
vil szervezetek a tartalomfejlesztésben?

4. Tervek. Van-e terv a honlap továbbfejlesztésére, az elekt-
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tán fejlesztgették a honlapokat, de a színesbrosúra-jelleg még
mindig eléggé meghatározó több városunk honlapjánál. Az
egyik városban azt mondták, a honlap nem önkormányzati, ha-
nem városi honlap: õk a virtuális város koncepcióját követik a
kezdetektõl fogva, mert az annak idején aktuális OMFB-
pályázati kiírásban is ez szerepelt, és ezen a továbbiakban sem
akarnak változtatni. Ugyanakkor a honlap kevés hasonlóságot
mutat a nyugat-európai virtuális vagy kíbervárosokkal; az két-
ségtelen, hogy nem az önkormányzat van a középpontban, ha-
nem a városi hírek, és a honlap sok általános érdeklõdésre
igényt tartható információt közöl.

Elõzetesen tehát nemigen készültek koncepciók arról, hogy
milyen funkciót töltsön be a honlap. Általában az informatikai
iroda kidolgozott valamilyen struktúrát, azt a polgármester jó-
váhagyta, majd ajánlatokat kértek a megvalósításra informati-
kai cégektõl. Ugyanakkor a honlapfejlõdés rákényszerítette az
önkormányzatokat arra, hogy foglalkozzanak koncepcionális
kérdésekkel. Két településen is arról számoltak be, hogy az
e-kormányzás, e-ügyintézés kihívásának megfelelõen komoly
tanulmányokat készülnek íratni a szükséges belsõ, szervezeti
átalakulásokról. Az egyik helyen pedig azt tudtuk meg, hogy
idén õsszel, mintegy hat évvel a honlap létrehozása után a kép-
viselõ-testület ismét foglakozik a portál kérdésével, ugyanis po-
litikai döntést igényel az, hogy milyen típusú dokumentumok
(pl. elõterjesztések, jegyzõkönyvek) kerülhetnek fel az
internetre, és most jutottak el odáig, hogy ez kérdésként felme-
rült. Egy másik városban pedig már kísérleti jelleggel alkal-
mazzák a portáltechnológiára alapozott e-ügyintézési mecha-
nizmusokat, de csak a belsõ, zárt rendszerben, és itt is csak pár-
huzamosan a szokásos ügymenettel. Interjúalanyunk szerint
még több évbe is beletelhet, mire az alkalmazottak megfelelõ
képzettségre tesznek szert, adottak lesznek a technikai feltéte-
lek, és elindulhatnak az e-ügyintézéssel – ami persze képviselõ-
testületi döntést igényel.

3. A felelõs

Mind a négy helyen az önkormányzatnál szerkesztik a honlapot,
onnan történik a tartalom feltöltése. Külsõ vállalatok csak az
üzemeltetés mûszaki feladataiban vesznek részt. 

Érdekes, hogy a szervezetben hol helyezkedik el a tartalom-
fejlesztést felelõs személy. Az egyik helyen (a leginkább brosú-
raszerû honlappal rendelkezõ településnél) a sajtóreferens gon-
dozza a honlapot; egy másik helyen (ahol a honlap viszonylag
gazdag tartalommal bír) voltaképpen egy fõállású szerkesztõ
foglalkozik ezzel; a harmadiknál az informatikai irodában te-
szik fel a tartalmakat, együttmûködésben más szervezeti egysé-
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A harmadik, és számunkra talán a legmeggyõzõbbnek tûnõ
magyarázat szerint (amely ugyanakkor nem cáfolja az elõzõket)
az önkormányzatok még az elektronizálás azon szakaszában
tartanak, amikor viszonylag kis erõfeszítéssel látványos ered-
ményeket lehet elérni. Végsõ soron egy honlap létrehozása és
fenntartása nem kívánja a szervezeti mûködés radikális átalakí-
tását; legfeljebb némi, a szûkös erõforrások feletti harcot indu-
kál a szervezeten belül (erre egyébként két helyen is tettek uta-
lást). Ha azonban ezek az önkormányzatok tovább akarnak lép-
ni az elektronikus kormányzás (vagy legalább e-ügyintézés) fe-
lé, egyre inkább számolniuk kell a szervezeti konfliktusokkal.
Két helyen is utaltak arra, hogy ezzel a kihívással nagyon is
tisztában vannak, miként azzal is, hogy csak lassan, fokozatosan
lehet elõre lépni.

2. A koncepció

Az elektronizálás valamiféle ideális mintája talán úgy festene,
hogy a polgármesteri hivatal kidolgoz(tat) több koncepciót ar-
ról, hogy milyen lehetséges politikai funkciókat tölthet be egy
önkormányzati honlap, milyen lehetséges e-demokrácia, e-kor-
mányzási modellek vannak; vizsgálatokat végeztet a helyi elekt-
ronikus affinitásról; felvázolja a releváns etikai és politikai el-
veket és kijelöli a kiemelt célcsoportokat; majd mindezeket egy-
séges koncepcióba rendezi, és a javaslatot a képviselõ-testület
megvitatja. Titokban reméltük, hogy valami ehhez hasonlóval
fogunk azért találkozni.

Úgy tûnik azonban, a valóság az ideális modell helyett inkább
arra hasonlít, amit Charles Lindblom, a közpolitika-tudomány
klasszikusa „átevickélésnek” (muddling throughnak) hív. Azaz
az alternatívák kidolgozása és összehasonlítása, majd az elõre
lefektetett elvek szerint a lehetõ legjobb változat kiválasztása
helyett nagyrészt ad hoc döntéseken, valamint a Herbert
Simon-i „elérhetõségi heurisztikát” követõ, a döntési közpon-
tokhoz közeli adminisztratív és technikai kompetenciákon, pre-
ferenciákon alapuló, és a rendelkezésre álló lehetõségekhez ta-
lán túlságosan is alkalmazkodó fejlesztések jöttek létre. Ame-
lyek aztán a jól ismert „lock-in” jelenségnek megfelelõen akár
hosszú távra is meghatározhatják, strukturálhatják a fejleszté-
sek további irányát.

Az egyik helyen azt mondták, hogy a honlap létrehozásáról
1997-ben a polgármester döntött, az a képviselõ-testület elé
nem is került. A többi önkormányzatnál is azt tudtuk meg, hogy
a képviselõ-testület döntött ugyan a honlap felállításáról, de er-
rõl elvi vita nem volt, és a részleteket a polgármesterre hagy-
ták. A városoknál, mint említettük, az elsõdleges szempont a te-
lepülés megjelenítése volt a külvilág számára. Fokozatosan az-
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Összefoglalásképpen, egyben alkalmazkodva a tematikus szám
fõsodrához, azt szeretnénk leszögezni, hogy az elektronikus de-
mokrácia és az elektronikus kormányzás eddigi fejlõdésében
mindig is hajlamos volt az üzleti élet elektronizálásában felbuk-
kanó megoldások átvételére, követésére. Kétségtelen, hogy az
e-kereskedelem, e-business jó ideje már az élen jár a folyama-
tok internetre terelésében. Az üzleti élet dominanciája azonban
nem ezen a ponton érvényesül elõször, hanem már jóval elõbb,
abban a hajlamban, hogy a kormányzatok szeretik nem több-
nek, mint fogyasztónak, vevõnek tekinteni az állampolgárokat.
Legalábbis megkockáztatható, hogy nem pusztán az üzleti élet
mintái, hanem ez az elitista, illetve paternalista beállítódás az,
ami mára paradox módon odavezetett, hogy a vállalatok inkább
próbálkoznak azzal, hogy interakcióra késztessék a honlapjukra
látogatókat, hogy vásárlóikból kváziközösségeket szervezzenek,
s így az internet segítségével is magukhoz kössék õket, mint
amekkora erõfeszítést ezen a téren a politikai intézmények fej-
tenek ki.
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gekkel; végül a negyedik önkormányzatnál (a „leghivatalosabb”
kinézetû, legkevésbé reklámízû honlap esetében) az egyik al-
polgármester a felelõs a honlap tartalmáért.

Arra a kérdésre, hogy miért nem jelennek meg civilek jobban
a honlapokon, akár úgy, hogy egyes részeit õk gondoznák, min-
denhol hangsúlyozták, hogy ez önkormányzati honlap, a telepü-
lés önkormányzata felelõs azért, ami megjelenik rajta. Az alul-
ról építkezõ, bázisdemokrata szemlélet láthatólag messze elke-
rüli helyhatóságainkat. Különösen érdekes volt az a település,
amelynél a honlapot hangsúlyosan „városi” honlapnak nevez-
ték. Említett kérdésünket elõször nem is értették, illetve azt vá-
laszolták, hogy készülõben van egy civil adatbázis, és akkor
meg tudják jeleníteni a társadalmi szervezeteket is – a civilek
aktív bevonására láthatólag nem gondoltak.

Egyébként mindenhol azt állították, hogy honlapjuk nyitott,
bármilyen társadalmi szervezet kérheti felvételét a linkgyûjte-
ménybe, politikai cenzúra nincs.

4. Tervek

A négybõl három önkormányzat komolyan foglalkozik az e-kor-
mányzás irányába történõ fejlesztéssel. A negyediknél, egy ki-
sebb városnál azt válaszolták, hogy a pénzhiány ebben megaka-
dályozza õket, hiszen a polgármesteri hivatalban még mindig
használnak 486-os gépeket, DOS-alapú programokkal.

A tervek mindenekelõtt az e-ügyintézés bevezetésére vonat-
koznak. Ennek csírái több honlapon megjelennek: ûrlapok pél-
dául mind a négy helyen letölthetõek a honlapról; az egyik he-
lyen most tervezik bevezetni azt, hogy az okmányirodába inter-
neten keresztül lehessen idõpontot kérni; egy másik helyen ez
és néhány apróbb ügy internetes elintézése már lehetséges.
Mint fentebb említettük, a felhasználói nyomonkövetéses, adat-
bázis-technológián alapuló ügyintézés belsõ, zárt rendszerben,
kísérleti jelleggel már mûködik az egyik városban.

Láthatólag az illetékesek körében a szolgáltatójellegû elektro-
nikus alkalmazások (lennének, lesznek) népszerûek, ugyanak-
kor az e-demokrácia eljárásai (pl. internetes népszavazás), a
hálózatos közösségépítés vagy a virtuális település koncepciói
nem merültek fel telefoninterjúinkban. E tekintetben legfeljebb
arról számolhatunk be, hogy a képviselõknek és a település ve-
zetõinek mindenhol lehetett elektronikus levelet küldeni, és
több helyen mûködnek fórumok, ahol idõnként a képviselõ-tes-
tület tagjai, sõt, adott esetben a polgármester vagy az alpolgár-
mester is megjelennek „chat”-elni vagy on-line fogadóórákat
tartani.

* * *
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SZABÓ JÁNOS

A haderõreform oppozíciós potenciálja

A védelemi szektor döntéshozói számára ez idõ szerint felada-
tokat fogalmazó prognózis három nagy funkcionális terület,
mindenekelõtt a védelmi felülvizsgálat lezárulásával a haderõ-
reform meginduló folyamata, az ezen belül relatíve önálló ön-
kéntes haderõre való áttérés folyamata, kondíciói és összefüg-
gései, illetve az ország nemzetközi biztonsági szerepvállalása
és szerepteljesítményei környékérõl szervezõdhet. 

E területeken regisztrálhatóak legkoncentráltabban a legkü-
lönbözõbb szemléletû megközelítések, a legjellemzõbb véle-
ményeltérések, a leginkább tipikus interpretációk, azok konf-
liktusai és megjelenésük a nyilvánosságban. Ezek mentén prog-
nosztizálható legkézenfekvõbb módon a kezelés szükségessége
és sürgõssége a kormányzati lépésekben, s rendszerezhetõek
azok a problémák is, amelyek kormányzati beavatkozást igé-
nyelnek. Írásunk alapvetõen a napisajtóban megjelent állásfog-
lalások és kommentárok elemzésén nyugszik.

A VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT, A HADERÕREFORM
KONFLIKTUSPOTENCIÁLJA

A katonai szakmai alapú oppozíció elemei

a) A védelmi felülvizsgálat dokumentumaival kapcsolatos hiva-
talos reagálások, illetve a haderõ-átépítés valós folyamatai egy-
aránt új szakaszába lendítették a téma nyilvánosságát. Az ez
idáig a nyilvánosság elõl elfedve, rejtetten, csöndben folyó elõ-
készületi munkálatok csak a kritikai attitûd minimumát enged-
ték mozgásba lendülni. Most viszont a feladatok meghirdetésé-
vel és a megvalósítás lépéseinek megindulásával a döntéshozók
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lálható és reálisan felépíthetõ képességekre” összpontosul. Az
ellenzék ennek kapcsán hajlamos azt érzékeltetni, mintha a kor-
mányhoz ebbõl az üzenetbõl kizárólag csak a „kevesebb” moz-
zanata jutott volna el.

g) Ezzel összefügg az a vád, hogy a magyar kormány túlzottan
koncentrál, és túlzottan épít a NATO adaptációs folyamatára, il-
letve a NATO-val párhuzamosan az Európai Unióban kibonta-
kozó közös védelem- és biztonságpolitikára, és kevésbé a hazai
országvédelem, nemzetvédelem kondícióira. Tehát kvázi túlzot-
tan a koalíciós kapacitásokra építi rá az ország védelmét, mi-
közben a saját erõket túlzottan a nemzetétõl távolabb álló, a ha-
tárokon kívül érvényesülõ védelmi lépések logikájának rendeli
alá. Ebbõl még „csupán” a kozmopolitizmus és nemzetietlenség
következik, ám a fejtegetések itt nem érnek véget. 

h) Mivel perdöntõ jelentõségû, hogy az „új” típusú és a „régi”
típusú fenyegetések helycseréjét hogyan ítéli meg a döntésho-
zó, ezért rendkívüli súllyal esik a latba a két szélsõség interpre-
tációja. Egyfelõl az új típusú fenyegetéseket abszolutizáló dön-
téshozó túlságosan a nemzetközi szerepvállalásra és kizárólag a
határon kívüli képességeket tartalmazó haderõelemekre kon-
centrál, magára vonva a vádat, hogy közben védtelenül hagyják
a nemzeti szuverenitás által megjelölt célokat. A másik oldal vi-
szont azt a vádat zúdítja magára, hogy miközben nem választja
szét kellõ határozottsággal a hagyományos célokat az új típusú
fenyegetések csokrától, ezért még mindig túlságosan tág az a
manõverezési terület, amely „az elmaradt harmadik világhábo-
rú” fegyverzeti arzenálját túléltetheti a szükséges mértéknél
jobban. Tehát további mentsvárakat nyújt az elavult struktúra-
elemek számára a nemzeti elkötelezettség, az országvédelem
kalkulativitását elõtérbe helyezõ értékelés.

i) A védelmi felülvizsgálat eredményeinek közzétételében ál-
talában egyetértés van szakértõi körökben. Ugyanakkor van né-
hány olyan mozzanata, amelynek a következményeivel számol-
ni kell. A felülvizsgálat módszertana tekintetében például az
Egyesült Királyságból származó tízlépéses modell két oldalról
is kaphat támadásokat. A nemzeti konzervatív oldal reflexesen
kritikátlan alárendelõdést fogalmazhat meg a külföldrõl vett
módszertannal szemben, ami esetleg gyöngítheti a származási
hely legitimációs hátterét. A másik várható kritika, hogy a kö-
vetkeztetései alapvetõen a szeptember 11-e után minden más
NATO-országban lezajlott doktrína-, illetve stratégiamódosítás
többleteit tartalmazzák csupán az elõzõ elemzésekhez képest,
azoknál nem többet. Ebben a tekintetben feltehetõen további
presztízserõsítõ elemzés szükséges.

j) Az értékelésbõl származó célok, elvárások és fejlesztendõ
területek már sokkal szélesebb értelmezési és következtetési
tartományt nyitnak. Ezek ugyanis sokkal egyértelmûbben kap-
csolják be a döntéshozó saját akaratnyilvánító és értékfontossá-
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és a végrehajtók teljes terjedelmükben kiteszik magukat a nyil-
vánosság, a lakosság, az ország és a különbözõ személetû politi-
kai erõcsoportok kritikájának. 

b) A nyilvánosságban megjelenõ kritikai attitûd elsõ bizony-
talankodásai mindjárt az értelmezési alapokra vonatkoznak. A
megjelenõ dokumentum („Úton a XXI. század hadserege felé”)
mindenekelõtt új alapokra helyezi a védelemrõl szóló eddigi is-
mereteinket, azaz azt az igényt, hogy lebontja az eddigi ismere-
ti alapokat is. A közvélemény és a biztonságpolitikai szakembe-
rek számára azonban kevéssé jelöl meg az értelmezéshez szük-
séges új ismereti alapokat.

c) További szemléleti támadhatósággal bír az új haderõre-
form önindentifikációja: interpretációja szerint más jellegû, mi-
nõségileg eltérõ a korábbiakhoz képest, mégpedig amiatt, mert
a civil szakértelem, a politikai bátorság és a nemzeti konszen-
zus integrálódik benne. A nyilvánosságban meglévõ különbözõ
kritikai attitûdök azonban e három kiemelt kvalitást külön-kü-
lön, együtt pedig különösen kritika alá helyezik. A civil szakér-
telmet a katonai szakértelemhez való viszonyában – fõleg kon-
zervatív oldalról és fõleg katonai kérdésekben – még mindig
megkérdõjelezik. A politikai bátorságot – éppen mert a bevett
formulákkal szemben az ami – számos dimenzióban úgyszintén,
a nemzeti konszenzust pedig empirikusan maguk a véleményel-
térések, illetve a politikai ellenzéki oppozíciók fellépései
kontrakarírozzák.

d) A nemzetközi biztonságpolitikai környezet értékelésével
kapcsolatos tárcaálláspontot általában osztják a különbözõ
szakértõk, viszont a származtatott következtetések körül már
komoly vita van. Az, hogy a NATO átalakulása határozott irányú
és tartalmú, az nem nagyon képezi kritika tárgyát, viszont hogy
az abban keletkezõ feladatok, kihívások és fenyegetések a többi
országgal azonos módon vonatkoznának ránk, illetve, hogy a ha-
zai döntéshozók orientációi közül mi helyes és mi nem, ebben
már vannak eltérések.

e) Koszovó általános európai tanulságával kapcsolatban ne-
künk saját hazai tapasztalatunk is van, tudniillik a telepíthetõ-
ség, a mobilitás, a hatékony fegyverzetek és felszerelések hiá-
nya, a harcképességek, a vezetés, irányítás, túlélõképesség, mint
képességcsomagok nemcsak az USA és a NATO régi tagjainak az
összehasonlításában volt problematikus, hanem a NATO és Ma-
gyarország relációjában még inkább. Ennek a konkrét értékelé-
se és értelmezése azonban szintén eltér a különbözõ vélemény-
csoportok részérõl. Általában igaz, hogy míg a kormányoldal
mindenekelõtt az ezen túllépõ képességépítéshez találja meg eb-
ben a motivációs struktúrát, addig az ellenzék ebbõl mindenek-
elõtt a kormányzat kritikájára irányuló lépéseket tesz.

f) A NATO új doktrínája a határokon túli, sõt Európa határa-
in túli bevethetõség igényével a „kevesebb, de biztosan kalku-
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ról felfele építkezéssel. Azaz az átalakítással, a díszlokációval, a
megszüntetéssel összefüggõ feladatokat az alakulatok a maguk
sajátosságai szerint tervezik. Ugyanakkor a helyszínen elkezdõ-
dõ tervezést még az állománytábla kidolgozását is, felülrõl el-
lenõrizik. Tehát az alulról felfelé haladó tervek kidolgozása
lenn, szupervíziója pedig fönt történik. Ami azt jelenti, hogy a
vezérkarban adott felelõsök értékelik és koordinálják az alulról
tervezett folyamatokat. 

Ennek kapcsán máris megfogalmazódott két kritikai elem. Az
egyik szerint a hadvezetés feltehetõen csak azért bontja meg a
hagyományos felülrõl lefele irányuló célképzési és feladatszabó
rendszert, hogy késõbb átháríthassa a felelõsséget, mondván:
alulról nem terveztek jól. A másik a problémát oly módon expo-
nálja, hogy bár az alapkoncepciót fenn találták ki, a struktúra
alsó pontjaitól elvárják, hogy azok felvállalva a „nem szeretem
lépéseket” is végrehajtsák, ugyanakkor mégis a döntéshozó
mondhassa ki a szupervizorain, a központi ellenõrein keresztül
a folyamat értékelését. Ezzel a politikai siker fogódzói „egy tér-
ben maradnak” és a döntéshozói felelõsségnek éppen a proble-
matikus részét mintegy strukturálisan áthárítják a csapatokra.

l) A napvilágot látott katonai szakmai állásfoglalás már vá-
dakkal hadakozik, állítva, hogy a hadsereg átalakítási koncep-
ció abszolúte katonabarát, visszautasítva a gyanút, miszerint le-
feküdt volna a politikának. A katonabarátság alapvetõen azt
tartja szem elõtt, hogy azokban a haderõelemekben, amelyek
számára jövõképességet ítélt meg a döntéshozó, azokban valódi
képességet, teljes feltöltésû állományt és távlataiban modern
felszerelést irányoz elõ a haderõ megmaradó elemeire.

Ez az állítás nehezen egyeztethetõ azzal a ténnyel, hogy a vi-
tában, amely a civil fölényben lévõ tárcaközi bizottságban az új
haderõ expedíciós jellege vagy területvédelmi jellege kérdéseit
firtatta, egyértelmûen kompromisszumos álláspont keletkezett.
A területvédelmi funkciók mellett kiálló „röghöz kötöttek” és a
haderõ expedíciós jellege mellett kiálló „rebellisek” még a had-
erõ alkalmazási területének földrajzi kiterjedése tekintetében
sem jutottak egységre. A vitát a védelmi tárcán belül kompro-
misszumosan döntötték el azzal, hogy egyensúlyt kell tartani az
expedíciós feladatok és a hagyományos területvédelemre speci-
alizálódott alakulatok létrehozásánál. 

Ez a kompromisszumos álláspont több szempontból proble-
matikus. Elõször is: támadható, hogy a kompromisszum jó pon-
ton támadt-e, tehát az arány, a területvédelem és az expedíciós
jelleg között jól van-e megállapítva. Másodszor: nehezen dönt-
hetõ el innen, hogy politikailag a költségeket és a fejlesztési üte-
meket tekintve melyik preferált inkább. Harmadsorban pedig
komoly esély van arra, hogy e döntés fenntartja az expedíciós
jelleg mellett elkötelezettek, illetve a területvédelmi jelleg mel-
lett elkötelezettek vitáját a jövõben is. Mégis azt látjuk, hogy a
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gait, mintsem az pusztán a konkrét helyzet értelmezésébõl kö-
vetkezne. Feltehetõen itt komoly eltérések várhatóak a külön-
bözõ értékközelítések képviselõi között. Például abból az elvá-
rásból, hogy lehetõség legyen az egyes haderõelemek különbö-
zõ feladatokban történõ multifunkcionális és költségcsökkentõ
felhasználására, kézenfekvõen következik a legnagyobb rugal-
masság igénye. Mivel azonban ez a sokoldalú képzés az alapo-
kat szélesítõ multifunkcionalitását is elõidézi, nehezen lesz ma-
gyarázható, hogy a képzés és kiképzés intézményeiben ugyan-
olyan vagy még nagyobb arányú redukciót tartalmazzanak a
döntések (költségben, létszámban, szervezetekben), mint a had-
erõ más elemeiben. Tehát miközben a következtetés oldalán po-
zitívnak és elõremutatónak látjuk és megnöveljük a képzés fel-
adatrendszerét, a döntés oldalán ez a terület ugyanúgy áldo-
zatul esik a csökkentõ intézkedéseknek, mint bármelyik más te-
rület. 

Tehát amikor a sajtóban „a víztisztító képességekre speciali-
zálódó haderõ” feletti gúnyolódást halljuk, akkor teljesen nyil-
vánvaló, hogy ezt a specializációt az ellenzék nem tekinti a
nemzet érdemi érdekeit valóban alátámasztó védelmi-katonai
kvalitásnak. További példa: a célok, elvárások, fejlesztendõ te-
rületek általános összefüggései mondják ki, hogy meg kell tisz-
títani a hadsereget minden olyan haderõstruktúra feletti elem-
tõl, amelyre nincs szükség. Feltehetõen e megtisztításnak áldo-
zatul esõ és a megtisztítási lépéseket elkerülõ elemek minemû-
sége kapcsán a jövõben komoly vita bontakozik ki, amelyben
változatos közelítésekkel bizonyítani fogják, hogy olyan haderõ-
struktúra-elemek estek áldozatul a döntésnek, amelyeknek lett
volna jövõjük az új helyzetben, és olyanok maradtak fenn, ame-
lyek a személyi szimpátia, rossz megítélés vagy jó kapcsolatok
miatt tovább tudtak élni, akkor is, hogy ha a szükségességük
nem bizonyítható. Újabb példa: az a döntés a fejlesztési elgon-
dolások általános elveiben, hogy az orosz eredetû fegyverzet
amellett, hogy haditechnikailag elavult és interoperabilitási
problémákat vet fel, prezstízsokokból, mennyiségi szemlélet-
bõl, illetve komoly anyagi és humán ráfordítással tartható csak
üzemben. Jelentõs támadási felületetet nyújt, hogy e téma tör-
ténetileg becsatornázható a korábbi szocialista kormány védel-
mi karrierjébe és számosan lesznek, akik emiatt intéznek táma-
dásokat a kormányzattal szemben, mondván a mostani szocia-
lista kormányzat, egy korábbi szocialista kormányzat lépéseit
opponálja, esetleg agresszívebben: az egyik kormányzat volun-
tarizmusa elõhívja a másikét is. 

Sajátos mozzanat, hogy a tervezés bizonyos tekintetben a pia-
ci társadalmi logika, „a döntés ott szülessen, ahol a legtöbb az
információ” tétele szerint új módon történik: nem a hadsereg-
ben megszokott módon, hanem a védelmi felülvizsgálat katonai
koncepciója alapján ugyan, de a csapatoknál kezdve, tehát alul-
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A jogászi közelítés konfliktuspotenciálja

a) A katonai szakmai közelítésnél problematikusabb a haderõ-
reform jogászi kritikai közelítése. Kiindulópontja – hogy a had-
erõreform egy sajátságosan deformálódott kommunikációs tér-
ben indul, amelyben az egymást követõ kormányok sajátos ku-
darcpropagandát folytattak – elsõ látásra távol van a jogi szem-
pontoktól. Amint azonban kifejti, hogy a kormányok a haderõ
képességeinek elégtelenségével indokolták lépéseiket, miáltal
folyton lefelé módosították az elvárható teljesítményt; nemcsak
igazolták önmaguk lépéseit és indokul szolgáltak a haderõnek,
hogy még kevesebbet teljesítsen, még kevesebbet próbáljon el-
érni, hanem legitimálták is az alacsony teljesítményt; mintegy
önbeteljesítõ jóslatot adtak a haderõ kezébe, amelynek vezetõi
számára alig adódott más, minthogy próbálják utolérni a róluk
kialakított torzképet; amikor eljut oda, hogy „sikeresen” kivál-
tották a szövetséges országok szaksajtójában megjelenõ negatív
értékeléseket, amelyek szerint a NATO-n belüli biztonsági fo-
gyasztói, eltartottsági pozícióra rendezkedünk be, világos lesz,
hogy ez a hazai és a nemzetközi jogi keretek konfliktusához is
elvezet.

b) Ehhez képest a védelmi felülvizsgálat egy pozitív érát hir-
detett, amelyben az új minisztérium és vezérkar a korábbiakon
túllépõ, minõségileg újabb vállalással lép fel. Ezért problemati-
kusabb, hogy miközben újabb és újabb alakulatok és helyõrsé-
gek szûnnek meg, új miniszteri és vezérkari tisztségek jönnek
létre, mintegy a parkinsoni „csökken a flotta, nõ az admiralitás”
jelszavával. Az érvek hitelét nem erõsítette meg az sem, hogy
már a felülvizsgálati eredmények kihirdetése elõtt, a vége felé
tartott a leépítések elsõ hulláma, amelyet a belsõ állomány ér-
zékelt. A honvédelmi szféra „saját közönsége” körében a koráb-
bi fogadkozások hitelét ez nemcsak megkérdõjelezte, hanem ki-
szivárogtatta a külsõ sajtó felé is, amelyben megfogalmazódott
a lakonikus tétel: „legitimálni csak a demokratikus döntéseket
szükséges, a voluntarimus számára elég, hogy hatalmi helyzet-
ben van”.

c) A jogászi kritikai közelítés ebben az általános közhangulat-
ban helyezi el azt a problémát, hogy a hagyományos értelemben
vett potenciál (a kiképzési, a szolgálati idõ, a felélhetõ tartalé-
kok stb.) elfogyásával, mint politikai menekülési út fogalmazó-
dott meg a hivatásos hadsereg programja, amely viszont – így a
jogászi érvelés – a magyar véderõ alkotmányos, nemzetközi,
társadalmi, politikai funkcióit nem vállalja fel. Ennek oka, hogy
az elfogyott kondíciókon valódi katonai teljesítõképesség nem
építhetõ ki, a hivatásos hadsereg meghirdetéséhez, fõleg meg-
valósításához, viszont széles körû konszenzushoz vezetõ társa-
dalmi, parlamenti, politikai együttmûködésre lenne szükség. A
konszenzushoz képest — a jogászi okfejtés — kerülõ útnak mi-
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tüzérség leszervezése kapcsán frissen kitörõ vitában az állagvé-
dõ fél azt mondja, hogy a területvédelem számára nélkülözhe-
tetlen a tüzérség, a másik oldal viszont azzal érvel, hogy a tüzér-
dandár szûnik meg csupán, nem pedig a tüzérkultúra, hiszen az
(üteg szinten) átkerül a tatai dandárhoz. De ugyanez a helyzet
az elektronikai harccal vagy a harckocsikultúrával is, amely-
nek, mint tudjuk, egy zászlóalja megmarad a hadrendben.

m) Ugyanennek a vitának az eszkalálódása a légierõ kérdésé-
ben is várható, hiszen miközben a hivatalos célkitûzések a had-
erõ légi mobilitását tûzték ki, eközben az ellenzék szerint meg-
valósítottuk Európa legkisebb légierõkereteit. A tény az, hogy
az eredetileg két repülõszázadra elõirányzott, keretekrõl szóló
vita végül is azzal zárult, hogy egyetlen század létesül a beérke-
zõ svéd harci gépekbõl, és a jövõben ez látja el a feladatokat. 

n) A katonai szakmai oldal álláspontja már eddig is, nemcsak
a politikához való viszonyában, hanem a saját gyökereihez való
viszonyában is rendszeresen kapott kritikát. E kritikákat visz-
szamenõleg is megerõsítette és most újabb hullámmal gyarapít-
ja, hogy nyilvánvalóvá vált: a tárca korábbi gazdasági adatbá-
zisrendszerének használhatatlansága miatt az amerikaiak segít-
ségével kellett kidolgozni egy teljesen új adatbázist, amibõl a
kalkulativitás minimum feltételeiként kiderülhetett, hogy mibe
kerül egy katona, egy zászlóalj, egy laktanya, tehát az adott had-
rend megfelelõ elemei. Ebben a tekintetben egyfelõl szintén
fennáll a külsõ eredet és a saját hiány kritizálhatóságának a le-
hetõsége, másfelõl az azonnal titkosított új adatbázisból valamit
fel kell mutatni a civil kontroll nevében érdeklõdõ nagyérdemû-
nek is. 

o) A nyilvánosságban forgalmazott érvelési technikák ellent-
mondásmentes forgalmazási algoritmusához az átalakítás és le-
szervezés kérdéseiben fontos döntések hiányoznak. Nagyon
fontos eldönteni például, hogy hogyan használjunk fel támogató
érveket (a koncepciót az egész felülvizsgálati bizottság egyhan-
gúlag fogadta el; minden más tagországban tabukat döntöget-
nek a svédek, a hollandok, a Bundeswehr és más NATO-had-
erõk; ez a terv nem ellensége a katonának, hanem katonabarát;
kemény vita után a legoptimálisabb kompromisszumon alapul;
a külsõ megváltozott állapotokhoz való kényszerû igazodást tes-
tesíti meg stb.). Tudniillik mindegyik egyszerre nem igaz, ha-
nem csak valamilyen fontossági sorrendben. Amit pedig a kö-
zöttük való lavírozás jelent, az a médifogyasztók körében sokkal
inkább az õszinteség hiányát vetíti elõre, semmint a hitelessé-
get erõsíti meg. Márpedig a társadalmi támogatottságra hosszú
távon van szükség, s „bármi, ami ébren tartja a gyanakvást, az
rontja a hitelességet”.
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vesztése tárgyában egyfelõl, másfelõl pedig a haszon élvezõinek
a rekrutálódása kérdéseiben. Azaz, hogy honnan, milyen körbõl
kerülnek ki a haszonélvezõk? Az csak egy mellékiránya ennek a
problematikának, hogy a jogászi közelítés szerint az önkor-
mányzatoknál megfogalmazódó oppozíciós álláspontok, vagy
éppenséggel a haderõreformmal kapcsolatos konszenzus kiala-
kíthatósága is nagymértékben alapul azon az összefüggésen,
hogy az önkormányzatok nemcsak szociális értelemben veszte-
sei az alakulatok leépítésének, hanem érdekeltek az ily módon
felszabaduló ingatlanok megszerzésében is. Tehát a jogászi kö-
zelítés elismeri, hogy ha a vagyont a védelempolitikai döntésho-
zók tartják kézben, akkor könnyebben alakíthatnak ki konszen-
zusokat az adott lokalitásokban, ám sokasodhatnak a viták is. 

f) A jogászi közelítés a továbbiakban felveti még, hogy a hiva-
tásos hadsereg felállításának mind a határidejét, mind a képes-
ségeit kételyek övezik. Komoly támadási lehetõséget rejt
ugyanis, hogy egyfelõl a szerzõdésesek rekrutációjával, kiké-
pezhetõségével, fluktuációjával, másrész a tartalékos erõk to-
borzásával, illetve a hivatásos pálya vonzerejével kapcsolatos
tapasztalatoknak az értékelése hiányzik. 

A nemzeti konzervatív közelítés konfliktuspotenciálja

Míg a katonai, szakmai közelítés a nyilvánosságban való sérü-
lékenységet tartalmazza, a jogászi közelítés alapvetõen a tá-
madhatóság jogtechnikai struktúráját rajzolja körül, addig a
nemzeti történeti, konzervatív közelítés már magát a támadást
is magában foglalja. Az alábbi módon:

a) A nemzeti konzervatív közelítés egyenesen kétségbe vonja,
hogy megmaradhatunk-e önálló nemzetállamnak, illetve a ke-
resztény kultúrától nem távolodunk-e el végzetesen, ha „egy-
ház, állam, hadsereg, hit, szervezetség, erõ” összefüggése nem
marad meg a múlt folyamatainak kontinuitásában. 

Érveiben történelmi példákkal operál, kezdve azzal, hogy Ist-
ván király idején 3–4% volt a katonáskodó hányad, ma pedig
1%-ot sem éri el, egészen a szomszédos országokban szórvány-
ként élõ „kisebbségi nyelvtestvéreink” iránti kötelességekig,
amelyek része az anyaország humanitárius segítségnyújtása.
Ugyan nem teljesen világos, hogy a szórvány magyarságnak
nyújtott anyaországi segítség mennyiben lehetne katonai jelle-
gû, mindenesetre a nem annyira logikai, mint inkább érzelmi
kapcsolatot egyértelmûen a katonai számvetés politikai alapjá-
vá emeli. 

b) Alapvetõ érv, hogy csupán politikai, pártpolitikai elhatáro-
zás és kormányzati eltökéltség eredménye a haderõ mérete,
modernizáltsága és az, hogy egy adott országban hogyan nézzen
ki a hadsereg. Nálunk azonban ez az eltökéltség sem a kormány-
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nõsíti a hivatásos hadsereg meghirdetését, amely felfüggeszt-
heti ugyan a sorkötelesek behívását, azonban annak ideiglenes
jellege miatt a hadkötelezettség összes többi eleméhez tartozó
állami intézményrendszert fenn kell tartania. Hiszen a kor-
mányzat képes lehet a nemzeti konszenzus megteremtése híján
felfüggeszteni a hadkötelezettséget, ám a régi intézményrend-
szernek pl. a sorkötelesek nyilvántartásának a megszüntetése
vagy leszûkítése csak alkotmányreform útján lehetséges.

Mivel a teljes honvédelmi vertikum átalakításához a parla-
menti politikai konszenzusnak meg kellene lenni, foglalkoznunk
kell azzal, hogy ehhez milyen utak vezetnek. Egyelõre a nyilvá-
nosság ezt nem követeli, de jogászi körökben ennek az igénye
változatlanul megfogalmazódik. A jogászi közelítésben egyene-
sen az államköltségen fenntartott honvédelmi kormányzati ap-
parátus és a költségvetési teher ténye kerül tûz alá. Hiszen ab-
ban az esetben, hogyha a véderõ elképzelt funkciói a társadal-
mi konszenzusban nélkülözik a katonai jelleget, annak honvé-
delmi és hadseregjellege kétségbe vonható, mivel sem katonai,
sem polgári védelmi feladatok ellátásában való részvétele, sem
pedig a kis létszámú egységekkel valahol a világban végzett
technikai kisegítõ feladatok nem legitimálják a haderõ létét, té-
nyét, ebben az esetben a haderõ feladataira és a tényleges kato-
nai képességekre elkülönített költségvetés legitimációja felpu-
hul. 

A kritikai jogi közelítés ad abszurdum felteszi a kérdést: ha a
HM nem tud fenntartani egy hadsereget, hanem csak a világ-
ban szanaszét kószáló kis technikai kiegészítõ egységeket fel-
ügyel, akkor minek van?

d) A jogi kritikai közelítés másik központi eleme, hogy az or-
szág védelmi képességéirõl való lemondásnak nincsenek alkot-
mányos lehetõségei és nincsenek meg a külpolitikai és hazai le-
gitimációs támaszai sem. Tehát hogyha az ország védelmi ké-
pességére vonatkozó elemek nem maradnak meg a haderõ ké-
pességei között, akkor ez a jogi megközelítés szerint azt közve-
títi, hogy a köztársaság ezt a feladatot nem is tervezi, hanem
tisztán a szövetségesekre bízná, terhelné rá, amely mint egyol-
dalú lépés, kedvezõtlen színben tûntetné fel a köztársaság hite-
lét, és adukat adhatna mind a belsõ, mind pedig a külsõ kritiku-
sok kezébe. A várható támadások az ország védtelensége mö-
gött végsõ soron a kormányzat nemzeti elkötelezettségének a
hiányát vélelmezik és azt veszik célba. 

e) A jogi megközelítés szerint a mostani folyamatok másik se-
bezhetõ pontja a politikai egyeztetõakciókban van. Az egyik ol-
dalról a közpénzekkel, mint az állami ingatlanokkal való gazdál-
kodás keretében a honvédelmi tárca az ÁPV Rt. közvetítésének
megszüntetésével saját kezébe veszi az ingatlanok célba jutta-
tását. Komoly viták lehetnek mind a felhalmozott készletek,
mind pedig az ingatlanokba fektetett állami beruházások érték-
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gát, és felelõsként jelöli meg a fõparancsnoki minõségben fele-
lõs köztársasági elnököt, a honvédelmi minisztert és az elsõ szá-
mú katonát, a honvéd vezérkar fõnökét is.

f) Magától értetõdõen a haderõreformtervet nem egy saját
nemzeti alapon felépített programként, hanem improvizált, he-
venyészett, brüsszeli kívánalomra épített, szubordinált elképze-
lésnek minõsíti. A konzervatív nemzeti álláspont szerint a vé-
delmi felülvizsgálat alapján elkezdõdött haderõ-átalakítás
egyik leggyengébb pontja éppen az eredeti helyzetelemzés,
amely szerint nem számítva a természetes csapásokat, az elkö-
vetkezendõ belátható idõben nem fenyeget veszély bennünket.
A védelmi képességeket ugyanis nem néhány éves idõszakra,
nem rövid távra, hanem történelmi távlatokra kell kiépíteni és
bizonygatják, hogy a hadsereg a nemzet leghosszabb távú be-
fektetése. Mivel a történelemben az esélyek és a veszélyek, a le-
hetõségek és a kockázatok egyaránt benne vannak, komoly ál-
lamférfiak a tartósan elégséges védelmet biztosító haderõ fenn-
tartását próbálják elérni. Mondván, hogy amelyik nemzetnek
vannak védelemre méltó értékei és érdekei, az törõdik a hadse-
regével, és nem emészti el azt. Járulékos érvként mûködik még,
hogy a Kárpát-medencében az elszakított területeken élõ ma-
gyarok védelmét is többek között katonai eszközzel gondolják
el. A fenyegetõ veszély adott mozzanatait az aktuálpolitikából
szedik hozzá. A jobboldali nemzeti konzervativizmus ily módon
a jelenlegi haderõreformot a nemzeti erõforrások eltékozlása-
ként, külföldi sugallatra való önkényes és bûnös leértékelése-
ként fogja fel. Ebben a tekintetben argumentálni látszik a jogi
közelítés azon álláspontját, amely szerint nincs meg az a támo-
gatás, amely általános törvényi rendezését tenné lehetõvé a
haderõ modernizálásnak. 

A közgazdasági megközelítés oppozíciója

A folyamatosan észlelhetõ oppozíciók legérdekesebb vonula-
tát úgy nevezhetnénk, hogy a „fontolva haladó közgazdaság-
tan” oppozíciója. Ez a vonulat pragmatikus érvekkel építkezik,
szemben a radikális baloldali azonnali hadkötelezettség-eltör-
lõkkel, de szemben „önfia vágta sebeket” fájlaló a nemzeti kon-
zervatív oldallal is, sõt szemben a katonai szakmai kritikai meg-
fontolásokkal, támogatva azonban a jogi közelítés szkepszisét.
Argumentumainak jövõképessége iskolaszerû és a médiában
való megjelenésére folyamatosan számíthatunk. 

a) Ez a közelítés abból indul ki, hogy a hadkötelezettség ko-
rábbi, lassabb, ütemezett, a gazdasági pénzügyi lehetõségeket
szem elõtt tartó megszüntetése lenne Magyarország számára a
lehetõ legjobb megoldás, a hadkötelezettség hosszabb távú
fenntartásával és az önkéntes hivatásos haderõre való átállás
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zatban, sem pedig a mögötte álló erõkben ez idõ szerint nincs
meg. Ennek oka, hogy a ma döntési helyzetben lévõ politikusok
olyan környezetben szocializálódtak szerintük, ahol azt szokták
meg, hogy a kívülrõl jövõ felsõ parancsnak feltétlenül meg kell
felelni. Ez a külsõ parancs korábban Moszkvából, ma pedig
Brüsszelbõl és Washingtonból fogalmazódik az õ véleményük
szerint. 

c) Hasonló indítással messzebb jut azzal, hogy a NATO nem
írja elõ számunkra, hogy a magyar hadsereg milyen elemekbõl
álljon, fõleg nem írja elõ, hogy víztisztító és mûszaki alakulatok-
ra kell specializálódni. Következésképp ez egyértelmûen a je-
lenlegi kormány mûve, s ezért neki kell viselni a felelõsséget. A
fegyvernemi kultúrák, a tüzérség, a harckocsizók és a légierõ
zuhanása fölötti fájdalom odáig feszíti e logikát, hogy a hadse-
reget érintõen újabb Trianonról beszélhetünk, csak ezt a Tria-
nont nem a külsõ túlerõ, hanem a belsõ meghasonlás, a belsõ
önfeladás idézte elõ. Az akkori durván ránk kényszerített kvó-
tákat, amely alól a nemzet mihelyt lehetett kiszabadult, most mi
magunk vállaljuk magunkra, ami alól viszont éppen emiatt ki-
szabadulás nem is remélhetõ, mivel önszántunkból számoljuk
fel a védelmi kultúránkat a fegyvernemi kultúrákon keresztül.

d) A nemzeti konzervativizus logikája szerint nem egyszerû-
en arról van szó, hogy Magyarországon a fegyvernemi kultúrák
elpusztulnak, hiszen eközben az USA megtartja magának mind-
egyiket. Sem Afganisztánban, sem Irakban az adott fegyverne-
mi teljesség struktúrája nélkül nem tudott volna hadi sikereket
elérni. A katonailag lehetetlenné tett ország víziója mögött meg-
jelenik az újra megcsonkított ország katonai struktúráján ke-
resztüli függõvé tétele. Az ország függõvé, önállótlanná válik
mindenféle katonai cselekményre, mert elvesznek ezek a ha-
gyományok. A társadalmi támogatás kedvéért túlmegy ezen is,
hiszen nemcsak a több százéves fegyvernemi hagyományokat,
hanem a rájuk épült lokális hagyományokat, a katonavárosok
hagyományait is megszólaltatják, amelyeket Nyíregyházától
Szombathelyig büszkén viseltek ezek a városok. Ebben a tekin-
tetben a patriotizmus és a lokális hagyományõrzés mozzanatait
az alakulatok szociális kötõdésével kapcsolja össze.

e) A jobboldali konzervatív nemzeti álláspont szerint a NA-
TO-beli szövetség fejében kell odaadni az ország katonai szuve-
renitását, és ezt azért olyan könnyû megtenni, mert a kormány-
zatban azok a baloldali politikusok ülnek, akik megszokták,
hogy szolgai módon ugranak, vigyázban állnak, ha Brüsszelben
valaki ráncolja a homlokát. A latensen „eb ura fakó” kurucossá-
got favorizáló gondolatmenet a víztisztító szakosodást, a szuve-
renitást maga alá vetõ döntésnek tekinti. Ezért felelõssé az irá-
nyító kormányt, a mögötte álló koalíciót, illetve a kormányfõt
teszi. De ugyanúgy felelõsnek tartja a törvényalkotók köztestü-
letét, a Parlamentet is, az Országgyûlés Honvédelmi Bizottsá-
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látása szerint – a mostani védelmi politika döntéshozói. A vég-
eredménye ennek nem kevesebb, mint, hogy Magyarországnak
speciális hadereje lesz, amelybõl a fegyvernemek egy része hi-
ányozni fog. Ilyen csonka haderõvel viszont Magyarország nem
tud együttmûködni a szövetséggel. (Jól láthatóan konvergál a
jogi kritikai megközelítéshez.)

A baloldali közelítés kritikai potenciálja

Ha valaki azt gondolja, hogy a jelenlegi jobboldali honvédelmi
kritikát kell csupán figyelembe venni, akkor nagyon téved. A je-
lenlegi honvédelmi politikát baloldalról is kritizálják, mégpedig
a radikális baloldalról ugyanúgy, mint a szociális baloldalról,
meglehetõsen jól körülbástyázva. 

a) A radikális baloldal álláspontja a szokásos antimilitarista
újságírói álláspont, amely gyakorlatilag a haderõ-átalakításnak
a tapasztalhatónál sokkal radikálisabb módja mellett tör lán-
dzsát. Kiindulópontja, hogy a haderõre elköltendõ összeg még
így is ijesztõen sok, a célképzése pedig egyszerûen elfogadha-
tatlan, hiszen az expedíciós elv azt jelenti, hogy az ország érde-
keit a minél távolabbi hadszíntereken képviseli. 

Figyelemre méltó, hogy a védelmi képességek a külpolitika
egyik oszlopává válnak Európában is és itthon is, e szerint a be-
állítódás szerint. Nem véletlen, hogy a védelmi és a külügyi tár-
cák között egyre szorosabb a kapcsolat. Esetleg a külügyi tárca
fel is „szippanthatná” a védelmi tárcát, hiszen a kérdés az, hogy
kell-e ehhez a feladathoz 30 000 fõs honvédség, amelynek össze-
sen 8 harcoló zászlóaljából egyszerre legfeljebb 1600 fõ vezé-
nyelhetõ válságövezetekbe és a maradék huszonvalahányezer
java része csupán kiszolgálja az expedíciós kontingenst. 

Miután – érvel ez az álláspont – forradalmasodott az a felis-
merés, hogy belátható idõn belül hazai földön semmi dolguk
sem lesz a katonáknak, a katonaság alaprendeltetése megsem-
misült. Ezért ez a forradalmi felismerés furcsává teszi, hogy a
klasszikus területvédelem merõ anakronizmusa még mindig
megkapaszkodik, a nehézfegyverzetû alakulatok még mindig
maradnak, pedig tudjuk, hogy egyszerûen használhatatlanok.
Ha pedig ebbõl meghagyunk valamit (a hagyományos tüzérsé-
get például), az semmire nem jó, legfeljebb olyan típusú rombo-
lásra, mint amit a mostari híddal véghezvittek.

A magyar honvédelmi vezetés tehát bátornak tekinthetõ, mi-
vel elfogadta és kanonizálta, hogy hazai földön semmi dolga nem
lesz a katonáknak, hogy a több tízezer tonnányi haszontalan vas-
darabot nem babusgatja többé, ám ezt a bátorságát meg kellene
tartania a haderõreform további lépéseire is. Brüsszelt nem kell
túlságosan komolyan venni, hiszen minden NATO-tagállam mû-
vészi szintre fejlesztette a blöffölést, ehhez a magyaroknak is be
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pénzügyi, logisztikai, szervezési, személyi feltételeinek szerve-
sen építkezõ megteremtésével. Ehhez képest elítéli, sõt betege-
sen alacsony létszámra való redukálásnak nevezi a mostani
haderõmegoldást, és munkaerõ-piaci, politikai, biztonságpoliti-
kai és gazdasági konzekvenciáiban elhibázottnak tartja a meg-
tett lépéseket. A „kicsi, de finanszírozható és ütõképes hivatá-
sos hadsereg” eszméjét fikciónak tekinti, abból a tapasztalati
alapállásból, hogy a valóságban ma csak „kicsi” hadseregünk
van. Sem az ütõképesség, sem a hivatásosság, sem a modernitás
nem jellemzõ rá. Ugyanakkor azt mondja, hogy az eddigi csök-
kentés arányaiban is problematikus, hiszen ez eddig döntõen a
sorállományt érintette, és nem alakította át azokat a vezetõi
struktúrákat, illetve állományarányokat, amelyek a korábbi
haderõfejlõdésbõl torzulásként ránk öröklõdtek. 

b) Az eddigi haderõcsökkentést alapvetõen politikai népszerû-
séghajhászó intézkedések kudarcos sorozataként látja: Mind-
egyik kormány – fogalmaz – szeretett volna tündökölni a lakos-
ság elõtt, hol a katonaidõ lecsökkentésével, hol pedig a követel-
mények, a kiképzési idõ csökkentésével, például a reggeli torna
eltörlésével, vagy pedig a katonaidõ csökkentésével, de egyik-
nek sem sikerült megnyerni a soron következõ választásokat. 

c) A 20–25 000-es magyarországi hadsereget gyenge fikció-
nak tekinti, sõt a maga koordinátarendszerében nem is nevezi
hadseregnek. Ez a pragmatikus haderõelemeket magában tar-
talmazó elképzelés – álláspontja szerint – komoly biztonságpoli-
tikai és közgazdasági problémákat vet fel: 

d) A közgazdasági problémafelvetések között találjuk, hogy a
lényegesen megemelt fizetések ellenére sem özönlenek az em-
berek a haderõbe, illetve, hogy 25–30 éves korukban a haderõ-
tõl elbocsátva, majd munkanélküliekkel telítik a munkaerõpia-
cot, és hogy ezt a munkaerõpiac hogyan fogja tudni kezelni, az
a jövõ rejtélye. E szerint a leszerelõ szerzõdéses katonák több-
sége a munkanélküliek seregét fogja szaporítani. További köz-
gazdasági probléma az is, hogy az önkéntes haderõre való átté-
rés költségfedezetének jelentõs része bevallottan hiányzik.

e) A biztonságpolitikai érvek ennél valamivel összeszedetteb-
bek. Az elsõ megállapítás, hogy a hazai döntésben a területvé-
delmi elv helyett az expedíciós jellegû feladatokra történõ súly-
pontáthelyezés valójában politikai kényszermegoldás, és a poli-
tikai döntéshozók Szenes Zoltán vezérkari fõnökkel mondatták
ki, hogy még e szelektált honvédség sem lesz „hightech” hadse-
reg, de jó hadsereg lesz, amelynek egyes részei európai színvo-
nalúak lesznek.

A pragmatikus gazdasági iskola ezt a fajta haderõreformot
kényszerintézkedés-sorozat részeként látja, amelynek kiinduló-
pontja, hogy már nincs is hadserege az országnak, csak fegyve-
res erõi vannak. Hiszen a ma is folyó szétzilálás csak bizonyos
haderõelemeket hagyott meg. Ezeket rombolják tovább – meg-
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lépnek fel mindenekelõtt a honvédszakszervezet képviseletében.
Gondoljunk például arra a szakszervezeti vezetõre, aki a „tábor-
nokok luxuslakás-vásárlása” (újságcím!) kapcsán azt nyilatkoz-
ta, hogy rossz gyakorlat az, hogy a szaktárca vezetése, miközben
a hadsereg reformjának fontosságát hangoztatja, a régi rendszer
hagyományai szerint rendezi a tábornoki juttatásokat. Vagyis
magas értéken 80–90 millió forintért vásárol két lakást két tá-
bornoknak, miközben a pályakezdõk egzisztenciális helyzetét
évek óta képtelen a tárca javítani. Feltehetõen itt valami módon
a szociális alapú egyenlõ elosztást és nem pedig a hierarchiának
megfelelõ jogosítványokat részesítenék elõnyben.

A politikai szereplõk pragmatikusan mazsoláznak

Meg kell jegyezni, hogy a legkülönbözõbb érvelésû logikákat a
politikai erõtérben rendkívül pragmatikusan használják ki a po-
litikusok. Õk már nem támasztják magukkal szemben a logikai
egységesség követelményét, elegendõ számunkra, ha az adott
érvek „per situationem” elegendõ támadási felületet sejtetnek.
Így aztán például a régi fegyvernemi kultúrák védelme minden
további nélkül összefér a nemzeti kultúra fenntartásának az öt-
letével. De nem tûnik fel az sem, hogy a sorkatonai szolgálat
megszüntetése, illetve a létszámpótlás nehézségei olyan típusú
következményekkel járnak, amelyek alapvetõen megváltoztat-
ják a haderõ és a társadalom biztonsági tehervállalásai közötti
tradicionális egyensúlyt. 

A politikai argumentációk a helyõrség megszüntetésekor hol
a munkaerõ-piaci érdekeket és a helyõrségek bevételi érdekeit
erõsítenék, hol pedig a Honvédelmi Minisztériumnak az ingat-
lanokkal kapcsolatos ingyen átadó politikáját kárhoztatják. Így
az egyik helyen, ahol a polgármester, illetve az adott város kép-
viselõi protestálnak az ellen, hogy megszûnik a helyi alakulat,
vagy áthelyezik azt, azzal érvelnek, hogy mindez megbontja a
társadalmi egyetértést, konszenzust és hátrányos helyzetbe
hozza az adott települést. Ahol viszont nem szólalnak meg a pol-
gármesterek és más képviselõk, ott viszont az jelenik meg a saj-
tóban, hogy a kormány ármányos módon lekenyerezte a helyi
vezetést azzal, hogy ingyen juttatja nekik az üressé vált katonai
objektumokat.

A kormánypártok oppozíciója

Semmi okunk azt gondolni, hogy a haderõreform oppozíciója ki-
zárólag az ellenzék körébõl származik. Fel kell készülni, hogy
néhány alapvetõ kérdésre a kormányzati oldal is szeretne meg-
nyugtató válaszokat.
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kell tagolódni, hiszen Brüsszelnek mindig az kell, ami nincs, és
mindig az nincs, ami éppen Brüsszelnek kell. A következtetés: le
lehet venni a napirendrõl a nagy értékû beszerzéseket, azaz a
minimumra kell csökkenteni a védelmi költségvetést. 

Továbbá szükségtelen vitatkozni a parádésabban kistafírozott
Grippenek katonai értékérõl, hanem ha azok túlmutatnak egy
bizonyos gazdasági értéken, akkor nyugodtan ki kell mondani,
hogy nincs rá szükség. A katonák felhasználása radikálisabb
haderõ redukciós lépéseket is lehetõvé tesz, hiszen a koalíciós
tûzvonalba leginkább magyar katona kell, könnyûfegyverzetû
gyalogos, felderítõ, karhatalmi feladatokra képes békefenntar-
tó, objektumbiztosító, szállítmányokat kísérõ. Tehát nem a
klasszikus értelemben vett rohamozó, ellenséget megsemmisítõ
katona, hanem afféle nemzetközi rendõr. 

Ebbõl kiindulva úgy véli, hogy érdemes még radikálisabb
módon átalakítani az ország védelmi rendszerét. Miután úgy-
sem lehet szétválasztani a kül- és belbiztonságot, a honvédség-
nek egyfelõl funkcionális haderõnemeivel be kell tagolódnia a
külügyi tárca alá, másrészt a felkészülõ itthoni kontingensnek
sokkal nagyobb szerepet kellene kapnia itthon, de sokkal funk-
cionálisabb integrációs formában. Ezt egy újfajta kiképzés ala-
pozná meg, amelynek a célja, hogy tagjai nem csupán esetlege-
sen, kiegészítésképpen kapnak katasztrófavédelmi, árvízvédel-
mi, tûzvédelmi feladatot, hanem az „éppen itthon állomásozó”
haderõelemek karhatalmi egységeikkel, különleges kommandó-
ikkal rugalmas, modulrendszerben kiegészítenék a határõrség,
a rendõrség képességeit. Mintaként említenek olasz, francia
csendõrségi funkciókat és integrációs formákat. Ennek a struk-
túrának nagy elõnye lehetne, hogy megtakarítható lenne az
egész HM és a vezérkar nagy része, ugyanakkor egyetlen hátrá-
nya, hogy a lokális intézményekbe ágyazódás miatt nem lehet-
ne bezsúfolni néhány gigantikus méretû laktanyába. Ugyanis
Magyarországnak nem hadseregre van szüksége, hanem itthon
is, külföldön is jól integrált, a nemzetbiztonsági rendszerén be-
lül sokoldalúan használható katonai komponensekre. 

b) A radikális baloldal mellett nem hagyható figyelmen kívül
az ún. „szociális baloldal” kritikája sem. A „szociális baloldal”
többnyire abból indul ki, hogy a társadalom elesettjei, a munka-
erõpiac marginális rétegei felhasználhatóak legyenek az új had-
erõben. Ebbõl a szempontból – véleményük szerint – a haderõ
minõségi követelményei zárójelbe tehetõek. Emellett a „szociá-
lis baloldal” problematikusnak tartja a leszerelt haderõk elhe-
lyezkedését is a társadalomban, illetve a szerzõdéses legénysé-
gi állomány elhelyezését is a különbözõ garnizonokban. 

Okfejtéseikben a társadalmi szociális elvárások, a munkabiz-
tonság és a járandóságok jogi garanciái erõteljesebben fogalma-
zódnak meg, mint a katonai funkcionális elvárások, azaz a kato-
nai-védelmi szektoron belüli szociális gondolat képviselõiként

SZABÓ JÁNOS 290



adataikat garanciával végrehajthassák, azonközben egyre nyil-
vánvalóbbá válik, hogy a hazai védelem- és biztonságtematiká-
jú közbeszéd átáll az új funkciókra, mégpedig arra, hogy a ma-
gyar katona legfontosabb feladatát a határokon kívül végzi, és
erre kell felkészülni nemcsak a védelem intézményrendszeré-
nek modernizálása tekintetében, de a hazai közbeszédben is.
Mind a funkcionális felelõsséget viselõ kormányzati és katonai
vezérkarnak, mind pedig azoknak az oppozítoroknak, akik a
kétkedõk véleményét fogalmazzák meg, vagy hivatalosan, vagy
félhivatalosan, de mindenképpen folyamatosan a médiában. 
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Elérhetõ-e, hogy a:
• Felszámolásra kerülõ objektumok településeinek ország-

gyûlési képviselõi ne kerüljenek politikailag lehetetlen
helyzetbe?

• Az érdek-képviseleti (védelmi szektoron belül, az érintett
településeken) egyeztetés lefutása rendezett-e, prognoszti-
zálhatóak-e a lokális érdekcsoportok, a nyilvános fellépé-
sek?

• A leszervezések, átalakítások szabálykörnyezete és az érin-
tett rétegek sérelme veszélyeztet-e bírósági (munkaügyi)
perekkel, lefuttatható-e minden eljárás a törvényesség be-
tartásával?

• 2006-ra a szavazófülkékben begyógyul-e minden seb? Kik,
milyen rétegekbõl lehetnek kormányzatellenes érzelmekkel
az átalakításokból adódóan?

• Az önkéntes haderõre történõ áttérés már elindult prog-
ramját a most elfogadott projekt mennyire állítja új pályá-
ra? (Ha a beterjesztésnek nem része az önkéntes haderõre
való áttérés módosított tervezete, akkor hogyan tudták kal-
kulálni a költségeit?)

• Az új haderõstruktúra új kormányzati struktúrát és új ve-
zérkari struktúrát követel. Hol van annak a koncepciója, a
fûnyíró elvû csökkentés helyett kaphatunk-e minõségi kon-
cepciót?

• Az MH képességcsomag új stratégiája és a BM rendfenn-
tartó szervezetek képességcsomag-elképzelései lefedik-e az
ország biztonsági igényeit? Nincsen-e gazdátlan terület, át-
fedés, szerepátadás költségvetés nélkül (országvédelem)?

• Inkurrencia – értékesítés – ÁPV Rt.-n keresztül nem, önkor-
mányzaton keresztül igen? Jogilag rendezve van-e?

• Lakásépítések külsõ forrásait honnan szerezhetjük meg?
NATO-felajánlások elsõsége védhetõ-e? Az ingatlanhaszno-
sításra létezik-e átlátható elidegenítési stratégia?

Összefoglalásképpen azt lehet mondani, hogy a magyar had-
erõreform kérdésében a közgondolkodás éppúgy fordulópont-
hoz érkezett, ahogy a védelem egésze. Hiszen miközben ENSZ-
egyeztetés folyik Irakról és Kofi Annan ENSZ-fõtitkár Genfben
az új biztonsági határozat témájában egyeztet; miközben Bush
elnök Richard Meyers tábornokot kéri, hogy az elnök által kért
87 milliárd dolláros pótköltségvetésben a szakmai oldalt képvi-
selje és az iraki probléma megoldásához biztosítsa a megfelelõ
forrásokat, miközben nálunk az újságok egyik oldalon felhábo-
rodnak azon, hogy a magyar katona édesanyja néhány zacskó
levesport nem tud kijuttatni a fiának Irakba, másfelõl a közvé-
leményt azzal a dilemmával traktálják, hogy a katonáinkon va-
jon méregdrága felszerelés van-e, ami lehetetlenül sokba ke-
rült, vagy tényleg költöttünk-e rájuk eleget ahhoz, hogy a fel-
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KOVÁCS GÁBOR

Politikai gyakorlat és politikai teória 
Néhány gondolat Bibó István halálának 

25. évfordulóján

Nem vitás, hogy az immáron negyedszázada halott Bibó István
(1911–1979) esetében egyéni életút és politikai teória szorosan
összefügg, az utóbbi ugyanis nemigen érthetõ és értelmezhetõ
az életpálya ismerete nélkül. A következõkben – a 20. századi
magyar politikai gondolkodás talán legnagyobb alakjának emlé-
ke elõtt tisztelegve – ennek az összefüggésnek két mozzanatára
szeretném felhívni a figyelmet. Ezek közül az elsõ Bibó és a
gyakorlati politika viszonyára vonatkozik, míg a másik azt vilá-
gítja meg, hogy ez a viszony hogyan befolyásolta az õ demokrá-
ciaképét.

Bibó Istvánt a politika kezdettõl fogva érdekelte, vagy ponto-
sabban fogalmazva a politika érdekelte kezdettõl fogva. Az éve-
kig tartó Bibó–Erdei-levélváltás során, valamikor a harmincas
években azt írta Erdeinek, hogy persze a tudományt kellene
mûvelniük, de hát a jelen körülmények között becsületes em-
bernek politikával kell foglalkoznia. Erre elõször 1937–38-ban
adódott alkalma, amikor a Márciusi Frontban Reitzer Bélával
együtt voltaképpen Erdei Ferenc politikai tanácsadójának a
szerepét játszotta el. Az ebbõl az idõszakból származó levelek
bizonyítják: Bibó tisztában volt vele, hogy a gyakorlati politika
a kompromisszumkötések mûvészete, ám olyan kompromisszu-
moké, amelyek nem jelentenek elvfeladást és nem semmisítik
meg kompromisszumkötõ politikai identitását.

A politikai szereplésre másodízben 1945 után nyílott lehetõ-
sége, amikor is szerepe sok mindenben emlékeztetett arra, amit
a háború elõtt a Márciusi Frontban játszott, azzal a fontos kü-
lönbséggel, hogy míg akkor afféle szürke eminenciás volt Erdei
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szese volt – az õ szavait idézve – 1944 álforradalmának, 1945
félforradalmának és 1956 forradalmának. Bibó személyesen de-
mokráciával akkor találkozott, amikor a harmincas években
hosszabb-rövidebb tanulmányutakat töltött Svájcban, Francia-
országban és Hollandiában, s ez is akkor történt, amikor a de-
mokrácia határozott defenzívában volt a különféle típusú totali-
tarizmusokkal szemben. Mivel nem élt benne egy létezõ politi-
kai demokrácia konfliktuális politikai világában, hajlott a de-
mokráciának mint kissé testetlen és idealisztikus politikai for-
mának a megjelenítésére. Politikai érdeklõdése, politikai világ-
képe, politikai tapasztalatai és léthelyzete szinte predesztinál-
ták arra, hogy a rendszerváltások specialistája legyen. Elképze-
léseiben a politikai demokrácia többnyire mint egy átmeneti
szakaszt követõ majdani kívánatos állapot volt jelen. Intellektu-
ális erõfeszítéseinek java része az átmenetek lehetséges válto-
zatainak kidolgozására és ezen átmenetek buktatóinak az elke-
rülésére irányult. Voltaképpen a demokrácia tömeglélektani,
politikai pszichológiai és intézményi elõfeltételeinek kidolgozá-
sa érdekelte elsõsorban.

Annak a módszernek, amellyel Bibó megközelítette a politikai
problémákat, lényegi eleme volt egy nagyon erõs társadalom-
pszichológiai látásmód. Ebbõl kiindulva fogalmazta meg azt a
tételt, mely szerint a választópolgárokban, vagyis a politikai kö-
zösség tagjaiban a gyakorló politikusokról és általában a politi-
káról kialakuló kép döntõen befolyásolja a demokratikus politi-
kai tér szerkezetét. Ezért tartotta végtelenül károsnak a politi-
kai hazugságokra épülõ politikai megoldásokat. Ez a magyará-
zata az 1867-es kiegyezéssel kapcsolatos sommás és manapság
ugyancsak több kritikát kiváltó állásfoglalásának.

Felfogásának sarkalatos eleme az a gondolat, hogy jóllehet a
politikai élet szférája a moralitás szférájától elkülönült módon
létezik, ám mégsem teljesen független attól. Bibó szerint a poli-
tikum gyökereivel a moralitás talajába kapaszkodik, s ha ezeket
a gyökereket átvágják, nem marad más mint – az õ kifejezését
használva – a kisstílû machiavellizmus, amelynek természetraj-
zát és önfelszámoló logikáját oly pontosan rajzolta meg Shakes-
peare a III. Richárdban. Richárd ugyanis a társadalom morális
viszonylatait szétzúzva a politikai szférát is megsemmisíti, és
végül hiába akarja országát lóra cserélni, az általa keltett ör-
vény végül õt is beszippantja. A politika és morál világának
ilyesfajta összefüggésérõl vallott mélységes meggyõzõdése
mondatja ki Bibóval azt az alaptételt, hogy egyfelõl az európai
állam erkölcsi személyiség, másfelõl pedig a politikai cselekvés
végsõ irányultságát tekintve értékorientált cselekvés.

Bibónak a történelemrõl és a politikáról szóló eszmefuttatásai
mögött ugyanis érték és valóság viszonyáról vallott meggyõzõ-
dése húzódik meg. Eszerint az emberi cselekvéseket nem az ér-
dekképzetek determinálják, hanem az adott közösségben ural-
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mögött, most politikai publicisztikája révén neve ismertté vált a
politikai élet berkeiben. Státusa azonban most sem volt a gya-
korló politikusé. Elemezte a politikai folyamatokat, programo-
kat javasolt, politikai feszültségek lehetséges orvoslására nézve
dolgozott ki javaslatokat. Eközben – mai terminológiát használ-
va – egyáltalán nem titkolta pártpreferenciáját. A Nemzeti Pa-
rasztpárt tagja volt, részt vett a párt választási agitációjában,
ám nem tartozott a párt irányítói közé. Nem vett részt a párt ha-
talmi harcaiban, bár a kívülállók szemében Erdei emberének
számított. Visszaemlékezéseibõl azonban kiderül, hogy Erdei
ekkor már nem avatta be politikai terveibe, ugyanis a két barát
ebben az idõszakban valójában már nagyon másként vélekedett
az ország számára kívánatosnak tartott politikai pályáról. Ma-
napság a legtöbb kritika éppen Bibó 1945–48 közötti írásait éri.
Valóban: hajlott arra, hogy a mindenkori politikai szituáció nyi-
tottságát túlhangsúlyozza. Konkrét politikai elemzéseinek téve-
dései is ebbõl az alapállásból fakadnak: ameddig csak lehetett,
azt akarta sugallni, hogy van kiút az általa is látott közelgõ zsák-
utcából, hogy mégis lehetséges politikai cselekvés.

Bibó 1956-ban került be harmadszor és immáron utoljára a
politika világába. Az elõzõ két alkalommal szemben, amikor is
a rendelkezésére álló idõ hónapokban és években volt mérhetõ,
most valójában hetekrõl volt szó, legfeljebb 1957 reménytelen
utóvédharcának idõszakát számíthatjuk még ide. Mint az köztu-
dott, a forradalom alatt az utolsó Nagy Imre-kormány állammi-
nisztere volt, azonban a politikában – most persze nemcsak sa-
ját akarata, hanem a külsõ körülmények szorítása folytán is –
nagyon hasonló pozíciót foglalt el, mint az elsõ két alkalommal.
Most is politikai programokat, kibontakozási javaslatokat, egy
lehetséges és kívánatos átmenetre vonatkozó forgatókönyveket
készített, s az utolsó utáni pillanatig sem adta fel azt a reményt,
hogy még mindig megvalósítható valamiféle nagyon korlátozott
demokratikus megoldás, vagyis még mindig lehetséges politikai
cselekvés.

Az életút alapvetõen meghatározta Bibó demokrácia-
felfogását. Nyilvánvalóan nem hagyható figyelmen kívül az a
tény, hogy valójában sohasem élt politikai demokráciában. Po-
litikai szocializációja abban a Horthy-rendszerben zajlott le,
amelyrõl ma történészkörökben meglehetõsen élénk vita folyik,
de abban azért legtöbben egyetértenek, hogy parlamentáris
rendszer volt ugyan, ám aligha demokratikus. Életének hátrale-
võ része pedig abban a baloldali totalitárius rendszerben telt el,
amelynek Rákosi, illetve Kádár nevével fémjelzett periódusa
között nyilvánvalóan nagyon lényeges különbségek voltak, ám
politikai élet és politikai szféra a fogalomnak abban az értelmé-
ben, ahogyan azt a politikai filozófia a modern társadalmak vi-
szonyaira vonatkozóan definiálni szokta, tulajdonképpen egyik-
ben sem létezett. Mindeközben átélõje és részben cselekvõ ré-
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BIBÓ ISTVÁN

Az európai társadalomfejlõdésrõl szóló
mû egyik vázlata*

A nyugati emberiségnek a XVII–XVIII. század óta az a meggyõ-
zõdése, s ami még fontosabb, a tapasztalata is, hogy valahonnan
valahová, valami kezdetlegestõl, valami tökéletlentõl valami
jobb, tökéletesebb, emberhez méltóbb világ felé halad. Ez a
meggyõzõdés és ez a tapasztalat a természettudományok, a
technika, a termelés, az ipar területén ma is töretlenül megvan,
sõt a haladás bizonyossága megerõsödött és tempója meggyor-
sabbodott. Egészen az elsõ világháború körüli idõkig ugyanez a
tapasztalat és ugyanez a meggyõzõdés fennállott az emberi
együttélés, a közösségi élet, a társadalmi és politikai szervezet
fejlõdése tekintetében is: általános vélemény szerint mindezek
a szabadság, igazságosság és emberi méltóság ideáljainak mind
fokozódó megvalósítása felé haladnak. Elég volt az önkormány-
zat, alkotmányosság és parlamentarizmus intézményeire, a saj-
tó- és szólásszabadságra, a bírói jogvédelem kiterjedésére, a
börtönügy, a gyermekvédelem, a munkásjólét és mindennemû
szociális gondoskodás lassú, de határozott javulására, az utazá-
si és mozgási lehetõségek kiterjedésére, az érintkezési formák
szelídülésére és csiszolódására rámutatni: mindez indokolttá
tette az optimizmust mind az elért, mind a remélhetõ és elõt-
tünk álló eredmények tekintetében. Még a rengeteg véráldozat-
tal és szenvedéssel járó háborúk és forradalmak is bele voltak
illeszthetõk a haladásoptimizmusnak ebbe az általános hangu-

kodó értékképzetek, amelyek szabályozzák a társadalmi szere-
pek elosztását és a szerepekhez tapadó érdekfelfogásokat.
Ilyenformán a demokrácia létezésének elõfeltétele egy olyan
konszenzuálisan elfogadott értékkészlet, amelyet a politikai elit
és a választópolgár is magáénak vall, s amely biztosítja a politi-
ka élet szereplõinek megfelelõ politikai szocializációját. Ez a
politikai szocializáció persze hosszú és keserves folyamat. Kü-
lönösen igaz ez azokban az új demokráciákban, ahol élõ és be-
gyakorolt demokratikus közvélemény híján szinte a semmibõl
vagy majdnem a semmibõl kell kiformálni a demokratikus vi-
selkedési normákat és formákat megteremtõ, fenntartó és azo-
kat folyamatosan megerõsítõ politikai közvéleményt. Az embe-
ri méltóság forradalma, ez a sajátos bibói kategória tehát a po-
litikai filozófia nyelvére lefordítva voltaképpen nem más, mint
a demokratikus politikai szocializáció folyamata.

Az itt közreadott, 1953–56 között született és 1993-ig kiadat-
lan töredék, mely az 1971–72-es nagy esszé, Az európai társada-
lomfejlõdés értelme egyik vázlata, fontos dokumentuma intel-
lektuális pályafutásának. Voltaképpen összefoglalja Bibó törté-
netfilozófiáját és ehhez kapcsolódó politikai koncepcióját. Kide-
rül belõle, hogy a kései összegezõ írás számos alapgondolata
már ekkor is megvolt, másfelõl pedig híven tükrözi akkori szel-
lemi állapotát és hangulatát. Ugyanis a dokumentum tanúsága
szerint az addig az 1789-es francia forradalmat és az 1917-es
orosz forradalmat ugyanannak a szabadságfolyamatnak két lé-
péseként értelmezõ elméleti optimizmusa erõsen megkérdõje-
lezõdött. A töredék egyértelmûen bizonyítja: Bibóban ekkorra
már – nagyon is érthetõ módon – számos kétség munkált a tör-
ténelmi szituáció lehetséges hosszú távú kifutásait illetõen. Az
írásban erõteljes korkritika fogalmazódik meg, és nyílt szóki-
mondása különbözik az 1945–47 közötti politikai publicisztika
óvatos hangvételétõl. Bibó leszögezi, hogy a haladásba vetett
korábbi optimista hit, így az õ személyes optimizmusa, mellyel
az 1917-es orosz forradalmat a nyugati forradalmak továbbvite-
leként értelmezte, a továbbiakban már nemigen tartható. A tö-
redék az 1971–72-es nagy íráshoz hasonlóan elválasztja a „de-
mokrácia nyugat-európai technikáit” és a kapitalizmust. Igenli
az elsõt, elutasítja a másodikat, s tagadja szerves összefüggésü-
ket. Ugyancsak Az európai társadalomfejlõdés értelmét elõle-
gezi meg azzal is, hogy a diktatórikus szocializmussal szemben
egy „anarchista-szindikalista” szocializmust igenel, jóllehet
csak utalásszerûen, anélkül, hogy kibontaná a fogalom pontos
tartalmát. Elmondható tehát, hogy az 1953–56-os töredék egy-
szerre tárja föl Bibó ekkortájt már eléggé elhalványult optimiz-
musát és erõteljes kételyeit, ugyanakkor pedig változatlan ra-
gaszkodását egy tágan értelmezett, nem marxista-leninista szo-
cializmushoz.
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lésével tiszteleg Bibó István személyisége és munkássága elõtt.



kalmat adtak a fentiekben vázolt problémák és ellentétek kipró-
bálására és eldöntésére, s a világ azóta rátérhetett az újabb fej-
lõdés által felvetett újabb problémák megfogalmazására, meg-
vitatására és eldöntésére. Éppen nem ez történt, hanem az el-
lenkezõje. Azok a véleményárnyalatok, melyek egy fél évszáza-
da valóban árnyalatokként állottak egymás mellett a haladás-
nak egy végsõleg egységes közvéleményén belül, ma mereven
lezárt rendszerekként állnak egymással szemben, a kiegyenlítõ-
dés reménye nélkül, s ami még reményvesztõbb, külön-külön is
megannyi zsákutcában. Pedig közben megjelentek azok az új
problémák, melyek a szocializmus problémáin és megoldásain
túlmutatnak, amilyenek az elmaradt országok parasztságának
kérdése, a gyarmatosítás és felszámolása, a tömegtársadalom, a
tömegszervezés, a világpiaci gazdálkodás problémái, a modern
technika vívmányai folytán megnõtt szabadidõ kitöltésének, az
új tömegkultúrának a kérdései, a gazdasági szervezet és társa-
dalmi élet elbürokratizálódásának veszedelme, a társadalmi ön-
tevékenység új formáinak a kialakítása, a tömegpusztító fegy-
verek erkölcsi és társadalomszervezeti kérdései stb.

Mindezek egyenlõen foglalkoztatják az e problémákat gya-
korlatilag megélõ embereket, s a messzebb látó teoretikusokat.
De lenn, a világtörténelem porondján továbbra is úgy állnak
egymással szemben a nagy politikai és társadalmi ellentétek,
ahogyan azok a század elején a kapitalizmus és a szocializmus
címszavai alatt felállottak, s még abban sem lehetünk biztosak,
hogy a döntés közeli és egyértelmû lesz. Szinte úgy érezzük,
hogy 50–100 évvel ezelõtt világosabb, egyszerûbb és érvénye-
sebb fogalmazásban állottak elõttünk a társadalmi fejlõdés ak-
tuális kérdései, mint ma. Mi történt tehát közben?

Lezajlott néhány forradalom és néhány háború, s az európai
emberiség egy része – elsõsorban Közép- és Kelet-Európa – né-
hány évtized alatt annyit váltogatta az államformáját és a társa-
dalmi rendszerét, amennyit azelõtt egy évszázad alatt sem. Az
azonban, hogy mindennek valami világos és a haladás jegyében
megmagyarázható értelme van, teljes mértékben kétségessé
vált. Az elsõ világháborúba azzal mentek bele az angolok és a
franciák, hogy meg kell dönteni a központi hatalmak országai-
ban uralkodó zsarnoki és feudális társadalmi és politikai rend-
szert, ez utóbbi országok népei viszont azzal indultak a háború-
ba, hogy meg kell dönteni a cári zsarnokságot. Külön-külön
mind a két állításnak lett volna értelme, bár világháborúra így
sem adtak volna elegendõ okot; a kettõ együtt azonban nyilván-
valóan nem állhatott meg. A cárizmus összeomlása pillanatnyi-
lag kisegítette ugyan ebbõl a zavarból a nyugati hatalmakat s le-
hetõvé tette számukra, hogy gyõzelmüket a szabadság, a de-
mokrácia és az önrendelkezési jog gyõzelmének minõsíthessék,
azonban a békeszerzõdések kiáltó csõdje s az újonnan alakult
közép- és kelet-európai demokráciák belsõ sikertelensége, kül-
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latába. A napóleoni háborúk óta csaknem minden nagyobb há-
borúról több-kevesebb egyöntetûséggel egészen meggyõzõen
be lehetett bizonyítani, hogy az okozott szenvedés mellett volt
valami határozott elõrevivõ funkciója is: valami jót elterjesztett,
valami rossznak gátat vetett, valamiféle hasznos erõnek szabad
utat engedett, valamilyen zsákutcába jutott problémát megol-
dott, valamiféle nemzeti egységet világra segített, valamely né-
peket felszabadított stb. Még inkább szívesen illesztették be eb-
be a szemléletbe a társadalmi haladás nagy drámai fordulatai-
ként a forradalmakat: úgy tanultuk, és sok meggyõzõ okkal lát-
tuk igazoltnak azt, hogy a holland, az angol, az amerikai s a
mindegyiket betetõzõ francia forradalom logikus, elõrehaladó
sorban sorakozik fel a mind több szabadság és igazságosság fe-
lé vezetõ úton. A vélemények ugyan eltértek a forradalmak
szükséges vagy elkerülhetõ, kívánatos vagy sajnálatos volta fe-
lett, de a forradalom elvi ellenfelei is, hacsak nem voltak egé-
szen megcsontosodott reakcionáriusok, haladásnak ismerték el
a forradalmak által megtett lépéseket. Csupán azt vallották,
hogy a forradalmakat okosan adagolt reformokkal meg lehet
elõzni, s az egyik országban forradalommal elért vívmányokat a
példa nyomán a többi országban forradalom nélkül is be lehet
vezetni. Közmeggyõzõdés szerint a forradalmakban kiömlött
vér, alkalmazott erõszak vagy átmeneti zsarnokság volt az az ár,
melyet a haladás szóban lévõ lépéséért fizetni kellett: a különb-
ség csak az volt, hogy egyesek ezt az árat olcsónak ítélték és lel-
kesen kínálták fel – néhányan a maguk vérébõl, legtöbben a má-
sokéból –, mások viszont drágállották ezt az árat és utat-módot
kerestek a megtakarításra. Némi nézeteltérés volt a századfor-
dulón a haladás hívei között még atekintetben is, hogy a társa-
dalmi és politikai fejlõdés terén a haladás következõ lépése mi
lesz: voltak, akik – részben elfogadva, részben elítélve az eddi-
gi forradalmakat – további forradalmaknak célját és értelmét
nem látták, mert úgy remélték, hogy a szabad gazdasági verse-
nyen és népképviseleti demokrácián alapuló világ minden to-
vábbi problémát meg tud oldani forradalom nélkül is, szabad
megvitatás és többségi határozat alapján, s ha némi ingadozá-
sokkal és válságokkal tarkítva is, alapjában véve az általános
értelmesség és az általános jólét mind nagyobb kiterjedése felé
halad. Általánosabb volt azonban az a vélemény, mely szerint a
haladásnak elõttünk áll egy – akár forradalmi, akár nem forra-
dalmi – fontos lépése és fordulata, mely lényegében szocialista
irányú lesz, vagy legalábbis azokat az igazságtalanságokat lesz
hivatva orvosolni, melyekre a szocialista mozgalmak mutattak
rá.

Így festettek a haladás jegyében gondolkodó emberek véle-
ményei és véleményárnyalatai századunk elején, az elsõ világ-
háború kitörése tájt, s valameddig utána is. Azt várhattuk vol-
na, hogy az azóta megélt történeti tapasztalatok és kísérletek al-
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Ezzel elkezdõdött az európai emberiség gondolkodó felének
az a kétségbeesett ide-oda hányódása, melynek során a nyugati
polgári haladásideált a világháború értelmetlensége, a ver-
sailles-i és a genfi békeapparátus tehetetlensége és a kapitaliz-
mus csõdje kompromittálta, az ebbõl a hitelvesztésbõl táplálko-
zó és tõkét kovácsoló marxizmus–leninizmust pedig a bolsevis-
ta machiavellizmus tette hitelvesztetté.

Az ötéves tervek megindulása egy idõre újból az orosz forra-
dalom felé fordította a haladó európai értelmiség figyelmét, s
alkalmat adott a gazdasági válságban fuldokló kapitalizmus és a
válságmentes tervgazdálkodás szembeállítására. Arra azonban
nem volt elég, hogy a politikai módszerek riasztó kíméletlensé-
gét elfeledtesse. Újabb zavarba ejtõ momentumként jelentke-
zett a fasizmus, majd az annak hatásterületét szélesen kiterjesz-
tõ nemzeti szocializmus rövid lejáratú diadalútja: hamar kide-
rült, hogy ebben tömegek és értelmiségiek egyidejû csalódott-
sága találkozott egy elszánt kisebbség hatalommániájával, de
mégis meghökkentõ volt, hogy egy ilyen irányzat, mely nem-
csak az eszközök terén, de a célok terén is teljesen szakított a
szabadság, az igazságosság és az emberi méltóság európai esz-
ményeivel, ennyire fel tudta venni a tömegforradalmak összes
külsõ ismérveit, melyekrõl annyira megtanultuk, hogy azok ma-
gától értetõdõen a haladás oldalán állanak.

De éppen ez a meghökkenés egy idõre újból lehetõséget adott
az orosz forradalom rehabilitálására és az európai haladás egy-
értelmû szemléletének az idõleges helyreállására: a kommunis-
ták által 1934-ben a fasizmus elleni harc jegyében meghirdetett
népfrontpolitika megint csak megerõsíteni látszott a haladó eu-
rópai értelmiségnek azt a vágyálmát, hogy mégiscsak lehet hi-
dat verni az európai forradalmi haladás klasszikus tradíciói és
a marxizmus–leninizmus riasztó dogmatizmusa és riasztó tech-
nikái között az igazságosság, szabadság és emberi méltóság kö-
zös ideáljainak, s ez ideálok ellenségei elleni közös harcnak a
jegyében. Ez a szövetkezés mindjárt konkrét formát is öltött a
spanyol polgárháborúban, amelyben, messzirõl legalábbis úgy
látszott, hogy tartós fegyverbarátság alakul ki a fasizmus összes
ellenfelei között. Ez egyben igazolta is azt a tételt, hogy a kímé-
letlen proletárdiktatúra csupán az orosz viszonyok között volt
szükségszerû kormányformája a kommunista szocializmusnak,
de más haladottabb feltételek között lehet az a népfrontpolitikát
megtestesítõ demokratikus köztársaság is.

Ezt az egészben összefüggõnek látszó s a forradalmi optimiz-
mus európai tradícióiba oly jól beleillõ szemléletmódot egy
meghökkentõ, minden látható elõzmény és értelmes indok nél-
kül érkezõ eseménysorozat zavarta meg: a Szovjetunióban zaj-
lott nagy tisztogatás, az ezzel kapcsolatos látványos perek és
vallomások. Nagy, látványos politikai pereket nem egyet látott
már Európa, s nem egy közülük játszott szerepet a történések-
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sõ magárahagyottsága s hamarosan bekövetkezõ összeomlása
az elsõ világháborúnak azt a kevés értelmét is vitathatóvá tet-
ték, amit a gyõzelem rövid életû optimizmusában fel lehetett té-
telezni. Annál meggyõzõbben hangzott a forradalmak sorozatá-
ban esedékes következõ szocialista forradalom, mely meglepõ-
en bár, de állítólag mégsem véletlenül 1917-ben Oroszország-
ban tört ki és jutott uralomra. Ezzel úgy látszott, hogy helyreáll
az egymást logikusan követõ, értelemmel bíró forradalmak so-
rozatának a szemlélete.

Igaz, hogy ez a forradalom elsõ pillanattól kezdve meghök-
kentette a világot a kiontott vér és az alkalmazott erõszak min-
den eddigit meghaladó mennyiségével. Azonban egészen meg-
gyõzõen hangzott az az érvelés, hogy az orosz forradalom véres,
erõszakos, helyenként visszataszító eszközökkel végül is ugyan-
oda visz, ahová az egész emberiség halad; s sokan hozzátették,
hogy mindaz, ami Oroszországban történt, nem szükségszerû
velejárója a szocialista forradalomnak, hanem elsõsorban a spe-
ciális orosz viszonyokban, a tatár uralomhoz, majd cári despo-
tizmushoz szokott orosz társadalomban gyökerezik. Ez az érve-
lés logikus volt, világos, reálisnak tûnt fel, nehéz volt mit felel-
ni rá, s valahogy mégsem volt zavartalanul meggyõzõ, s nem
volt elegendõ ahhoz, hogy a nyugati emberiségen elhatalmaso-
dott meghasonlást áthidalja. Ennek legfõbb oka talán az volt,
hogy a marxista–leninista forradalom nem vállalt szolidaritást
az elõzõ forradalmak erkölcsi pátoszával, hanem a marxiz-
mus–leninizmus ide vonatkozó tételei alapján minden politikai
ideológiát és mozgalmat, tehát minden forradalmat, a magáét is
osztályérdekek harcának, s e harc minden erkölcsi indoklását
vagy lovagias játékszabályok által való megkötését merõ kép-
mutatásnak minõsítette. Ennek a legmeghökkentõbb gyakorlati
következménye pedig nem a több vérontás és nagyobb erõszak
alkalmazása volt – mert az volt elég, pl. a francia forradalomban
is – hanem ennek a vérontásnak és erõszak alkalmazásának a
teljes szándékossága és programszerûsége.

Az, hogy az orosz forradalom, vagy akár egy nála enyhébb, de
azért teljes sikerû szocialista forradalom elõrelépés volna a ha-
ladás útján, egyáltalán kétségessé vált. Ez a kétség nyílt és be-
vallott közvéleményként jelentkezik mindenütt, ahol a marxiz-
mus–leninizmus politikai ideológiája nincsen a hatalom birto-
kában. De ennél sokkal lényegesebb az, hogy ez a kétség ki nem
mondottan és be nem vallottan, de félelmetesen jelen van mind-
azokban – a vasfüggönyön innen és túl –, akik a marxizmus vagy
a marxizmus–leninizmus ideológiáját az igazságosság, a sza-
badság és az emberi méltóság vezéreszméin alapuló európai
társadalmi program jegyében vallják és hirdetik. Ez a kétség
csupán és kizárólag azok számára nem létezik, akiknek számá-
ra mindezek a kérdések merõben a hatalomra jutás vagy a ha-
talmon maradás kérdéseiként jelentkeznek.
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molása, egyszóval és röviden a népfrontpolitika másodszori és
sokkalta véglegesebb szíven döfése.

S míg elõbb úgy tûnt fel, hogy a német–orosz paktum merõ-
ben taktikai közjáték az azt megelõzõ és követõ népfrontpoliti-
ka összefüggõ folyamatában, most egyszerre úgy tûnt, hogy ma-
ga a népfrontpolitika egészben sem volt más, mint egy széle-
sebb skálán lejátszódó taktikai közjáték. Most azonban már el-
lenállhatatlanul fölvetõdött a kérdés, hogy ahol egy olyan alap-
vetõ politikai elgondolást, mint amilyen a népfrontpolitika volt,
egészben merõ taktikának lehet tekinteni, ott van-e egyáltalán
stratégia e mind nagyobb méretû, s mindent elnyelni látszó tak-
tika mögött. Vagyis magyarul, van-e egyáltalán egy olyan érvé-
nyes végsõ célkitûzés, aminek a szabadság, az igazságosság és
az emberi méltóság vezéreszméiben megragadható nyugati po-
litikai ideálokhoz még egyáltalán köze van.

Az a kép, mely az orosz forradalom eredményérõl mostanára
kialakult, nagyon nehézzé teszi a tárgyilagos szemlélõ számára,
hogy a forradalmak sorába a francia forradalom után logikus
továbblépésként illessze be az oroszt. Ma már csupán a hivata-
los marxizmus–leninizmus vallja, s ahol tudja, kötelezõen valla-
ni rendeli, hogy az európai haladás fejlõdési iránya világos és
egyértelmû, a végsõ ideál, a szocialista és kommunista társada-
lom, s a feléje vezetõ helyes út felõl kétség nincsen. De ezt a hi-
vatalos optimizmust, mely egyszerre akar rendõrileg kötelezõ
és tudományosan megcáfolhatatlan lenni, olyan kísérõ körül-
mények veszik körül, melyek a szabadság, az igazságosság és az
emberi méltóságosság nagy európai tradícióitól tökéletesen
idegenek: az ideológusok részérõl a hatalomra jutás és a hatal-
mon maradás teóriáinak a teljes középpontba tolakodása, a ve-
zetõk részérõl a hatalom nagy egybemarkolóira oly jellemzõ ki-
ábrándult embermegvetés, a taktikai harci szempontoknak a
minden egyebet elnyelõ elburjánzása a politikai és társadalmi
aktivitás minden területén, s az embernek, jelentkezzék az akár
fõszereplõ, akár tömegek formájában, valami élettelen bábjá-
tékszerûsége. Az egészbõl szinte teljesen hiányozni látszik az
egyéni lelkiismeret, a helytállásnak, a színvallásnak, a hatalom-
nak való nem engedelmeskedésnek a nyugati forradalmi tradí-
cióban oly döntõ szerepet játszó lelkiismereti kényszere.

A másik oldalon, a nyugati emberiség világában az európai
nagy haladás eszménye, a szabadság, az igazságosság és az em-
beri méltóság érvényessége nem kétséges. Nem az értékek zûr-
zavara jellemzi a mai helyzetet, mely olyan kedvelt jelszava volt
a húszas és harmincas évek burjánzó politikai ideológiáinak. El-
lenkezõleg, az európai haladás nagy eszményei, a szabadság, az
igazságosság és az emberi méltóság az azokat totálisan és
egészben kétségbevonó fasizmus és hitlerizmus romjain határo-
zottabb érvényességgel jelentkeztek, mint 1848 óta bármikor. A
végsõ ideálok terén kevesebb kétség van, mint az elsõ világhá-
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nek abban a sorozatában, ami az európai haladás drámaian, for-
dulatosan felfogott szemléletében kirajzolódott. Évszázadokon
keresztül az igazságkeresés nagy európai szenvedélyének az
egyik legjelentõsebb színhelye volt az igazságszolgáltatás: az,
hogy azt komollyá, valóságossá, magasrendûvé, pártatlanná, s
egyben minél valóságosabb drámává törekedjünk tenni. De ami
Oroszországban a 30-as évek második felében lezajlott, az úgy
viszonylott ehhez, mint a bábjáték a valóságos drámához, s a
szemlélõt jobban megrendítette ez a bábjáték, mint minden ad-
dig kiontott vér: az eszközökben való nem válogatás
machiavellisztikus technikája valami riasztó értelmetlenség,
céltalanság, mondhatnánk úgy is, élettelenség formáját vette
fel. Sokat hallottunk arról, hogy hogyan jöttek létre ezek a val-
lomások a hívõ bolsevistáknak abbeli szenvedélyes törekvésé-
bõl, hogy inkább saját magukat mocskolják, mintsem hogy a
párt egységét, hitelét és tekintélyét veszélyeztessék. De függet-
lenül attól, hogy ez a magyarázat helytálló-e vagy sem, az egész
kérdés végsõleg nem az, hogy ezek a vallomások milyen eszkö-
zökkel jöttek létre, hanem az, hogy ezek után egyáltalán lehet-e
arról beszélni, hogy a bolsevizmus eszközökben való nem válo-
gatása végsõleg egy jó ügy szolgálatában áll: miféle jó ügy lehet
az, melynek érdekében ilyen hátborzongató bábjátékokat kell
lefolytatni. Mi maradhat a szabadság, az igazságosság és az em-
beri méltóság jó ügyébõl egy társadalomban, mely ezt képes –
vagy kénytelen – ellentmondás nélkül végignézni?

Ezt a kiábrándulást, melynek André Gide adott hangot, beko-
ronázta a második világháború elõestéjén megkötött né-
met–orosz paktum, mely egyszerre semmibe foszlatta a fasiz-
mus elleni közös harc mögött megtalálható közös ideálok gon-
dolatát, s hívõ nyugat-európai kommunisták széles tömegeiben
okozott lelkiismereti válságot.

Két évre rá Hitlernek a Szovjetunió ellen intézett támadásá-
val egyik percrõl a másikra politikai és katonai szükségességgé
vált újból a német–orosz paktummal egyszer már szíven döfött
népfrontpolitika, s még egyszer feléledt a különbözõ módszere-
ket és formákat összekötõ közös ideálok hite. Majd bekövetke-
zett a második világháború közös gyõzelemmel való befejezése,
s napvilágra kerültek a hitlerista tömeggyilkosságok, melyek
homályba borítottak mindent, amit a bolsevizmusnak valaha
okkal vagy ok nélkül felróttak. Európa-szerte népfrontkoalíciók
jutottak kormányra, s a népfrontpolitikát egykor szíven döfõ né-
met–orosz paktum politikája úgy tûnt fel – s hivatalosan is úgy
magyarázódott – mint egy rövid lejáratú taktikai közjáték.
Csakhamar megindult azonban az úgynevezett népi demokráci-
ák berendezkedése s a kezdeti népfrontos koalíciós kormányzás
után a népi demokráciáknak proletárdiktatúrákká való áthan-
golása, a koalíciós partnerek, a fasizmus elleni harc fegyvertár-
sainak, közöttük a szociáldemokratáknak a kíméletlen felszá-
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munkaadó közötti szerzõdéses szabadságot igazán helyreállítsa.
De ugyanez a helyzet nyugaton az úgynevezett szocialista tá-
borban is. Ez a szocialista tábor ma is hivatalosan vallja, hogy a
gazdasági élet nagyméretû képzõdményeinek kizsákmányoló
hatását egyedül az állami tulajdonba vétellel lehet orvosolni,
hogy a munkaszerzõdés és a munkásbiztosítás kötelezõ formáit
minél szélesebb érvényességgel ki kell terjeszteni, de eközben
nem tagadhatják le maguk elõtt azt az egészen világos tényt,
hogy az állami tulajdonba vétel úgyszólván minimális hatással
van a munkások életnívójára, viszont a munkaszerzõdések és a
szociális szolgáltatásoknak a kötelezõ és bürokratikus keretei
mind félelmesebb mértékben ölik az egyéni iniciatívát.

Ma is fennáll ezenfelül a szocializmusnak egy anarchista-
szindikalista ágazata, amely az állami tulajdon helyett a súly-
pontot a munkások köztulajdonára helyezi és az állami hatalom
minél nagyobb fokú leépítését tûzi ki célul, de ez az irányzat
sem lehet vak azzal a nyilvánvaló ténnyel szemben, hogy az em-
beriség politikai, társadalmi és gazdasági tevékenysége, ha nem
is minden területen, de számos területen ellenállhatatlanul ha-
lad az egészen nagyméretû közösségi szervezés irányába.

Ezenközben mindenki megegyezik abban, hogy azok a konk-
rét igazgatási, pénzügyi és gazdaságszervezeti technikák, me-
lyek a nyugati világot az elmúlt nagy válságokon túljuttatták,
végsõleg nem skatulyázhatók sem a kapitalista, sem a szocialis-
ta sémába, hanem a nagyméretû szervezés gyakorlati techniká-
inak a gyakorlati kitapasztalásán, kikísérletezésén alapulnak,
és egyaránt elkerülhetetlenek, akár kapitalista, akár szocialista
cégér alatt folyik az a reform vagy az a szervezés, amirõl éppen
szó van.

Egyetértenek általában abban is, hogy a nyugati világnak
végsõleg és egészében magántulajdoni, kapitalisztikus keretein
belül spontán módon olyan szocialisztikusnak nevezhetõ, de a
programszerû szocializmustól igen gyakran teljességgel függet-
lenül kialakult szervezeti formák jelentkeznek a tõkés, rész-
vénybirtokos tulajdonos szerepének hátterébe szorulása, a
munkásoknak az üzem anyagi érdekeltségében és az üzem ve-
zetésében való részesedése, valamint a legkülönbözõbb szövet-
kezeti mozgalmak és formák kialakulása révén, amelyek rend-
kívül biztató elõjelek olyan jövendõ társadalmi formák irányá-
ban, melyek a kapitalizmus és szocializmus kihegyezett ellenté-
tét végeredményben túlhaladják. E felismerések jegyében kü-
lönbözõ, nagyobbrészt vonzó és kisebb-nagyobb visszhangot ki-
váltó programok jelentkeznek a szocializmus és kapitalizmus
közötti harmadik út kirajzolása irányába, s gondolkodó fõk elõtt
valóban alig vitás, hogy a kapitalizmus és a szocializmus klasz-
szikus harci pozíciói sok vonatkozásban értelmüket vesztették.
Eddig azonban a harmadik út kirajzolására irányuló mindenfé-
le kísérletrõl közelebbi megvizsgálás során kiderült, hogy a mé-
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ború kitörése óta bármikor. Annál nagyobb a zavar a haladás
taktikája és technikája körül, bár itt is sok olyan technika, me-
lyet divat volt fölényes és fölületes kritikával kétségbe vonni,
hitelében megerõsödve került ki a fasizmus és hitlerizmus ösz-
szeomlásából: a népképviseleti demokrácia, a szabad választá-
sok elve, a bírói függetlenség, a jogállam, a közigazgatás bírói
ellenõrzésének technikáiról ma tudjuk, hogy e pillanatban az el-
érhetõ legjobbat jelentik, s minden olyan kritika, amely a kinö-
vések orvoslásán túlmenõen alapvetõen félre akarja tenni eze-
ket a technikákat, csak primitívebb, barbárabb technikákat tud
a helyükre tenni. De mindezeknek az ideáloknak az elfogadása
s mindezen technikák helyreállítása együttvéve nem változtat
azon a helyzeten, hogy a nyugati haladás egészben véve a véde-
kezés, a pozíciótartás állapotában, nem pedig a valóságot jól
megragadó eszmerendszerek dinamikus hódító terjedésének ál-
lapotában van. Miközben ugyanis mindenféle diktatórikus mód-
szerrel szemben megerõsödött az önbizalma a demokrácia nyu-
gat-európai technikáinak, az ezek védelméért folytatott harc-
ban olyan, eddig nem kívánt szövetségesekkel találja magát
együtt az európai haladásideológia, mint a feudális konzervati-
vizmus, egyházi reakció és koncentrált nagytõke, amelyek ma-
guk a nyugat-európai demokratikus módszereknek ma sem tu-
lajdonítanak több fontosságot, mint azelõtt, de rendkívül kész-
ségesen vesznek részt ezek védelmi harcában, ha az a kommu-
nizmus elleni harc formájában jelentkezik.

Ebben az állapotban van mindenekelõtt az a nagy kérdés-
komplexum, melyet a gazdasági kizsákmányolás problémájával
jelölhetünk meg. Ez a defenzív, dinamika nélküli állapot érde-
kes módon egyaránt jellemzõ a nyugati világon belül az ún. ka-
pitalista és az ún. szocialista táborra. Van egy hivatalos kapita-
lista ideológia, melynek az önbizalma látszólag megnõtt az utób-
bi évtizedekben, s amely azt vallja, hogy a tõkések szabad ren-
delkezése, a tõkés magántulajdon lehetõ korlátozatlansága az
egyetlen út, mely az emberiség jövendõ jólétét megalapozhatja,
s mindazok a kisebb-nagyobb méltánytalanságok, melyek e
rendszer szükségszerû velejárói, szükségszerû és el nem kerül-
hetõ árat jelentenek, melynek fejében végsõleg a munkástöme-
gek jövendõ, mind fokozódó jóléte ki fog alakulni. Fõleg Ameri-
kában. A kapitalizmusnak ez az új önbizalma, ez az újjászületé-
se kifelé igen nagy önbizalmat mutat, azonban annak lehetõsé-
ge, hogy az európai haladásideál megvalósítási rendjét a töme-
gek számára is érvényes, világos és elfogadható fogalmazásban
ennek alapján meg lehessen fogalmazni, gyakorlatilag semmi, s
ami még jellemzõbb, nem akad és nem akadhat olyan gyakorla-
ti politikus, aki egy percig is gondolhatna emez újjászületett
gyakorlati kapitalista ideológia gyakorlati konzekvenciáinak
végsõ levonására, vagyis például arra, hogy a szociális szolgál-
tatásoknak a kialakult rendszerét lebontsa, vagy a munkás és
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az európai haladáseszményt legbelülrõl élteti. Ugyanekkor azok
a keresztény tényezõk, közöttük maga a római katolikus egyház
is, melyek mindig túlzottnak és veszélyesnek, és bizonyos érte-
lemben pogánynak ítélték az Európán úrrá lett
haladásoptimizmust, s az ennek jegyében fogant, többé-kevésbé
radikális politikai és társadalmi programokkal szemben az óva-
tos mérsékléstõl a nyílt ellenzésig terjedõ idegenkedéssel visel-
tettek, most eljutottak odáig, hogy komolyan értékelni tudják az
összeomlott közép- és kelet-európai autokráciák romjain tá-
madt zûrzavarral szemben a nyugati emberiség mind több sta-
bilitást és konszolidációt mutató haladásintézményeit és sza-
badelvû társadalmi technikáit.

Ez a kölcsönös közeledés azonban messze van attól, hogy az
európai fejlõdés akár csak egy messzirõl is egybehangzó értel-
mét meg tudja keresni és találni. A konzervatív keresztény fel-
fogás, elsõsorban a római katolikus egyház ugyanis, miközben a
nyugati demokrácia stabilizált formáit, a parlamentáris demok-
ráciát, a szabad választásokat, az állampolgári szabadságok szé-
les skáláját, sõt bizonyos határok között az egyház és az állam
elválasztását többé-kevésbé helyes, vagy legalábbis megenged-
hetõ berendezkedéseknek ismeri el, ugyanakkor egyáltalán
nem hajlandó a haladásoptimizmusnak azt a hatalmas lendüle-
tét is elismerni, mely ezeket az intézményeket létrehozta.

Ellenkezõleg, ez alkalmat adott a kereszténység hivatalos ide-
ológiái számára, hogy az európai haladáseszménynek a XVIII.
század óta kibontakozott modern megfogalmazásait mindenes-
tül úgy jelenítsék meg, mint az egyedül a kereszténység által õr-
zött értékeknek veszedelmes és kalandos túlzásait, melyek mint
gondolat- és mozgalomindítók az összes közbülsõ forradalmak-
kal együtt végsõleg felelõsek a forradalom gondolatának minde-
nestül abszurdumba és nihilizmusba vezetõ, s ennek jegyében
egy kalap alá fogott kommunista és hitlerista forradalmakért is.
Ennek a gondolatkörnek a jegyében az összes régebbi forradal-
mak is kisebb-nagyobb mértékben negatív értékelést kapnak, s
a haladás egész európai gondolatrendszere úgy jelenik meg,
mint egy naiv és túlzott igényekkel föllépõ idõleges illúzió a ke-
reszténység által egyszer meghirdetett örök értékek idõtlen, s
lényegükben haladást nem ismerõ érvényessége mellett. Az eu-
rópai haladáseszmény hívei joggal mutatnak rá arra, hogy az
úgynevezett modern haladásnak az utolsó századokban mennyi
olyan vívmánya van, melyet a kereszténység hivatalos képvise-
lõi kezdetben elleneztek, vagy legalábbis nem pártoltak, még
kevésbé kezdeményeztek, melyeknek mégis, a haladás dinami-
kájának maguk is engedve, úgyannyira utána mentek, hogy ma
nemcsak hogy maguk nem mondanának le róla, hanem gondo-
san összegyûjtenek és nagyon is értékelnek minden adalékot,
melyek e vívmányok keresztény gyökereit és keresztény kezde-
ményezõit felmutathatják.
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lyén a kapitalista–szocialista ellentétpár jelen van, s vagy a ka-
pitalizmust akarja a humanizmus megfelelõ adagolásával, vagy
a szocializmust a szabad vállalkozás megfelelõ adagolásával
megszelídítve diadalra vinni.

Mondhatná erre valaki, hogy mindez igazán nem baj, hiszen
mindezzel végül mégiscsak egymás felé haladnak, konvergál-
nak a technikai megoldások, mind erõsebben érvényesülnek a
közös európai ideálok. Ez így ennyiben rendben is volna, de a
technikai megoldások közeledése önmagában mégsem elég egy
olyan világ számára, mely – olyan mértékben, mint a miénk –
meg van zavarodva a haladás útja és értelme felõl, s nem lehet
megnyugodnunk a technikai megoldások közeledésében mind-
addig, amíg az egyik oldal a szocializmust teljes egészében úgy
helyezi el az európai ideálok történetében, mint a szabadság
ügyének súlyos veszélyeztetését jelentõ zsarnoksági kísérletet,
s a másik oldalon a kapitalizmus ideológiájának komoly érvé-
nyesítésére irányuló minden kísérlet olyan kikerülhetetlen bi-
zonyossággal idézi elõ éppen az igazságosság alapvetõ európai
ideálja jegyében a heves és éles szocialista visszahatást.

Nem kevésbé érdekes az európai haladásideálok viszonyának
alakulása a kereszténységhez. A XVIII. század haladásideálja
élesen és határozottan kereszténységellenes vagy legalábbis
kereszténydogma-ellenes. A XIX. században egy inkább mér-
téktartó álláspont alakul ki a kereszténységgel szemben, mely
elismerte az európai haladáseszmény kialakításában a keresz-
ténység történeti szerepét, de a kereszténységben egy kezdetle-
ges s immár túlhaladott fokot látott, vagy legalábbis sajnálko-
zott azon, hogy a kereszténység hivatalos képviselõi több-keve-
sebb ellenségességgel nézik a szabadság és igazságosság euró-
pai eszményeinek a történetileg kialakult egyházi hatalmi hely-
zeteket érintõ hátrányos alkalmazását. A hitlerizmus bukásá-
val, a hitlerizmus elleni harccal bizonyos vonatkozásban új
helyzet alakult ki, kiderült, hogy a kereszténység mind hatalmi
szervezeteiben, mind pedig az emberek lelki és erkölcsi beideg-
zõdéseiben egy mindennél erõteljesebb hátvéd, mely ugyan tá-
volról sem vállal teljes szolidaritást az európai haladáseszmény
minden célkitûzésével, de olyan ideológiákkal szemben, melyek
az európai haladáseszmény alapját képezõ végsõ értékek, a sza-
badság, igazságosság és emberi méltóság teljes tagadásán ala-
pulnak, az ilyenekkel szemben egy olyan végsõ hátvédet bizto-
sít, melynek aktív közremûködése ugyan távolról sem fedi az
európai haladáseszmény minden végsõ konzekvenciáit, de el-
lenállása szélesebb és mélyebb, mint bármiféle ellenállás, amit
a haladás harcos élcsapatai produkálni tudnak. Ez a helyzet ar-
ra késztette az európai haladáseszmény legharcosabb szabad-
gondolkodó képviselõit is, hogy a kereszténységnek történeti
elõzményként való vállveregetõ elismerése helyett az eddiginél
sokkal komolyabb számba vegyék azt a keresztény lelket, mely
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Ebbõl következik az ember egyéni és társas életének egy dön-
tõ momentuma: az ember minden más élõlénynél jobban képes
nem jelenlévõ, csupán a tudatában meglévõ dolgoktól félni. Fé-
lelmi reakciói ugyan vannak a legkülönbözõbb élõlényeknek, de
ezek csaknem mindig egy jelenlévõ, vagy legalábbis közvetlen
realitással bíró valamire irányulnak, s nem haladják túl az élet-
ösztönnek erre a közvetlen veszélyre való spontán reagálásait.
Az emberé az a szomorú privilégium, hogy képes félni olyan ve-
szedelmektõl, méghozzá minden valóságos veszedelemnél job-
ban, melyeket saját tudatmûködésében saját maga teremtett.

Távol van tõlünk, hogy mindennek alapján beálljunk a tuda-
tosság és ösztönösség éles szembeállóinak, a spontán ösztönök
dicsérõinek és a racionális elmemûködés ócsárlóinak a népes
hadába. Ellenkezõleg, az intelligenciában az ember legnagysze-
rûbb adományát látjuk s az ösztönben sem látunk mást, mint
vagy primitív, vagy sûrített formájú intelligenciát. Bizonyos
azonban az, hogy a félelem mindennél nagyobb fokú jelenléte
az az ár, amelyet mostanáig az emberiségnek intelligenciája
gazdag és csodálatos kifejlõdéséért fizetnie kellett. Az emberi
tudatnak ez a félelemmel terheltsége véleményünk szerint szo-
rosan összefügg az ember társas lényének azzal a két jelenségé-
vel, amelyet oly gyakran szoktak õsi ösztönszerû elemeknek te-
kinteni: az emberi vérszomj és az emberi hatalomvágy jelensé-
geivel.

Bármi vázlatossá is válik ezzel gondolatmenetünk, mégsem
óhajtunk megállni az emberi tudat és az emberi fizikum viszo-
nyának és kölcsönhatásainak a kérdéseinél, mert úgy látszik,
hogy az emberi közösség alapvetõ kérdéseihez eljuthatunk
anélkül, hogy ezekbe a problémákba mélyebben belemerül-
nénk. Elég annyit felismernünk, hogy az ember számára, ha ki
akarja kerülni a szenvedés és a halál tényeivel való szembené-
zést, akkor ennek a kitérésnek a legkézenfekvõbb és a legszo-
kottabb útja a közösség többi tagja fölötti hatalom lehetõségei-
nek a megkeresése és az értük való harc: azzal, hogy hatalmat
szerzek embertársaim fölött, egyben hatalmat szerzek szenve-
déseik és haláluk irányítása tekintetében is, s azzal, hogy har-
colok ezért a lehetõségért, a veszélyek vállalásával egyben bizo-
nyos fokig, bár távolról sem a legmagasabb rendû formában,
szembe is néztem a halállal.

A harc és a hatalom tehát jellegzetes jelenségei az ember kö-
zösségi életének, de távolról sem alapvetõ adottságok, s a harc-
vágy és hatalomvágy jellegzetes elemei az emberi tudatnak, de
távolról sem alapvetõ, az ember testi-lelki adottságaiból
szükségszerûleg és ösztönszerûleg következõ vonások: éppen
ellenkezõleg. Az ember alapvetõ, nehezen leküzdhetõ s minden
korlátozást újból meg újból félredobó, mélyen gyökerezõ vér-
szomjáról és hatalomvágyáról szóló közkeletû vélemény egyike
a legnagyobb és legveszélyesebb köztévedéseknek. Különösen
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Ahhoz, hogy az ideológiai fogalmazások és megformulázások
jelenlegi ellentmondó és tényekkel mind kevésbé egyezõ zûrza-
varában újból egy egységesebb, a fejlõdés és a haladás útját
egyértelmûen megrajzoló szemléletet ki tudjunk alakítani, ki-
csit messzirõl kell kezdenünk: az emberi lét alapvetõ feltételei-
nél. Ez a visszakanyarodás azonban nem lesz hosszadalmas és
hiábavaló, mert ha az emberi lét alapvetõ létfeltételeit jól meg
tudjuk ragadni, akkor hamar ott leszünk a hatalom és a közös-
ség kérdéseinél, ahová tulajdonképpen el akartunk jutni.

Az emberi lét alapvetõ feltételeinek a megragadásánál most
eltekintünk az ember különbözõ testi-lelki adottságainak, érzé-
kelési és cselekvési készségeinek a tárgyalásától, és csakis há-
rom alapvetõ adottságot szeretnénk kiemelni:

Az egyik az, hogy az ember a környezõ fizikai világhoz viszo-
nyítva gyenge, törékeny, szenvedésnek, megnyomorodásnak,
halálnak kitett élõlény. Kilenc hónap kell egy ember megszüle-
téséhez és húsz év a teljes teljesítõképességének a kifejlõdésé-
hez. Ezzel szemben a környezõ fizikai világ néhány másodperc
alatt meg tudja semmisíteni, akár nyom nélkül is. Az embernek
ez a tulajdonsága többé-kevésbé közös a többi élõlényekével,
különösen az állatokéval, nem vitás azonban, hogy ezek között
is az ember egyike az aránylag nagy fokban törékenyeknek.

A második momentuma az emberi lét alapvetõ adottságainak
bizonyos fokig az elsõbõl, az ember alapvetõ gyöngeségébõl kö-
vetkezik, hogy ti. az ember éppen azért, mivel azok közé az élõ-
lények közé tartozik, melyek nagymértékben tehetetlen, tehát
nagyfokú szülõi gondoskodást kívánó ivadékokat hoznak világ-
ra, jellegzetesen társas lény, akinek léte csakis közösségi for-
mák, közösségi feltételek között képzelhetõ el. Ez a közösségi
jelleg azonban nem éri el az összeszervezettségnek azt a fokát,
melyeket bizonyos – nehéz feltétek folytán egészen magas fokú
együttmûködésre kényszerült – rovaroknál, méheknél, han-
gyáknál, termeszeknél látunk, melyeknél inkább van okunk fel-
tenni egy közösségi intelligenciát, mintsem az egyes egyedek
személyes intelligenciáját.

A harmadik alapvetõ adottsága az emberi létnek az, amely az
embert élesen szembeállítja az összes többi élõlénnyel: az em-
beri tudat fejlettsége. Ez bizonyos fokig következik az ember
közösségi mivoltából, amely élénkebb társas kapcsolatokat,
ezekkel együtt a társas tudni- és tennivalók tudatosabb átörökí-
tését teszi lehetõvé. Az ember azonban, ezen felül, ellentétben
az összes többi élõlénnyel, nem csak ösztönös reakcióiban, ha-
nem tudatában is tisztában van a maga törékeny, szenvedésnek,
megnyomorodásnak, halálnak kiszolgáltatott voltával. A meg-
nyomorodás, a szenvedés, a halál lehetõségével és bizonyos vo-
natkozásban a kikerülhetetlenségével való tudatos szembekerü-
lés az egész emberi lét alapvetõ adottsága és központi problé-
mája.
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nak, szenvedésnek, halálnak kitett volta tudatából, röviden, az
egzisztenciálfilozófia szóhasználatát követve: a halál tudatából.

Miután gyanút fogtunk arra nézve, hogy az egymás közötti
élethalálharc és az egymás feletti hatalom nem elsõdleges és
ösztönös jelenségei az emberi létnek, vessük fel, hogyan viszo-
nyulnak ezek a jelenségek a megnyomorodás, szenvedés és ha-
lál alapvetõ veszedelmeihez, azokhoz, melyek a környezõ fizikai
világ „erõsebb” volta folytán fenyegetik az embert. S ezen a
ponton egy furcsa dologra bukkanunk. Az emberi lét nagy, drá-
mai, tragikus élményei: terveink tragikus meghiúsulása, szeret-
teink tragikus halála, szerencsétlenség, baleset stb. végsõleg a
fizikai világ kérlelhetetlen ereje, a magunk fizikumának a töré-
keny és véges volta oldaláról érnek bennünket. Ha azonban azt
nézzük, hogy az emberi létet megnyomorító egész szenvedés-
mennyiségben mennyi esik a közvetlen fizikai környezet kérlel-
hetetlen erõire, árvízre, tûzvészre, balesetre és mennyi az em-
beri bántani akarásra és bántani tudásra, akkor okunk van azt
hinni, hogy az utóbbi mennyiségében sokkalta nagyobb és mi-
nõségében sokkalta veszedelmesebb. Persze nincs objektív
mértékünk a szenvedés mennyiségének a mérésére, de van va-
lamelyes mértékünk e szenvedések enyhülésének, a sebek be-
gyógyulásának az összehasonlítására. Ha ezeket nézzük, akkor
azt kell mondanunk, hogy a fizikai környezet erõitõl származó
szerencsétlenségek okozta szenvedés úgy gyógyul, mint a bõven
vérzõ, azután baj nélkül egybeforradó vágott seb, az emberi
bántani akarásból származó szenvedés pedig olyan, mint a fer-
tõzött, gennyezõ, erjedõ, üszkösödõ, ép részeket is továbbfertõ-
zõ seb.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az emberi lét alapvetõ kérdése
ugyan a halállal való szembenézés, azonban ez rendkívül derûs
és megbékélt lehetne akkor, ha nem volna jelen a halál mellett
második problémaként, az alapvetõ probléma perverziójaként a
halállal szembenézni nem akaró, a halált pótszerekkel, harccal
és hatalommal elaltatni próbáló emberi rosszindulatnak a kér-
dése.

A primitív ember – aki egyáltalán nem egészséges és ösztönös
ember, hanem nagyon is tudatos, csak éppen hiányos tudással
tudatos ember – világképében éppen az a legnyomasztóbb, hogy
az emberi rosszindulatnak ezt a legfélelmetesebb és perverz je-
lenségét beleviszi a nem emberi környezet világába, s ilyen mó-
don nem egy veszélyes és kérlelhetetlen, de ugyanakkor hatal-
mas és védelmezõ tudattalan és otthonos természetnek a képét
ismeri, hanem egy rosszindulatú szellemek sokaságától nyüzs-
gõ természetnek a képét.

Az ember egyéni és társas életének központi problémája te-
hát, hogy hogyan szabaduljon meg attól az ördögkeréktõl, me-
lyet saját gyengeségének és törékenységének tudata, az ebbõl
fakadó félelme, ártani készsége, harcvágya és hatalomvágya, s
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veszélyesek azok a lapos és felületes anagóliák, melyek az em-
berek közötti élethalálharc különbözõ jelenségeit az állatvilág-
ban található élethalálharc különbözõ jelenségeivel vonják pár-
huzamba, s belõlük vezetik le. Ezek a felületes hasonlatok elfe-
lejtik azt, hogy az ember egyetlen faj, az állatvilág pedig szám-
talan faj, s ha felismerik azt, hogy az egyes fajok az egymás köz-
ti tudatos és közösségi érintkezésnek a keretei, míg minden
egyes faj számára a többi fajok általában kívülálló idegen fizi-
kai világgal esnek egy tekintet alá, akkor egyszerre rájövünk,
hogy az állatvilágban a véres élethalálharc csakis különbözõ fa-
jok, éspedig az egymást táplálkozásban kiegészítõ fajok egymás
közti viszonyában van jelen, s itt sem olyan széles területen,
ahogyan azt a felületes szemlélet elsõre mutatja. Az egymásból
élés, az egymás megsemmisítése az élõk világának széles terü-
letein zajlanak, úgy is mondhatnánk, békességes formák között
történik. Csakis nagyon komplikált és rafinált élõlények egyes
csoportjainál, az állatvilág legkülönbözõbb családjaiban fellépõ
ragadozóknál találjuk azt a jelenséget, hogy az egyik fajnak lét-
feltétele más fajok életének hirtelen és idõ elõtti megszakítása
úgy, hogy a másfajúak leküzdése és megsemmisítése keserves
és kétségbeesett ellenállást vált ki, melyet véres harc árán kell
leküzdeni, de ez a jelenség is csak a fajok között van általában.
Egy fajon belül, még ha az egyedek nem is tartoznak azonos
konkrét közösséghez, az egymás elpusztítása ritka, nem elsõd-
leges, nem ösztönös, hanem komplikált és kivételes jelenség: az
élelem és a vadászterületek szûkössége, szerelmi idõszakok, kü-
lönlegesen szorosan szervezett életközösségek esetén találha-
tunk ilyen jelenséget. Nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy az
élõk világában egyetlen egy fajnál sem találjuk az élethalálhar-
cot a fajon belül olyan általánosságban elterjedve, mint éppen
az embernél. Jó okunk van tehát föltenni, hogy az élethalálharc
jelenségei éppen nem az ember állati ösztönös valójából, hanem
tudatos – megrontott, mondhatnánk úgy is, hogy bûnbeesett –
valójából származnak.

Mindez nem vonatkozik a játékos harcra.
Mikor tehát az ember harci vágyát hol sajnálkozva, hol lelke-

sedve õsi, mély emberi ösztönként halljuk emlegetni, akkor
nem szabad elfelejteni, hogy itt két különbözõ dolognak az ösz-
szekapcsolásáról van szó. A harc, amennyiben játék és versen-
gés, õsi és alapvetõ emberi ösztönnek látszik, amennyiben azon-
ban vérszomjas élethalálharc, úgy az emberi kedély félelemmel
terhelt, pervertált rétegéhez tartozik, mely a más ember szen-
vedésének, megnyomorodásának, halálának okozásával a saját
gyengeségének, esendõségének, törékenységének a tudatán, a
saját halálfélelmén akar túljutni.

Okunk van tehát föltenni, hogy az emberi vérszomj és hata-
lomvágy jelenségei nem az ember ösztönös állati valójából kö-
vetkeznek, hanem a tudatából, pontosabban megnyomorodás-
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ellensúlyozására kidolgozni, és hogyan tudja a szóban lévõ tár-
sadalmat e technikák használhatóságáról meggyõzni. A feladat
lényegében nem különbözik bármilyen technikai feladatnak, ta-
lálmánynak a menetétõl, csak éppen nem az élettelen anyag, a
természeti realitás valamelyik szelete az, amelyen a feltalált
technikával úrrá akarunk lenni, hanem az emberi közösségi
életnek, egy bizonyos emberi közösségnek az életét akarjuk
ezekkel a technikákkal simábbá, emberségesebbé,
félelemmentesebbé tenni. A társadalmi technikák kialakulásá-
nak a menete tehát ugyanaz, mint minden más technikáé, mint
a valóság megismerésének és a valóság felhasználásának bár-
melyik más technikájáé. Az elsõ lépés az, hogy minél több nyers
adatot keresünk a szóban forgó valóság területén, minél jobban
igyekszünk kitapasztalni azt az anyagot, amivel dolgozni aka-
runk.

A második lépés egy intuitív lépés: ha elég sok tapasztalatunk
van a valóságnak egy bizonyos területérõl, akkor elõbb-utóbb
villanásszerû ötleteink támadnak ennek a valóságnak a belsõbb,
mélyebb szerkezetérõl és arról, hogy a vele kapcsolatos külön-
bözõ gyakorlati problémákat milyen úton lehetne megoldani. A
harmadik lépés az értelmi konstrukció lépése. Meg kell fogal-
maznunk és összes következményeivel, végig kell gondolnunk
villanásszerû felismerésünket, hogy ebbõl az ismeretnek vagy a
cselekvésnek milyen rendszere következik: értelmi konstrukció
vagy program.

A negyedik lépés a kísérlet lépése. A végiggondolt és kidolgo-
zott igazságot vagy technikát meg kell próbálnunk teljes egé-
szében alkalmazni a szóban forgó realitáson, s akkor a realitás
felelni fog nekünk: vagy ellenáll, vagy enged, vagy világossá, át-
tekinthetõvé, vagy homályossá, zavarossá válik, részben vagy
egészben világossá, áttekinthetõvé, részben vagy egészben ho-
mályossá, zavarossá válik, részben vagy egészben enged és si-
kerre visz, részben vagy egészben ellenáll és kudarcot vallhat.
Ekkor következik az ötödik lépés, az eredeti program felülvizs-
gálata, kijavítása, megerõsítése vagy esetleg elvetése.

Ha az ismeretek és technikák létrejöttének ezt a sematikus
rajzát szemügyre vesszük, rögtön fölvetõdik az a kérdés, hogy
viszonylik ez ahhoz, amit dialektikának szoktunk nevezni, külö-
nösen a hegeli nyomokon kialakult marxi dialektikához. A pár-
huzam nyilvánvalóan megvan, különösen ha meggondoljuk,
hogy minden tézist meg kell elõznie elõször valamilyen tapasz-
talatszerzésnek, majd pedig valamilyen intuitív és homályos
körvonalú feltevésnek, hipotézisnek, tehát végeredményben
mind a két séma ötosztatú. Egyetlen egy különbség van, de az
rendkívül fontos: az antitézis hegeli formulája helyébe a való-
ság megismerése és megszelídítése során a kísérlet baconi for-
muláját helyeztük, mert az antitézisnek a valóságtudományok
terén a használhatóságát, az antitetikus gondolkodásnak a hasz-
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a félelemnek mindezekbõl fakadó sokszoros, láncreakciószerû
elburjánzása képez. Kiugrani ebbõl az önmagában visszatérõ s
a bajt nagyobb bajjal gyógyító zárt ördögkerékbõl annyi, mint
szabadnak lenni: megszabadulni a félelemtõl, annak minden
következményétõl és megsokszorozódásától: ez az egyéni és
társaslét központi problémája és legnagyszerûbb célkitûzése.
Az egyén életében belsõleg szabadnak lenni végsõleg annyit
tesz, mint megszabadulni a halálfélelemtõl és szabad utat kap-
ni az emberi lélek mindama képességei, aktív szeretete és alko-
tókészsége számára, melyeknek a halálfélelem a legfõbb meg-
bénítója. Ennek a célnak az elérése a nagy vallásrendszerek
központi problémája.

A szabadság társas közösségi problémájának ennél szûkebb,
szerényebb, kevésbé mélyreható, de szélességben jelentõsebb
formája az a kérdés, hogyan lehet a társadalmat megszabadíta-
ni a félelmeknek ama sokszorozódásaitól, melyeket az ember
félelemben fogant vérszomja, ártani akarása és hatalomvágya
hoz létre. Az emberi közösségi élet minden tudatos szervezõjé-
nek és minden szervezeti rendszernek a központi problémája,
hogy a félelemnek, az emberi ártani akarásnak, vérszomj és ha-
talomvágy jelenségein keresztül az egész társadalomra elbur-
jánzó láncreakcióinak hogyan szabjon határt, s ha nem tudja
teljesen feloldani õket, hogyan terelje õket határozott mederbe.
Minden ilyen szervezeti kísérlet abból indul ki, hogy ezeket a
jelenségeket bizonyos mértékben szükségszerûeknek vagy leg-
alábbis az adott helyzetben kikerülhetetleneknek, bizonyos
mértékben azonban orvosolhatóknak, feloldhatóknak vagy leg-
alábbis megszervezhetõknek, racionalizálhatóknak, spirituali-
zálhatóknak tekinti, az ártani akarás, vérszomj és hatalomvágy
számára bizonyos formákat tilt, elzár, más formákat megenged,
nyitva hagy, ellenõrizhetetlen, végeláthatatlan láncreakció he-
lyett egyenes mederbe tereli, elvezeti ezeket a jelenségeket. Bi-
zonyos, hogy a társadalmi szervezõ ennél nem mehet tovább,
mert az ember teljes belsõ felszabadítása a társadalmi szervezõ
rendelkezésére álló eszközöknél többet és mélyebbet kíván:
amivel csupán a vallásos ráhatás rendelkezik.

Ezáltal a külsõ szabadság számára világos és határozott terü-
leteket tud biztosítani.

Innen van, hogy az emberi közösségi élet minden tudatos
szervezõjének, minden konstruktív gondolkodójának az a köz-
ponti problémája, hogyan lehet az ártani akarás, az élethalál-
harc és a hatalomvágy minden emberi helyzetben újból megje-
lenõ, de minden nagy igényû gondolkodó, aktív szeretettõl átha-
tott társadalomszervezõ által örökké perverznek érzett jelensé-
get feloldani, megszelídíteni, megszervezni, racionalizálni, spi-
ritualizálni. Ez a társadalomszervezõ munka, mint minden
munka, azon múlik, hogy milyen technikákat tud a szóban lévõ
társadalomszervezõ az erõszak és hatalomvágy jelenségeinek
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nûség szerint a helyesnek és tévesnek ugyanazt a keverékét ta-
láljuk meg, hanem az a feladatunk, hogy a felvett irányt részben
megtartva, részben korrigálva keressük meg a hibák forrását és
találjuk meg a javítás útjait. Minél jobban megijed, minél jobban
fél az egyén vagy a társadalom, annál „dialektikusabban” halad
elõre, közönségesen szólva: annál inkább tántorog, bukdácsol és
ide-oda hánykolódik. Azok a nagy ellentétpárok, amelyekkel úgy
telve van XIX. és XX. század közösségi gondolkodása (arisztok-
ratizmus és demokratizmus, tradícióõrzés és radikalizmus, a fo-
kozatos fejlõdés és forradalom), mind egy belsõleg megrettent
világnak ezt az ide-oda hányódását tükrözi. A legtöbb ilyen el-
lentét, bármennyire is végsõ, redukálhatatlan alapelvekre igye-
keznek õket visszavezetni, valójában igazságok és tévedések tör-
ténetileg egymásnak sodrott és önkényesen összekapcsolt egy-
velege, ahol az igazság még csak nem is 50%-os felezéssel a kö-
zépen van, hanem két 100%-ig helytálló igazságot állítanak egy
többé-kevésbé rejtett félreértés segítségével egymással szembe.
Vegyük az arisztokratizmus és demokratizmus példáját. A kér-
dést úgy szokták felállítani, hogy vajon a közösség nagy kérdése-
iben a kiváló egyesek javát vagy a mindennapi tömegek, min-
dennapi emberek tömegeinek javát kell-e irányadónak venni.
A fogalmazás így teljesen értelmetlen, mert a kiváló egyesek ja-
va megvalósíthatatlan mindennapi tömegek nélkül és a minden-
napi tömegek java megvalósíthatatlan kiváló egyesek nélkül.
A mesterséges félreértés mögött álló rejtett igazságok között va-
lójában semmiféle ellentét nincsen: 100%-ig érvényes az arisz-
tokratizmusnak az a tétele, hogy az emberiséget mindig kiváló
egyesek igazságkeresése és feladatvállalása vitte elõre. És
100%-osan igaz a demokratizmusnak az a tétele is, hogy bármi-
féle magaslatra, amelyre bármiféle ember az elõzõ szinthez ké-
pest feljutott, az egész többi, mindennapi emberiséget fel lehet
és fel kell juttatni. A két tétel nemcsak hogy nincs egymással el-
lentétben, hanem logikusan kiegészítik egymást, szinte értelmük
sincs a másik nélkül. Miért van mégis, hogy az emberek, még-
hozzá gondolkodó emberek oly nagy százaléka jegyzi el magát
ádáz egyoldalúsággal az arisztokratizmus vagy demokratizmus
ideológiái mellett? Nem a gondolkodás zavarával állunk szem-
ben, hanem az érzelmek zûrzavarával: az lesz megvadult arisz-
tokratává, akinek az emberek tömegeit megvetõ kiváltságosak
pöffeszkedésérõl van valamilyen ugyancsak félelemkeltõ, tár-
gyilagosságot elhomályosító tapasztalata. Nem alapvetõ igazsá-
gok állnak itt egymással szemben, hanem szûk, nem általános
érvényû, de gyûlöletbõl és félelembõl idõ elõtt általánosított, ki-
szakított, félrevezetõ élmények és tapasztalatok. Pontosan ezek
az élmények és tapasztalatok azok, amelyek az emberi társada-
lomban a félelem mennyiségét többszörösére fokozzák és ponto-
san ezek azok, amelyeknek a levezetése, mederbe terelése min-
den konstruktív társadalomszervezés legfõbb célja.
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nálhatóságát teljes mértékben kétségbe vonjuk. A hegeli dialek-
tika a szellem, a gondolkodás világának a törvényszerûségeit
kereste: ha akarunk, itt tulajdoníthatunk döntõ jelentõséget az
antitézisnek és állíthatjuk, hogy a tézisbõl szükségszerûen kö-
vetkezik az antitézis, hiszen a gondolkodás világában valóban
bármit gondolunk is, vele gondoljuk az ellenkezõjét, á-val a non
á-t. A valóság valamelyik szelvényével foglalkozó emberi fogla-
latosságoknál azonban ennek a világon semmi értelme sincs.
Semmiféle szükségszerûség nem indokolja, hogyha a valóságra
nézve valamilyen igazsághoz, valamilyen programhoz eljutot-
tam, akkor a következõ lépésben ennek az igazságnak, ennek a
programnak a szöges ellentétét tekintsem igazságnak és prog-
ramnak, és a valóságnak semmiféle megfigyelése nem vezet ah-
hoz a felismeréshez, hogy a valóság a fejlõdés menetében önma-
ga ellentétébe szokott volna átmenni.

Kétségtelen tény csupán annyi, hogy a valóság változásnak
van alávetve, de az, hogy a valóságnak bármilyen darabja válto-
zik, ennek az állításnak egyedül akkor van értelme, hogyha a va-
lóságnak szóban lévõ darabját úgy tudom elhatározni, hogy bizo-
nyos mennyiségû változás mellett bizonyos mennyiségû azonos-
ságot meg tudok állapítani. Mikor tehát Marx a hegeli dialekti-
kát kiemelte az idealitások, az eszmék világából, és a valóság vi-
lágára alkalmazta, akkor nem – amint õ maga állította – a feje te-
tejérõl a talpára, hanem ellenkezõleg, a talpáról a feje tetejére
állította azt. Soha senki a világban, lett légyen az mesterember,
feltaláló, természettudós vagy társadalomszervezõ, az
antitetikus, az ellentétekben való gondolkodásnak nem vette
semmi hasznát, vagy ha hasznát vélte venni, több kárt csinált vé-
le, mint hasznot. Mégis, ezek közül egy területen, az emberi kö-
zösség életében az antitetikus gondolkodásnak történetileg dön-
tõ, s mindjárt hozzátehetjük, végzetes szerepe van. De nem
azért, mintha az antitetikus dialektikus gondolkodás az emberi
dolgok helyes felismerése és helyes rendezése irányában bármit
is lendített volna, hanem azért, mert az emberi közösség életé-
ben az antitetikus gondolkodás döntõen összefügg az ember
egyéni és közösségi életének alapvetõ jelenségével, a félelem-
mel. Az az ember, az a társadalom gondolkodik és cselekszik di-
alektikusan, aki igazságkeresése, cselekvése során valami féle-
lemkeltõ momentumra bukkant, ennek elhárítására gyorsan el-
kezdi a szöges ellentétét gondolni és tenni annak, amit eddig
gondolt és tett. Nem nehéz megtalálni egyének és közösségek
életében a példákat arra, amikor az elõrehaladás egy bizonyos
útjának csõdje után egyén vagy közösség hanyatt-homlok elindul
az ellenkezõ irányba, ahol rendszerint hamarosan egy ellenkezõ
elõjelû csõd várja. Hiszen nyilvánvaló: csaknem minden elindu-
lásnak van valamiféle helyes értelme, s ha a helyes elemekhez
helytelen elemek társulnak, akkor nem az a feladat, hogy az
elõbbinek szöges ellentétébe fogjunk, mert ott minden valószí-
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eltúlzásának a képzeteit kelti. Holott valójában a szabadságot
nem lehet eléggé eltúlozni, viszont az elfajult szabadság már
semmi vonatkozásban sem szabadság, hanem hatalmaskodás,
hatalommal való visszaélés. Nem túlzott szabadság, mert a va-
lóságos szabadságot nem lehet eléggé túlozni, helyesebben an-
nak semmiféle fokozását nem nevezhetjük túlzásnak.

Ebbõl következik, hogy végsõleg minden ártás, minden erõ-
szak alapvetõen haszontalan, céltalan, s a félelemnek és gyûlö-
letnek olyan melléktermékeivel jár, amelyek rendszerint sokkal
több kárt okoznak, mint bármiféle feltehetõ jó, amivel az erõsza-
kot indokolni szeretnénk. Az élet minden szituációjában áll az,
hogy az aktív szeretet hatékonyabb és célravezetõbb valami az
erõszaknál. Ez az a tétel, mely a kereszténységnek egyik legtöbb
botránkozást okozó erkölcsi tételében – aki megdob kõvel, dobd
vissza kenyérrel – jut kifejezésre. E tétel körül is kialakult az
emberi gondolkodásnak a szokványos ellentétpárja, hogy az erõ-
szaknak való ellen nem állást a kártékony bárgyúságig is fenn
kell tartani, másrészt az a nem kevésbé kártékony állítás, hogy
az erõszaknak erõszakkal való visszaverése valami rendkívül
lelkesítõ és felemelõ valami. A valóságban itt sem egy áthidalha-
tatlan ellentét áll fenn, hanem két hamis, félrevezetõ általánosí-
tás. Feltétlenül áll az, hogy az emberi élet minden lehetséges
helyzetében az aktív szeretet hatékonyabb, célravezetõbb, erõ-
sebb, mint az erõszak. Minden ember, még az eldurvult, emberi
érzésbõl kivetkõzött, gyilkos indulatoktól fûtött támadó lelkében
is van egy, sõt nem is egy húr, amelyik az aktív szeretet megnyil-
vánulására reagál, s ezáltal hatékonyabban és eredményeseb-
ben lefegyverezhetõ, mint minden visszaütés által, a kérdés csak
az, hogy az adott helyzetben ezt a húrt meg tudjuk-e találni. Eh-
hez nem kell más – de ez a kevés rendkívül sok – mint hogy a ma-
gunkat és szeretteinket fenyegetõ erõszak legközvetlenebb ve-
szedelmében is maradjon bennünk részvét és szánalom azzal a
mélységes emberi nyomorúsággal szemben, mely támadónkat
az erõszaktételre indítja. Mivel emberek vagyunk, a döntõ pilla-
natban legtöbbször nincs bennünk ez az együttérzés, tehát nem
is találhatjuk meg az aktív szeretetnek azokat a gesztusait, amik-
re az adott esetben az adott támadóval szemben szükség volna.
Ha tehát erre képtelennek bizonyulunk, akkor természetesen
nem marad más hátra, hogy a magunk és szeretteink veszedel-
mét erõszakkal hárítsuk el, és semmi sem szánalmasabb, mint
az erõszak garázdálkodásának a szótlan eltûrését bárgyú módon
a szeretet parancsaival indokolni. Az aktív szeretet minden, csak
nem bárgyú, sõt adott esetben félelmesen támadó tud lenni. Ha
azonban ennek az útját nem tudjuk megtalálni, és az erõszak vi-
szonzásának a silányabb módszerét vagyunk kénytelenek vá-
lasztani, akkor ne essünk a másik végletbe, és ne ünnepeljük ezt
úgy, mint valami felemelõ és lelkesítõ dolgot, hanem legyünk tu-
datában annak, hogy két lehetséges módszer közül a silányabb

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 321

A hatalomvágy az emberben alapvetõen benne rejlõ szabad-
ságvágynak a perverziója, félelemtõl terhelt, megrontott formá-
ja. Az ember akkor szabad, ha félelem nélkül teheti azt, amit
akar, de az egyik ember szabadsága feltételezi a másik ember,
a többi ember szabadságát. Tehát valóságos szabadságra törõ
ember számára nem vonzó a másik ember hatalom alá vetése,
mert ezzel a félelem mennyisége a társadalomban nem csök-
ken, hanem növekszik. Az olyan társadalomban azonban, ahol a
szabadság egyensúlyi feltételei valami okból hiányoznak, a hi-
ányzó szabadság pótszereként az emberben óhatatlanul fellép a
hatalomnak a vágya, mely azonnal kész a szabadság hiányát
mindazok leigázásával ellensúlyozni, akiktõl valami okból fél, s
a mások leigázottságának ezt az állapotát kész a saját szabadsá-
gának nevezni, ami nyilvánvaló ellentmondás, mert mások le-
igázásával a félelem társadalmi mennyisége nem csökken, ha-
nem növekszik, a szabadság pedig csak a félelem csökkenésével
növekedhetik. A politikai gondolkodás területén bõségesen ta-
lálkozhatunk a szabadságnak ezekkel a perverz variációival,
melyek esetleg a valóságos szabadságtörekvésekkel egy tõrõl
fakadtak, s mégis utóbb tökéletesen más, hamis irányt vettek.
Gondoljunk csak arra, hogy a német területi fejedelmek alattva-
lóik fölötti korlátlan abszolutizmusát évszázadokon keresztül a
német nemzet szabadságának nevezték.

Ez a szabadság a XIII. században lényegesen még nem külön-
bözött a Magna Chartát kivívó angol nemzeti szabadságtól, mert
akkor Angliában is a bárók, a nemesek és a hatalmasok szabad-
ságát jelentette. Az évszázadok folyamán azonban a német nem-
zet szabadsága mind szûkebb, mind perverzebb értelmet ka-
pott, mindinkább mások szabadságának a rovására növekedett,
míg végre önmaga karikatúrájává vált, s a kis fejedelmek ab-
szolutizmusával válván azonossá, a szabadsághoz minden közét
elvesztette. Az angol nemzet szabadsága ezzel szemben a törté-
nelem folyamán mind tágabb és emberibb lett, s idõvel minden
angol szabadságát jelentette, sõt ma ezen is túllépve eljutott ah-
hoz a felismeréshez, hogy minden angol szabadsága tartósan
nem lehetséges minden ember szabadsága nélkül. Félrevezetõ
tehát a szabadság programjával kapcsolatban az az oly gyakran
emlegetett közhely, hogy az egyik ember szabadsága csakis a
másik ember szabadságának a határai között állhat fenn, vagy
hogy a szabadság helyes, de nem szabad szabadossággá, túlzott
szabadsággá fajulnia. A valóság az, hogy az egyik ember sza-
badsága nem a másik ember szabadságát, hanem csupán a má-
sik ember hatalmaskodássá fajult szabadságát – ami nem sza-
badság – korlátozza. Mert az egyik ember valóságos szabadsága
sohasem lehet érdekelt a másik ember valóságos szabadságá-
nak a csökkenésében, hanem csakis a növekedésében. S félre-
vezetõ a pervertált szabadságot szabadosságnak nevezni, vagyis
oly szóval illetni, mely a szabadság rokonának, felsõ fokának,
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kû felszabadulását az egyének valamilyen belsõ felszabadulása
nélkül létrehozni, és az egyének belsõ felszabadulásának meg-
felelõ atmoszférája nem alakulhat ki bizonyos mértékû felsza-
badulás, rendezett közösségi élet nélkül, s végsõleg a teljes bel-
sõ felszabadulás feltételezné, egyben létrehozná a teljes belsõ
felszabadulást is. Történetileg azonban úgy alakult a helyzet,
hogy a szabadságnak ez a két oldala, bár egymást alapvetõen
feltételezi, ugyanakkor azonban újból állandóan bizonyos fokú
ellentétbe is kerül. Ha egy kultúrkör és egy vallásrendszer
aránylag pesszimistán fogja fel az ember külsõ felszabadításá-
nak lehetõségeit, akkor rendszerint igyekszik az ember belsõ
felszabadításának technikáit elmélyedtebben felkeresni.

Ha föloldhatatlan a hatalom és a harc jelensége, s mindaz az
emberi gonoszság, ami belõlük folyik, akkor az emberi szenve-
dés mennyisége végsõleg változatlan adottság, s csupán az a
kérdés marad meg, hogy milyen módon lehet ennek az adott-
ságnak fölébe emelkedni. Ha ellenben a gyilkos harc és az egy-
más feletti hatalom jelenségei feloldhatók, akkor az emberi élet
és az emberi kultúrák élete átalakul egy nagyon aktív folyamat-
tá, melynek a célja éppen ezeknek a jelenségeknek a feloldása.
S a központi kérdés az lesz, hogy mi az az eszköz, amivel ezt a
feloldást el lehet érni. Minden olyan vallási és filozófiai rend-
szerben, mely az emberi élet szenvedésteljességébõl indul ki,
valahol ott rejlik az a történelmi tapasztalat, az a meggyõzõdés,
hogy az emberi gyilkos harc és egymás fölötti hatalom jelensé-
gei örök adottságok, mely meggyõzõdés rendszerint a szóban lé-
võ kultúrkör történeti tapasztalataiból és ebbõl kinõtt szerveze-
tébõl vagy szervezetlenségébõl fakad. Minden olyan filozófiai
és vallási rendszer pedig, mely lehetõnek tartja az ember aktív
szembefordulását az emberi rosszindulat erõivel, végsõleg ab-
ból a meggyõzõdésbõl fakad, hogy a hatalom és harc jelenségei
tulajdonképpen perverziók, melyek feloldhatók.

Ha a nagy vallási és filozófiai rendszereket a pesszimizmus és
optimizmus fentiekben vázolt két pólusa között el akarjuk he-
lyezni, akkor a pólus egyik végén az ind vallási rendszerek vagy
azok valamelyike fog helyet foglalni, a pólus másik végén pedig
az európai keresztény gondolkodás rendszere, mely azt vallja,
hogy az aktív szeretet az az erõ, amelyik a gyilkos harc és egy-
más fölötti hatalom perverzióit fel tudja oldani. Kétségtelenül
az optimista pólus felé hajlik a görög–római világ, mely a helyes
államszervezés kérdéseit elsõsorban a gondolkodás eszközeivel
közelítette meg, valamint a kínai gondolkodás, különösen a kon-
fucianizmus rendszere, mely ugyanezt a szokás és tradíciótisz-
telet erõivel akarta elérni.

Természetesen nem célunk most itt az, hogy ezeket a rend-
szereket összehasonlítsuk és értékeljük, annál is inkább, mert
egy-egy ilyen gondolkodási rendszer sohasem mérhetõ gondo-
lati struktúrájában a másikkal, hanem mindig csak abban az ak-

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 323

módszert választottuk, mert aktív szeretetünk csõdöt mondott.
Minden háború indításánál, minden forradalomnál rendkívül
fontos, hogy ezzel tisztában legyünk. Mindez nem kegyes morál-
prédikáció, hanem gyakorlati társadalomszemléleti igazság: az
aktív szeretet technikája nemcsak szebb és emelkedettebb, de
hasznosabb és célravezetõbb technika is. S ez az a pont, ahol ál-
lamrendszereink és vallásrendszereink között mélységes és or-
ganikus összefüggés áll fenn: az a kérdés, hogy hogyan nézzen
szembe az ember a saját létének az alapvetõ adottságaival, és
hogyan foglaljon állást a harc és a hatalom nem elsõdleges, de
mégis mindig visszatérõ jelenségeivel szemben. Az, hogy a tár-
sadalmi szervezõ az emberi ártani akarás és hatalomvágy mi-
lyen mennyiségét tekinti elkerülhetetlennek és milyen mennyi-
ségét és megnyilvánulási formáit levezethetõnek, megnemesít-
hetõnek, döntõen és mélyen összefügg azzal, hogy a megfelelõ
vallásrendszer az ember belsõ felszabadulását milyen úton és
milyen irányban keresi.

Itt van a gyökere annak a problémának, amit általában a filo-
zófiai optimizmus és a filozófiai pesszimizmus ellentétének
problémájaként szoktak felvetni. Számtalanszor megállapítot-
ták már, hogy annak a nézetnek, mely szerint a világ egészen jó,
és annak a nem kevésbé ostoba és bizonyíthatatlan nézetnek,
hogy a világ egészben rossz, a szembeállítása értelmetlen, nem
vezet sehová és nem old meg semmit. Ha azonban meglátjuk
azt, hogy az emberi lét alapvetõ adottságaihoz való viszonyulá-
sunk kérdése hogyan függ össze e viszonyulásunk perverziói-
nak, a harc és a hatalom föloldásának kérdésével, akkor kide-
rül, hogy mégiscsak az optimizmus és a pesszimizmus kérdése
a legdöntõbb minõsítõ vonal, amely a nagy vallási és filozófiai
rendszereket elválasztja egymástól. Nem ugyanabban az érte-
lemben és abban a kérdésfeltevésben, hogy a világ jó-e vagy
rossz, mert erre minden gondolkodási rendszer csak azt feleli
és azt felelheti, hogy a világ bizonyos értelemben egyik sem. De
döntõ kérdés az optimizmus és pesszimizmus minden vallási és
politikai rendszer megítélésénél abban az értelemben, hogy a
szóban lévõ gondolatrendszer az ember helyzetét egészben
számbavéve mit tekint kikerülhetetlenül adottnak és mit orvo-
solhatónak. Végsõleg minden rendszer valamilyen formában
azt csinálja, hogy rámutat az emberi lét kikerülhetetlen adott-
ságaira és rámutat az embernek azokra a képességeire, ame-
lyekkel adottságainak, feltételeinek elsõre hátrányosnak látszó
elemei is erõk és lehetõségek forrásaivá válnak számára. És rá-
mutat azokra az utakra és módokra, melyek révén megszaba-
dulhatunk azoktól a félelmektõl, amelyek képességeink kibon-
takozását megakadályozzák.

Az ember belsõ felszabadításának és külsõ felszabadításának
ezek a párhuzamos módszerei egymással összefüggenek és egy-
mást feltételezik. Nem lehet a közösségi élet valamilyen mérté-
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CIEGER ANDRÁS

Konzervativizmus – kontinuitás –
konstrukció
Szabó Miklós: Az újkonzervativizmus és a jobboldali
radikalizmus története (1867–1918). 
Szerk. Sándor Tibor. Bp. Új Mandátum, 2003.

Az utóbbi néhány évben megszaporodott azon kiadványok szá-
ma, amelyek egy-egy ismert történész posztumusz munkáját
tárják az olvasó elé. Közülük példaként most csak a 19. századi
magyar történelemmel foglalkozó monográfiákat említjük,
amelyekben nem csak a tárgyalt idõszak a közös, hanem az is,
hogy a társtudományok (így például a politológia) mûvelõi szá-
mára is bátran ajánlhatóak olvasmányul: 2001-ben látott napvi-
lágot Hanák Péter (1921–1997) könyve az 1867-es kiegyezés
elõtörténetérõl, illetve utókori értékelésének változásairól.
2002-ben jelent meg Irinyi Károly (1931–1988) munkája Debre-
cen dualizmus kori politikai kultúrájáról, a város közéletének
alakulásáról.1 Végül tavaly került a boltokba írásunk szûkebb
tárgya, Szabó Miklós (1935–2000) monográfiája az újkonzerva-
tivizmus és a jobboldali radikalizmus kibontakozásáról a dua-
lizmus korában.

De vajon milyen megfontolások állhatnak ezen 1970–80-as
években íródott, de különbözõ okokból teljesen soha be nem fe-
jezett mûvek kiadásának hátterében? Az elsõ mindenképpen a
tiszteletadás, a szakmai életutat meghosszabbító emlékezés
szándéka kell, hogy legyen. A történésztársadalom ilyformán is
igyekszik életben tartani nagy tekintélyû alakjait. Ezt a szem-
pontot azonban rendszerint kiegészíti az idõszerûség kritériu-
ma, azaz az adott munkát megjelentetõk úgy vélik, hogy a mo-

KÖNYVEKRÕLtív és mozgó állapotában, melyben egy adott kultúra, egy adott
közösség életében ható tényezõvé válik. A következõkben tehát
tartózkodni fogunk minden összehasonlítástól olyan kultúrkö-
rökkel és olyan gondolatrendszerekkel, melyeket belsõleg ele-
gendõen nem ismerünk. A következõkben csupán azt fogjuk
vizsgálni, hogy az emberi harc és az emberi hatalom perverz je-
lenségeinek a föloldásában eddig kétségtelenül legmesszebbre
jutott nyugati keresztény emberiség e kísérlete milyen elõfelté-
telektõl indult el, a jelen zûrzavara és problémái között helytál-
ló-e még, és ha igen, milyen kibontakozással kecsegtet. A legtá-
volabbról sem jelenti ez azt, hogy ezeknek a problémáknak a
megoldására csupán az európai kultúrkör juthat el igazán, más
kultúrkörök pedig, melyek az európai kultúrkör elõiskoláját
nem csinálták végig, legfeljebb külsõleg vehetik át annak kész
eredményeit, de igazán az egészet át nem élhetik és el nem sa-
játíthatják. Nyilvánvaló, hogy az ember belsõ és külsõ felszaba-
dulásának kérdése olyan kérdés, amely felé a legkülönbözõbb
kultúrkörökben vannak termékeny és továbbfejlesztésre alkal-
mas kiindulások, s igen gyakran az itt vagy ott fellépõ zsákut-
cáknak éppen ezeknek a másutt is meglévõ kiindulásoknak ter-
mékeny egymásra hatása vet véget. E pillanatban azonban
okunk van feltenni, hogy az emberi társadalmi szabadság prob-
lémájában az európai emberiség vitte a legtöbbre.
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„a [mai] konzervatívok egy olyan korszak hagyományát veszik
alapul, amelyben tekintélyuralmi és nem toleráns politikát foly-
tattak, s ezért e hagyomány nem felel meg a mai igényeknek”,
ugyanis „a magyar konzervatív tradíció revitalizációjával ösz-
szefüggésben a legnagyobb probléma […] az, hogy nem voltak
elég világos választóvonalak a mérsékelt konzervativizmus és a
szélsõjobboldali törekvések között.”4 A konzervativizmus törté-
netével való foglalatosság éppen abban segít, hogy erre a ve-
szélyre felhívja a figyelmet. Lackó Miklós pedig Szabó könyvét
azért is hasznosnak tartja, mert elõsegíti „a mi mai hazai fiatal
neokonzervatívjaink ideológiai gyökereinek mélyebb megisme-
rését”.5

Megkockáztatjuk, hogy Szabó Miklós maga sem tiltakozott
volna különösebben könyve ilyesfajta direkt aktualizáló olvasa-
ta ellen, hiszen politizáló történészként (ti. az SZDSZ alapítója
és 1998-ig országgyûlési képviselõje volt) „történetpolitikai” ta-
nulmányaiban tudatosan alkalmazta a múlt és a jelen együttes
tárgyalását. Napi politikai események, belpolitikai folyamatok
értelmezésekor elõszeretettel keresett történeti magyarázato-
kat és merészen nyúlt vissza a múltba történelmi elõképekért.6

Ennek ellenére könyvbírálatunkban nem szeretnénk a múlt
és a jelen közvetlen megfeleltetésének, aktuális „üzenetek” ke-
resgélésének ingoványos talajára tévedni. Elhagyjuk ezért a je-
lenleg (rendszerint baloldalon) folyó konzervativizmusdiskur-
zus ismertetését és azt vizsgáljuk meg, hogy Szabó Miklós szó-
ban forgó munkája megszületésének pillanatában, az 1970-es
évek elsõ felében milyen szellemi és tudományos környezetbe
illeszkedett bele. Elemzésünkben a könyv két alappillérére (té-
zisére) koncentrálunk.

A TÁRSADALOMTÖRTÉNETI TÉZIS

Mindenekelõtt lássuk, kik képviselték a szerzõ szerint a dualiz-
mus korában a konzervatív eszméket, és milyen képet is rajzolt
róluk a könyv. A tézis értelmében az 1867 utáni politikai élet irá-
nyítása az uralkodó osztály két rétege, az arisztokrácia és a bir-
tokos nemesség kezében volt. Az ország tõkés fejlõdése követ-
keztében azonban az 1890-es évekre megbomlott ez a hegemó-
nia, mert egyre nagyobb társadalmi és politikai befolyásra tett
szert a megizmosodó burzsoázia (az ipari és pénztõke). Csak-
hogy, részben ennek a folyamatnak az ellenhatásaként az ural-
kodó osztálynak a gazdasági átalakulás veszteseként számon tar-
tott rétege is egyre inkább önálló politikai erõként lépett fel: a
századfordulóra válik igazán markánssá a nemesi eredetû birto-
kát vesztett, hivatalba áramló, de korábbi szokásait, életmódját
mereven õrzõ dzsentritábor (melyet átjár a ressentiment érzé-
se). Az arisztokrácia és a dzsentri osztályszövetsége fokozatosan
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nográfia a jelenkori olvasó számára is jelentõséggel bír és a ma
kérdéseire is választ ad.

Posztumusz munkák megjelentetése azonban veszélyeket is
hordoz. Mindenekelõtt azért, mert egy ilyen könyv a szerzõ
húsz-harminc évvel korábbi gondolait, álláspontját, szakmai is-
mereteit tárja most a nyilvánosság elé, ráadásul annak tudatá-
ban, hogy maga az adott történész saját életében nem vállalko-
zott arra, hogy kiadja munkáját a kezei közül. (Bár az is igaz,
hogy számos részletük már korábban is olvasható volt nyomta-
tásban.) Másrészt e monográfiák – a gondos szerkesztõi munka
ellenére is – helyenként töredékesek, szakmai apparátusuk hiá-
nyos (pl. többé-kevésbé jegyzeteletlenek), egyes részeik pedig
esetenként vázlatosak. Végül a recenzens szubjektív nehézség-
ként azt is kénytelen megemlíteni, hogy egy ilyen jellegû mun-
káról meglehetõsen bajos kritikát írni. Egyfelõl ugyanis nem
méltányos a monográfiát folyvást a kézirat elkészülte óta felhal-
mozódott szakirodalmi eredményekkel ütköztetni. Másfelõl vi-
szont könnyen eshet abba a hibába a felkért kritikus, hogy az el-
hunyt kiváló történész emlékére való tekintettel, túlzottan is
tisztelettudó akarván lenni, kritika helyett végül csupán könyv-
ismertetést ír. Harmadrészt pedig az eltelt évtizedek alatt meg-
változott a tudományos problémalátás és beszédmód, valamint
a történetírói mûvet övezõ szellemi környezet, azaz óhatatlanul
is más lett az adott mû olvasata. 

Igyekszünk az itt felsorolt problémákból eredõ veszélyeket
elkerülni.

NAPJAINK DISKURZUSA

Szabó Miklós könyvének tárgya igencsak idõszerû, legalábbis
erre utal a történészi szakma számos jelzése. A Múltunk címû
politikatörténeti folyóirat például 2002-ben jelentetett meg te-
matikus összeállítást a konzervativizmus európai és magyaror-
szági története körébõl. A Politikatörténeti Intézet pedig tavaly
tavasszal tudományos vitát szervezett ugyanezen témában.2 De
a Szabó Miklós könyvérõl ismertetést író Lackó Miklós is úgy
fogalmazott, hogy „a téma újra aktuálissá vált: talán soha nem
volt annyira fontos, mint ma, hogy szembenézzünk a konzerva-
tivizmus, neokonzervativizmus és jobboldali radikalizmus
(„forradalmi” konzervativizmus) történetileg kialakult áramla-
taival s ezek egymáshoz való viszonyával”.3 De vajon a konzer-
vativizmus múltjával kapcsolatban megszólalók szerint miért
aktuális manapság e téma és így Szabó Miklós könyve is? Vála-
szuk egyértelmû: a problémát napjaink – pontosabban az elmúlt
néhány év – belpolitikai fejleményei (a MIÉP megjelenése és
szerepe, a Fidesz–MPP politizálási stílusa, retorikája, stb.)
avatják idõszerûvé. Bayer József például úgy vélekedik, hogy

CIEGER ANDRÁS 326



Megítélésünk szerint Szabó az arisztokráciának a belpolitikai
életben, illetve szûkebben a konzervatív eszmék képviseletében
és elterjesztésében játszott szerepét is túlértékelte. Egyrészt e
társadalmi réteget tette meg a kiegyezés körüli idõszak „ideoló-
giát termelõ mûhelyének”. E tézis igazolása érdekében a szerzõ
Eötvös József és Kemény Zsigmond politikai gondolkodók
arisztokrata voltának tulajdonít jelentõséget, valamint félig-
meddig az abszolutizmus kori ókonzervatív (!) táborhoz sorolja
õket (102. o.). Másrészt a szerzõ jelentõs sikerekkel ruházza fel
az arisztokráciát a századfordulós tömegpolitizálás terén (141.
o.), holott egy lábjegyzetben maga is elismeri, hogy még az új tí-
pusú konzervativizmus jegyében fogant Néppárt, melyhez talán
a leginkább köthetõ az arisztokrácia politikai aktivitása, „sem
volt képes a politikai életet mérvadóként befolyásoló faktorrá
válni” (124. o.). Az arisztokrácia 19. századi politikai vezetõ sze-
repét az újabb szakirodalom politika- és társadalomtörténeti
adatokra hivatkozva általában is kétségbe vonja.10

AZ ESZMETÖRTÉNETI TÉZIS

A monográfia másik világosan kivehetõ tézise a konzervatív
eszme permanens fejlõdése és radikalizálódása. Az õsállapotot
a kiegyezést követõ évtized jelentette, amikor a polgári átalaku-
lást elfogadó konzervativizmust a hatalomra került liberaliz-
mustól csupán a „mérték és nem a minõség választotta el”, az-
az a társadalmi, politikai reformok üteme és terjedelme (121.
o.). A nyugalmi helyzetet elõször a nyolcvanas években az
Istóczy-féle antiszemita mozgalom töri meg, amely egyben az
újkonzervativizmus nyitánya is, bár még tudatosan átgondolt
koncepció nélkül. Itt kell kiemelnünk, hogy Szabó Miklós volt
az, aki az újkonzervativizmus fogalmát bevezette a hazai törté-
neti szakirodalomba és a magyar viszonyokhoz igazítva megha-
tározta fõbb jellemzõit, különösen nagy hangsúlyt helyezve an-
nak bemutatására, hogy a konzervativizmus ideológiája miként
egészült ki (frissült fel) egy erõteljes modernizációs program-
mal.

A tézis szerint az újkonzervatív irányzat a status quo vagy
másképpen a defenzív-statikus konzervativizmust meghaladva
a kilencvenes években bontakozik ki teljes ideológiai és politi-
kai eszköztárával együtt (átfogó liberalizmuskritika, organikus
fejlõdés hirdetése, a társadalom megszervezésének programja,
szociális eszme, tömegpolitizálás stb.). De szinte ugyanebben az
idõben jelenik meg az elõbbibõl kiágazva a jobboldali radikaliz-
mus is a hazai politikai gondolkodásban, melyet leginkább a
szélsõséges antiszemitizmus, a nemzetvédelem és az általános
jogegyenlõség megkérdõjelezése különböztetett meg a konzer-
vativizmus többi ágától. Szabó felvillantja e folyamat végállo-
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a modern és korszerû értékeket képviselõ polgárság ellen for-
dul. Az amúgy is megkésett polgárosodás tehát erre az idõszak-
ra lelassul, a nemesi és polgári középrétegek egységesülése
megakad, sõt a folyamat visszájára fordul. Vagyoni süllyedése
ellenére ugyanis a dzsentrit presztízse és politikai befolyása,
összeköttetései vonzóvá és követendõ társadalmi mintává tették
a társadalom polgári-kispolgári rétegei számára (ezt nevezi Sza-
bó refeudalizációnak). Az arisztokrácia egyes körei és a dzsent-
ri lesznek a társadalmi bázisa a századfordulón kibontakozó új-
konzervativizmusnak, sõt a dzsentrit kell keresnünk a jobbolda-
li radikalizmus megjelenése mögött is.

E koncepció megfelelt a hazai marxista történettudomány
1960–70-es évekbeli álláspontjának, melynek társadalomtörté-
neti vonatkozásait Hanák Péter dolgozta ki tanulmányaiban.7
Azonban annak ellenére, hogy a könyv több ponton is átveszi
Hanák szófordulatait, mégis óvatosabban fogalmaz. Szabó úgy
véli, hogy a dzsentri politikai súlyáról alkotott hipotézist „csak
beható társadalomtörténeti kutatás tisztázhatja” (162. o.), bár
nem hagyott kétséget afelõl, hogy önmaga alapvetõen helytálló-
nak tartja a feltételezést. Ugyancsak a történészi érvelés na-
gyobb igényességét mutatja, ahogy a szerzõ a hagyományos
dzsentriréteghez asszimilálódó társadalmi csoportokról beszél.
Elismeri ugyanis, hogy a társadalmi viszonyok leírására elsõ-
sorban eszme- és nem társadalomtörténeti kategóriákat alkal-
maz munkájában, vállalva az ezzel járó pontatlanabb (leegysze-
rûsítõ) fogalmazást: „Korrekt kifejezéssel tehát ezt a réteget
legföljebb dzsentroidnak, dzsentriszerûnek nevezhetnõk.
Dzsentri volta sokkal inkább egy társadalmi hagyomány válla-
lása, politikai elkötelezettség s mindenekelõtt ideológia, mint
társadalomtörténeti realitás. A hagyományos elnevezést csupán
a nehézkes körülírások elkerülése végett tartjuk meg” (163. o.). 

Mindazonáltal vitatkoznunk kell a kötet szerkesztõjével, Sán-
dor Tiborral, aki elõszavában akként méltatta e történetírói mû-
vet, mint amely „szorosan kapcsolódik a hazai történetírásban
meghonosodott és ma is uralkodónak tekintett középosztály-dis-
kurzushoz” (7. o.). Elegendõnek tartjuk itt felhívni a figyelmet
Gyáni Gábor 1997-ben megjelent historiográfiai írására, amely-
ben bemutatja a (re)feudalizáció tézisének fokozatos megkér-
dõjelezõdését, illetve megemlít néhányat az utóbbi két évtized-
ben napvilágot látott és a dzsentrimintaadó jelentõségét cáfoló
empirikus társadalomtörténeti vizsgálatok közül.8 Kövér
György friss tanulmányában pedig a dzsentri (pontosabban a
gentry) sorsáról folytatott korabeli diskurzust elemezve éppen
azt állapította meg, hogy nemhogy politikailag egyöntetûen fel-
lépõ osztállyá nem szervezõdtek a középrétegek, de a kérdés
kapcsán megszólalóknak még a nyelvi formák szintjén sem si-
került egységesen megalkotott fogalommal körülhatárolni e
társadalmi csoportokat.9
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közösségi magatartásban, a cselekvõképesség elakad, az össze-
tartozás-tudat meggyengül. E hosszú folyamatban a dualizmus
idõszakának kitüntetett szerep jut, mert a kiegyezés hazug
rendszere álalkotmányosságával tovább torzítja a társadalom
politikai kultúráját és felerõsíti a társadalomfejlõdés zavarait,
melynek egyik végzetes megnyilvánulása a politikai antiszemi-
tizmus. Szabó azonban nem csak az évszázados magyar politikai
fejlõdés – azóta többrétûen kétségbe vont14 – magyarázó elvét
vette át, hanem minden bizonnyal mélyen egyetértett Bibónak
a zsidóüldözésekért való felelõsségvállalás szellemének a kiala-
kítására és terjesztésére vonatkozó felszólításával is.

Úgy véljük, az itt felvillantott tudományos és szellemi környe-
zet volt az, amely kialakította Szabó Miklós kutatói programját
és megalapozta monográfiája téziseit.

KONTINUITÁSTEREMTÉS

A szerzõ szándéka tehát az, hogy a dualizmus kori konzervati-
vizmus történetének és a konzervatív mozgalmak radikalizáló-
dásának a bemutatásán keresztül megrajzolja azt az utat, amely
végül elvezet a két világháború közötti ellenforradalmi rend-
szer és azon belül is a szélsõjobb hatalomra kerüléséig. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy teljesen elfogadhatónak tartjuk
azt a történetírói programot, amely a jelen tapasztalataiból kí-
vánja megérteni a múltat, rejtett összefüggésekre világítva rá
ezzel (mondhatni, ez a történettudomány egyik eredendõ mód-
szere), ám a korszakokat átívelõ kontinuitás minden áron való
megteremtése torzulásokat eredményez a monográfiában.

Megítélésünk szerint ugyanis Szabónak éppen a számára leg-
fontosabb pontokon nem sikerül kellõ alapossággal alátámasz-
tania mondandóját, ami azért is feltûnõ, mert terjedelmes láb-
jegyzetei is elárulják, hogy írójuk a korabeli sajtó- és röpiratiro-
dalmat behatóan tanulmányozta. A szerzõ a jobboldali radika-
lizmus ideológiáját a századforduló néhány ún. „csíradokumen-
tumából” igyekszik kibontani. Ilyenként nevez meg például egy
antiszemita pártalakításra felszólító Vas megyei röpiratot (183.
o.), amely kísérlet azonban rövid úton kudarcba fulladt. Hatás-
talanságát az is mutatja, hogy Szabó csak a levéltári iratok kö-
zött bukkant a brosúra egy példányának a nyomára. Késõbb
hosszabban foglalkozik olyan helyi, egy-két évfolyamot vagy
csak számot megélt antiszemita lapok írásaival, melyeket maga
is olvasótábor nélküliként jellemez (279–281. o.). A történész a
kifejlõdõ jobboldali radikalizmus korai teoretikusának
Petrassevich Gézát és Bodnár Zsigmondot tekinti. Ez utóbbi –
papi hivatását otthagyó, ködös filozófiai világmagyarázatokat
gyártó irodalomtörténész – szerzõ azonban megítélésünk sze-
rint nehezen tekinthetõ bármiféle ideológia, mozgalom elméle-
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mását is: „Ez utóbbi nem csupán védeni akarta pozícióit a pol-
gári fejlõdéssel s fõképp egy esetleges polgári demokratikus
tendenciával szemben… […] nem volt hajlandó megelégedni a
megfékezéssel, hanem a vele szemben ellenséges tendenciák
alapjaiban való megsemmisítésére tört. […] …a szembenálló
burzsoá erõk radikális fölszámolására, de legalábbis gazdasági-
politikai gúzsbakötésére irányuló törekvés viszont már az eljö-
vendõ fasizmus csíráit rejtette magában.” (222. o.)

Jól kivehetõ tehát, hogy bár a monográfia idõhatára 1918, a
Szabó által felrajzolt ív valójában 1944-ig, a nyilas uralomig és
a zsidóság deportálásáig terjed. Hogy nem túlzás ezt állítani, azt
maga a szerzõ egy interjúja igazolja, melyben jelen könyve in-
díttatásáról így beszélt: „Magam – idestova húsz évvel ezelõtt –
abban a hullámban nyúltam a korszak problémáihoz, amely itt
is a magyar fasizmus elõtörténetét kutatta.”11

Ebbõl a kutatói alapállásból fakad, hogy Szabó meglehetõsen
gyakran él a visszavetítés eszközével: 1918, sõt 1914 elõtti poli-
tikusi, újságírói megszólalásokat elemezve a „kialakuló fasiszta
politikai típusról” vagy éppen „a majdani nagy fasiszta zsurna-
lisztika” elsõ megnyilvánulásáról beszél (pl. 287. és 317. o.).

Ez a szemléletmód és vizsgálati módszer nem csak a szocia-
lista országok történettudományának a berkeiben számított tel-
jesen elfogadottnak. A második világháború borzalmaira és a
holokauszt traumájára több tudományág keresett magyarázatot
nyugaton is, egészen mély gyökerek után kutatva. Gondolunk itt
például az autoriter (fasisztoid) személyiségjegyeket fürkészõ
pszichológusokra, a totalitarizmuselméleteket kidolgozó filozó-
fusokra és (szervezet)szociológusokra vagy éppen a különbözõ
országok, népek közösségi magatartását, politikai kultúráját
összehasonlító módon vizsgáló politikatudósokra. 

E szellemi közegbõl Szabó Miklós egy vele készült beszélge-
tésben – Révai Józsefen és a Frankfurti Iskolán kívül – Bibó Ist-
vánt említi, mint aki látásmódját igen nagy mértékben formál-
ta.12 Noha lábjegyzetben hivatkozni nem volt szabad rájuk,
munkájának gondolatmenetében, sõt egyes szófordulataiban
mégis is tetten érhetõ, hogy Szabóra e könyv megírásakor min-
denekelõtt Bibó két 1948-ban megjelent tanulmánya, a Zsidó-
kérdés Magyarországon 1944 után, illetve az Eltorzult magyar
alkat, zsákutcás magyar történelem címû hatott. Ez utóbbi
Bibó-esszé mondanivalóját késõbb is így értelmezte: „már cí-
mében is azt mondotta, hogy a török uralom utáni felszabadu-
lástól kezdve a magyar történeti fejlõdés elkanyarodás volt a
»normális« európai fejlõdéstõl, és kitermelte magából a szélsõ-
jobboldaliság egyik – világviszonylatban – legrosszabb változa-
tát”.13 Szabó tehát Bibó nyomán vallotta, hogy a magyar társa-
dalom több évszázada rossz nyomon jár, egyre inkább eltér a
nyugat-európai úttól, a megkésettség, a feudális vonások to-
vábbélése és a nem szerves fejlõdés torzulásokat eredményez a
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súlyt fektetett volna a politika „hivatalos” fórumán, a képvise-
lõházban zajló elvi viták tanulmányozására is15 – így például
Darányi beszédeinek átolvasására –, akkor minden bizonnyal
árnyaltabb képet festhetett volna a politikus nézeteirõl, az eta-
tizmushoz, a radikálisokhoz vagy éppen a liberális eszmékhez
való viszonyáról.16

Megítélésünk szerint a hazai szabadelvûség története ugyan-
csak a történészi koncepció áldozatává vált. Talán meglepõ le-
het e kijelentésünk, hiszen a monográfia az ellentábor ideológi-
ájának a feltárására vállalkozott. Csakhogy Szabó könyvében
szinte mindenki konzervatívnak minõsül. Szóltunk már róla,
hogy a történész a kiegyezés kori liberalizmus és konzervativiz-
mus között csak csekély különbséget érzékelt. Ugyancsak a két
eszme összemosását erõsíti könyvében Eötvös és Kemény kon-
zervatívokhoz sorolása. Láttuk, Károlyi Sándor liberális felfo-
gása ellenére is csupán a régi statikus konzervativizmusba
csúszhatott vissza miután elfordult az újkonzervatív program-
tól. 

Tisza István nézetrendszerének megítélésékor ismét elbi-
zonytalanodik a szerzõ. Szabó elismeri, hogy Tisza határozottan
ragaszkodott a „még ortodox liberálisnak tekinthetõ közgazda-
sági elvekhez”, valamint ellenállt az újkonzervatív törekvések-
nek, de nézeteit mégsem lehet „haladónak” tekinteni és összes-
ségében véve politikája „mereven konzervatív volt” (221. o.). A
szerzõ végül – ismét csak konkrét szövegek elemzése nélkül –
Tiszát is a defenzív-statikus konzervatív politikusok közé oszt-
ja. A liberális és a haladó jelzõt pedig kizárólagosan a század-
fordulón megjelenõ polgári radikálisok számára tartja fenn.
Szabó tehát történészi nézõpontját Jásziék körével azonosítja, a
polgári radikalizmus lesz számára az a mérce, amely alapján
minden más szellemi áramlatot megítél.

Úgy véljük azonban, hogy e perspektívából éppen a század-
forduló eszmei sokfélesége nem érthetõ meg, és nem válnak el-
különíthetõvé a liberális és konzervatív táboron belül valóban
meglévõ irányzatok, felfogásbeli különbségek, vagy akár egyé-
ni hitvallások. Márpedig a nagy eszmerendszerek több szem-
pontú árnyalt tipologizálása a hazai politikai gondolkodástörté-
net eligazodását is komolyan segíthetné. (Hogy még ma is mi-
lyen nagy a zavar uralkodik a korszak gondolkodóinak besoro-
lásában, azt éppen a konzervativizmusról napjainkban folyó
diskurzus résztvevõinek hozzászólásai árulják el.) 

Tanulságos megfigyelni, hogy a néhány évvel késõbb megszü-
letett és hosszú ideig a magyar történettudomány kánonjának
számító Magyarország története tíz kötetben c. munkában Sza-
bó némileg kedvezõbb módon láttatta a századforduló liberaliz-
musát. A 7. kötetben ugyanis az idõszak politikai gondolkodásá-
ról szólva a nemesi liberalizmus örökségét a századfordulón is
élõnek mondta, ám szerinte a hagyományos liberális álláspont
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ti megalapozójának, hiszen – némi túlzással – a századforduló
minden évében más és más elveket hangoztatott, ráadásul meg-
lehetõsen alacsony színvonalon és feltehetõen minden késõbbi
hatás nélkül. 1892-ben még az új konzervatív korszak harcos el-
lenfele, hat év múlva pedig már – legalábbis Szabó szerint – va-
lamiféle „jobboldali forradalomról” ábrándozik. A Bodnár gon-
dolkodásában bekövetkezõ fordulatot a történész bõvebben
nem magyarázza könyvében (214–217. o.). Petrassevichtõl vi-
szont a következetességet (legalábbis az antiszemitizmust ille-
tõen) és a kortársakra gyakorolt (mérsékelt) hatást nem lehet
elvitatni, bár munkáinak rendszertelen gondolatmenetét olvas-
va teoretikus elmének õt sem igen tarthatjuk. 

Összefoglalva tehát: Szabó könyvének szóban forgó fejezeteit
tanulmányozva végig ott munkált bennünk az az érzés, hogy a
szerzõ a hosszú távú fejlõdés ábrázolása és a folytonosság iga-
zolása érdekében csekély eszmetörténeti hatású (már-már
visszhangtalan) írásokat, illetve a korszak politikai gondolkodá-
sának epizódszereplõit felnagyítja, ezzel pótolva a koncepció hi-
ányzó láncszemeit.

A kontinuitásteremtés nagy folyamatába azonban Szabó még
így sem tud mindenkit beleilleszteni, ezért a koncepción kívül
rekedtek alaposabb bemutatását mellõzi. Úgy véljük ezzel indo-
kolható, hogy a monográfián belül miért kap kisebb teret példá-
ul az agrárius mozgalom, különösen annak Károlyi Sándor és
Darányi Ignác által képviselt vonulata, holott e csoport valós
politikai és társadalmi súlya, illetve a konzervativizmuson belül
betöltött helye alapján nagyobb figyelmet érdemelne.

Szabó Károlyi Sándor magánleveleit olvasva zavarba jön,
mert – tõle némileg szokatlan – filológiai pontosságú vizsgálódá-
sa során fordulatot, méghozzá a konzervatív ideológia perma-
nens radikalizálódásával ellentétes irányú fordulatot mutat ki
az agráriusvezér gondolkodásában. Károlyi ugyanis az állami
beavatkozás eszméjének a terjedésével szemben foglal állást le-
veleiben és ismét a klasszikus liberális elvek (pl. egyéni szabad-
ság, gazdasági szabad verseny) mellett kötelezi el magát. Szabó
szerint tehát Károlyi „fokozatosan elhagyja az újkonzervatív
pozíciót, s a mérsékelt statikus-defenzív, régi típusú konzerva-
tív pozícióhoz közelít” (174. o.). Sajnos azonban a szerzõ ezen a
ponton megáll, mintegy kivételesnek tüntetve fel Károlyi ese-
tét, és nem terjeszti ki körültekintõ vizsgálatát más agrárius po-
litikusokra. Darányi Ignác miniszteri mûködésérõl például
elégségesnek tart annyit megállapítani, hogy intézkedései nem
csak az agráriusoknak, de az egész újkonzervatív tábornak (az-
az beleértve a jobboldali radikalizmust is) tett engedmények
voltak (154. o.), a politikus által kidolgozott szociális törvények
pedig „demagóg propagandaakciók voltak a kor legreakciósabb
törekvéseinek szolgálatában, minden haladó tartalom nélkül”
(221. o.). Ha Szabó a bõséges röpirat-irodalom mellett hang-
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6 Lackó Miklós: A történész Szabó Miklós. Világosság, 2000. 10. sz. 3–6. o. Sza-
bó Miklós rendszerváltást követõ esszéit lásd: Múmiák öröksége. Bp. Új Man-
dátum, 1995.; Viszonylag békésen. Bp. Mozgó Világ – Helikon, 2000.

7 Pl. Hanák Péter: Vázlatok a századelõ magyar társadalmáról. Történelmi
Szemle, 1962. 2. sz. 210–245. o.; uõ.: A magyar „középosztály” fejlõdésének
problémájához. Valóság, 1962. 2. sz. 23–39. o.

8 Gyáni Gábor: Polgárság és középosztály a diskurzusok tükrében. Századvég,
1997. Tél (Új folyam 7. sz.) 30–45. o. A szerzõ is elismeri azonban, hogy a
feudalizáció tézisén alapuló beszédmód egyes írásokban az 1990-es években
is kimutatható maradt.

9 Kövér György: Középrend vagy középosztály(ok)? Társadalomteremtõ foga-
lomalkotás Magyarországon a reformkortól az elsõ világháborúig. Századok,
2003. 6. sz. 1119–1168. o.

10 További irodalommal lásd: Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a par-
lamentáris tradíció a XIX. századi Magyarországon. In: Túlélõk. Elitek és tár-
sadalmi változás az újkori Európában. Szerk. Kontler László. Bp. Atlantisz,
1993. 191–241. o.

11 Magyar Nemzet, 1978. máj. 21. 118. sz. 11. o. Szabó Miklós kandidátusi disz-
szertációként kívánta benyújtani munkáját, ám erre végül ellenzéki szerep-
vállalása miatt nem kerülhetett sor.

12 Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék. Interjúk. Bp. T-Twins Ki-
adó, 1995. 71–88. o.

13 Szabó Miklós: restauráció vagy a történelem kritikus feldolgozása. Magyar
Lettre Internationale 1992. õsz, 9. o.

14 Bibó István 19. századi történelemszemléletének kritikáját lásd: Gergely
András: Bibó István a kiegyezésrõl és a dualizmus rendszerérõl. In „Képzel-
jetek embert”. Tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára. Szerk. Biha-
ri Mihály és Cieger András. Budapest, 1999. Korona – ELTE ÁJK Politológia
Tanszék, 55–64. o.; Gerõ András: A fogalmak foglya. Bibó István a XIX. szá-
zad második felének magyar történelmérõl. Beszélõ, 2001. október (VI. évf.
10. sz.), 94–104. o.

15 Szabó Miklós négyszáz oldalas könyvében – néhány kisebb jelentõségû hely-
tõl eltekintve – feltûnõen kerülte az országgyûlési dokumentumok használa-
tát. Erre nem szolgálhat elegendõ magyarázatul az, hogy a szerzõ egy politi-
kai mozgalom történetét igyekezett feltárni (az antiszemiták és az agráriusok
ugyanis ott ültek a képviselõházban). A történész önkorlátozó döntése mögött
minden bizonnyal ott állt a szocialista történettudomány azon elvárása is, mi-
szerint a megelõzõ polgári korszak szemléletével szakítva, le kell küzdeni „a
politikatörténet parlamentcentrikusságát”. Lásd: Beszámoló a Magyarország
története VII. kötetének vitájáról. Történelmi Szemle, 1977. 2. sz. 389–393. o.
(pl. Hajdu Tibor és Hanák Péter felszólalása).

16 Darányi nézeteit, politikai programját (Szabót is bírálva) elemzi: Gyáni Gá-
bor: A szociálpolitika elsõ lépései hazánkban: Darányi törvényei. In: Darányi
Ignác emlékkonferencia. Szerk. Fehér György. Magyar Mezõgazdasági Mú-
zeum, 2000. 94–110. o.; más agrárius szerzõk liberalizmusról alkotott felfogá-
sával együtt tárgyalja: Kiss Mária Rita: Szabadelvûek és agráriusok a
XIX–XX. század fordulóján. Politikatudományi Szemle, 2002. 3–4. sz.
239–257. o.

17 Lásd: Magyarország története tíz kötetben. 7/2. köt. (Magyarország történe-
te, 1890–1918.) fõszerk. Hanák Péter, Bp. Akadémiai, 1978. 914–918. o. Azt,
hogy mi húzódott e szóhasználatbeli váltás hátterében, azt ma már meglehe-
tõsen nehéz kideríteni, ám minden bizonnyal nem a két kézirat elkészülte kö-
zött eltelt néhány év alatt felhalmozódott új kutatási eredmény. Talán inkább
annak a felismerése, hogy a korábbi tipológia alkalmatlan az árnyalt elemzés-
re (már csak azért is, mert a hagyományos konzervatív táborba sorolt politi-

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1–2. szám 335

„sok vonatkozásban konzervatív értelmet” nyert, majd a
„kombattáns konzervativizmus” terére sodródott, elsõsorban a
polgári radikálisokkal vívott világnézeti harc következtében. A
legszembetûnõbb eltérés azonban, hogy a monográfia defenzív-
statikus konzervativizmus kifejezését a történeti összefoglalás
lapjain az állagõrzõ liberalizmus terminológia váltotta fel. Ami
tehát Szabó koncepciójában a hetvenes évek elsõ felében mér-
sékelten konzervatívnak minõsült, az az évtized végére mérsé-
kelten liberálissá változott.17 A késõbbiekben tovább árnyaló-
dott a magyar liberalizmusról festett kép. Az 1990-es években
elkészült tanulmányában Szabó – noha az alapkoncepciót meg-
õrizte – a liberális tradíció értékeire fokozott hangsúlyt helye-
zett.18

A könyvvel kapcsolatos kisebb tartalmi és formai észrevéte-
leink felsorolását – utóbbiak közül csupán a már-már olvasha-
tatlan apróságú betûméretre vonatkozót említjük – jelen írásból
elhagyhatónak ítéljük.19 Ehelyett befejezésképpen inkább a mo-
nográfia napjainkban való megjelentetésére vonatkozó kriti-
kánkat kívánjuk megfogalmazni. Szabó Miklós fentebb ismerte-
tett tézisei és kutatási eredményei a társadalomtudományok
mûvelõi elõtt már régóta ismertek. Monográfiájának központi
fontosságú fejezetei az 1970-es évek elsõ felében sorra napvilá-
got láttak a szakfolyóiratok hasábjain, 1989-ben pedig össze-
gyûjtve és további elméleti írásokkal kiegészítve önálló tanul-
mánykötetben is kiadásra kerültek.20 Újabb 14 év elteltével
azonban munkája mind szemléletét és módszereit, mind pedig
téziseit tekintve nagyrészt túlhaladottá vált. Éppen ezért e
könyv 2003-as megjelentetését nem annyira a dualizmus kori
politikai eszmetörténet pontosabb megértésének a szempontjá-
ból látjuk jelentõsnek, hanem sokkal inkább az 1960–70-es évek
historiográfiájának és politikai gondolkodásának a tanulmányo-
zásához érezzük nélkülözhetetlennek.

JEGYZETEK

1 Hanák Péter: 1867 – európai térben és idõben. Szerk. Somogyi Éva. Bp. Histó-
ria – MTA TTI, 2001. 202. o.; Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és
mentalitás változatai Debrecenben, 1867–1918. Szerk. Gunst Péter. Debre-
cen, DE Történelmi Intézet, 2002. 355 o. 

2 Lásd: Tanulmányok a konzervativizmus történetérõl. Múltunk, 2002. 3–4. sz. A
vita összefoglalóját lásd: Múltunk, 2003. 2. sz. 259–276. A felsorolás folytatha-
tó: Mozgó Világ 2000. 1. sz. (Konzervativizmus és jobboldaliság – tematikus
szám); Jobboldali radikalizmusok tegnap és ma. Tanulmányok. szerk. Feitl
István, 2. bõv. kiad. Bp. Napvilág, 1998. stb.

3 Lackó Miklós: Veszélyes neokonzervativizmus. Szabó Miklós posztumusz
könyvérõl. Mozgó Világ, 2003. 8. sz. 44. o.

4 Konzervativizmusvita. Múltunk, 2003. 2. sz. 271. o.
5 Lackó: Veszélyes neokonzervativizmus, i. m. 50. o.
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PÁL GÁBOR

Politikai hermeneutika1

Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány 
alapjai. Elméletek és elemzések.
Budapest, L’Harmattan, 2003. 

Posztmodern Politológiák. 

„A diszkurzív szemlélet szerint a beszélve cselekvõ ember
nincs kívül a saját szövegein, beszédeivel együtt egy olyan va-
lóságot alkot, amelyben alany és tárgy, objektív és szubjektív,
megnevezõ és megnevezett összetartoznak. És ez nemcsak a po-
litizáló emberre, hanem a politikát megfigyelõ kutatóra vagy
elemzõre is vonatkozik.” (8.) Ugyanezen okból kifolyólag, és ezt
már aktuális minõségemben, recenzensként teszem hozzá, érte-
lemszerûen a politikatudományi írások ismertetésére és bírála-
tára vállalkozó személy sem mentesül a pozíciója tisztázásával
kapcsolatos, jogos elvárások alól. Éppen ezért szeretném már
az elején leszögezni: bár – szándékaim szerint – nem elfogultan,
ám érintettként írok. Többszörösen érintettként, hiszen Szabó
Márton egykoron, egyetemi éveim során tanárom volt, jelenleg
pedig, doktoranduszként, a témavezetõm. Fontos, sõt nem túl-
zás állítani, meghatározó szerepet játszott és játszik ma is tudo-
mányszemléletem, világlátásom, pályaképem formálódásában.
Szavait, gondolatait az évek során jórészt olyannyira elsajátítot-
tam, hogy szinte a magaménak érzem õket. Ilyenformán szá-
momra a helyzetbõl adódó probléma méregfogát nem az „ob-
jektivitás” szigorú követelménye és a „szubjektivitás” veszélye
jelenti. Ezt a dilemmát ugyanis, mint az a korábban idézett so-
rokból is kiviláglik, a Szabó Márton által figyelmünkbe ajánlott,
és, most már elárulhatom, általam is favorizált diszkurzív szem-
lélet feloldja, meghaladja. Az intertextualitás jelenségének ér-
zékelésével és elfogadásával egyidejûleg azonban új kihívás

kusok legtöbbje magát liberálisnak vallotta). A fogalmi bizonytalankodást, de
egyben az útkeresést is jól szemlélteti a 7. kötet kéziratáról 1976-ban rende-
zett mûhelyvita, mely során Hanák Péter így fogalmazott: „célszerû vissza-
térni az óliberalizmus fogalmára: mely az ideológiájában liberális, funkciójá-
ban állagmegõrzõ konzervativizmus megjelölésére szolgálna.” Feltehetõen a
fõszerkesztõ javaslata szintén hathatott Szabó álláspontjának módosulására.
Lásd: Beszámoló, i. m. 393. o.

18 Legteljesebb formájában lásd: Szabó Miklós: Nemesi és polgári liberalizmus.
In: Filozófia és kultúra. Írások a modern magyar mûvelõdéstörténet körébõl.
Szerk. Lackó Miklós. Bp. MTA TTI, 2001. 113–164. o.

19 A könyv száz oldalnyi egyetemes eszmetörténeti bevezetõ fejezetére terjedel-
mi okokból nem tértünk ki bírálatunkban, e részt ismerteti: Lackó: Veszélyes
neokonzervativizmus, i. m. 44–47. o.

20 Lásd: Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon, 1896–1986. Bp. Med-
vetánc könyvek. 1989.
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mányeszmény „jegyében” ír, hogy elfogadja a demokratikus po-
litikai gyakorlat és berendezkedés „alapértékeit”, illetve, hogy
mondanivalóját – „túl a tudományos tájékozódáson” – „egy közel
fél évszázados közép- és kelet-európai tapasztalat” (is) alakítot-
ta (9.). Konstatálja, hogy a „rendszerváltozás-élmény” fontos
szerepet játszott a politikai szféra flexibilitását tételezõ szemlé-
letének formálódásában, a szükségszerûnek, végérvényesnek és
öröknek tûnõ jelenségekkel szemben tanúsított szkepszisének
kialakulásában (9.). Az a „realistán melankolikus attitûd”,
amellyel a közélet eseményeit vizsgálja, pedig minden bizonnyal
szorosan összefügg a politika „antinomikus” természetének
megtapasztalásával (9.). Szabó ezáltal nem csupán tulajdon szer-
zõi pozícióját tisztázza, hanem a reflektálatlanul hagyott pre-
misszákból adódó kutatói naivitás csapdáját is elkerüli. 

Ám ezzel még nem értünk a szokatlan megoldások végére. A
Diszkurzív politikatudomány alapjai ugyanis expliciten
dialogikus szerkezetû munka. Nem csupán bahtyini értelem-
ben, a sorok közé rejtve, a szerzõi „monológba” burkolva foly-
tat párbeszédet egykori beszélõkkel és lehetséges olvasókkal; a
harmadik, „Közelítések” alcímet viselõ fejezetben két nívós
szakmai vita konkrét felvetései, érvei és ellenérvei idézõdnek
fel. A nagy port felvert Vázlat… és az általa kiváltott polémiát
lezáró Lehetséges-e a diszkurzív politológia? címû írás mellett
az ugyancsak sistergõs hozzászólásokat indukáló „Publiciszti-
kai politológiavita” Szabó Márton által jegyzett indító és záró
tanulmánya szerepel ebben az alegységben. Úgy tûnik tehát,
hogy a szerzõ nem fél megjeleníteni a koncepcióját ért kritiká-
kat, és még a látszatot is igyekszik távol tartani magától, misze-
rint teóriáját kizárólagosnak, megfellebbezhetetlennek vagy
„vitán felül állónak” tartaná. Persze mondhatnánk, hogy éppen
ez a csel, hogy az ellenvetések a szerzõ gondolatmenetét tükrö-
zõ és alátámasztó keretben, az õ megfogalmazásában jelennek
meg, ám érzésem szerint kár lenne bármiféle csalafintaságra
gyanakodnunk. Szabó nem degradálni, ellehetetleníteni, diszk-
reditálni igyekszik a különbözõ kifogásokat és kételyeket, ha-
nem ha közvetve is, ám mégis csak felvonultatni azokat. A
diszkurzív elmélet kimunkálása ilyenformán a szemünk elõtt
zajló töprengés, az ismételt átgondolás, sõt a közös(ségi) érte-
lemadás elemével gazdagodik a szövegben. 

És hogy milyen az a politikatudomány, amely a szerzõ által
nyújtott vezérfonalat követve elénk tárul? Körüljárása során kö-
zel tucatnyi, egyaránt meghatározó jelentõségû csomópont ész-
lelhetõ, vagyis: kontextusát, beágyazottságát tekintve európai
(1), posztmodern (2) és konstruktivista (3), míg jellegét illetõen
interpretatív (1), plurális (2), nyitott (3), résztvevõ (4), játékos
(5), ironikus (6) és demokratikus (7). 

A diszkurzív politológia kulturális-”térbeli”-földrajzi beágya-
zottsága alapján jellegzetesen európai (1) irányzatnak nevezhe-
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születik: egy kicsit eltávolodva, egyet hátralépve tekinteni a
hozzánk nagyon is közeli, jóformán „köröttünk lévõ” szövegre.
Annak tudatában írni, hogy bár megpróbáljuk „kivonni” ma-
gunkat, mégis egyszerre vagyunk jelen saját, illetve a vizsgálat-
ra szánt szövegünk egymásbaíródó valóságában. Nem laudáció
készül tehát, sokkal inkább elméleti (ön)reflexió.

A Diszkurzív politikatudomány alapjai címû, ízléses kivitelû
kötetet fellapozva egybõl több kuriozitásra bukkanunk. Az elsõ
ilyen a munka „mûfaji” besorolhatatlansága: Szabó könyve sa-
játos átmenetet képez az önálló monográfia és a tanulmánykö-
tet között. Kétségkívül monografikus igényû – és jellegû – mû-
vel van dolgunk, amely azonban zömében már megjelent tanul-
mányokat szervez organikus alakzattá. Nem „rigorózus rend-
szer”, de nem is „lazán egymás mellé tett írások halmaza” (8.)
áll tehát elõttünk. A szerzõ egymásba fonódó köröket említ, és
valóban; utunk során, melyre invitál, sokfelé kanyarogva, bizo-
nyos témákat többször és alaposan körbejárva haladunk elõre.
A könyv négy szerkezeti egysége négy egymáshoz kapcsolódó,
ám némileg eltérõ kiindulópontú és egyre szûkebb íveket leíró
„közelítés” a „beszédközpontú politikai valósághoz” (8.). Az el-
sõ fejezetben a szöveget és a jelentést középpontba állító,
interpretatív társadalomtudomány nyújtotta „keretekkel” is-
merkedhetünk meg; ezután a politikatudományon belül felbuk-
kant „rokontörekvéseket” (8.), illetve a vázolt sajátosságok po-
litikára való alkalmazhatóságának „kondícióit” vehetjük szem-
ügyre. A harmadik fejezetben a szerzõ a diszkurzív politikai va-
lóság általa lehetségesnek vélt értelmezésének szemléleti elve-
it, „alapkategóriát” (139.), metodológiai összetevõit, dilemmáit,
esélyeit és korlátait körvonalazza. Végül az utolsó alegységben
néhány konkrét elemzést olvashatunk, és így szemtanúi lehe-
tünk az „empíria” „közvetlen” (8.) felbukkanásának.

Újabb furcsaság, hogy a szöveg teljesen tudatosan és szándé-
koltan kerüli meg az „objektivista leíró tudomány” „obligát”
kérdésfelvetéseit; vagyis, hogy „hogyan strukturálódik a politi-
kai társadalom, kik vannak hatalmon, milyen érdekharcok dúl-
nak, milyenek a mûködõ rendszerek, hogyan jönnek létre a po-
litikai integrációk és így tovább” (7.). Sem a pártrendszerek,
sem az emberi jogok, sem az igazságosság problémájára nem
kapunk „megnyugtató” és „végérvényes” (7.) válaszokat. Táb-
lázatot, adatsort, hivatali és eljárási ágrajzot, abszt-
rakt/prediktív stratégiai modellt, sõt kronológiát sem igen talá-
lunk a kötetben. És mindennek dacára mégis politikatudományi
mûvet tartunk a kezünkben.

Sokak számára úgyszintén különösnek tûnhet, hogy a szerzõ
mindjárt könyve elején, a bevezetésben igyekszik felfedni lapja-
it, vagyis számot vetni önnön, helyhez és idõhöz kötött elõfelte-
véseivel (8–9.). Szembenéz azzal, sõt világosan kimondja, hogy a
társadalomtudomány „szekularizált jellegét” elismerõ tudo-
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ságkeresõ aggodalmasságunkat legyõzve, önmagunk és vilá-
gunk mélyebb megértése érdekében igenis kérdezzünk rá a
„politikai problémák tematizálásának és megoldásának jelen-
tésfeltételeire” (123.). 

Az elõbbi pont folyománya, hogy a diszkurzív politológia a
konstruktivista (3) tudományfelfogás kontextusában helyezhetõ
el. Sajátosan „antipozitivista” irányzatként elveti az eleve adott,
a megismerõ tudatán kívül létezõ, „objektív” és kikutatásra vá-
ró tényekbõl összeálló valóság képzetét, illetve ezzel szemben
emberi tevékenységek, döntések és választások eredménye-
képp kialakult, eleve értelmezett, diszkurzíve termelõdõ és fo-
galmiságban létezõ társadalmi és politikai jelenségeket tételez.
Ez szorosan összefügg a nyelv konstruktivista szemléletével
(124–125.). A diskurzuselmélet szerint ugyanis a nyelv nem
„tükrözi” hanem a jelentésadás eszközeként „emberi arccal”
ruházza fel a realitást; nem elvont rendszer vagy egyéni pro-
duktum, hanem életforma, cselekvéseink kerete; nem megne-
vez, hanem szervez (124–125.). A tudomány nyelve sem kivétel,
sugallja a szöveg, csendesen, de mély meggyõzõdéssel. 

Áttérvén az elénk tárt tudományos megközelítés karakterére:
annak elsõ szembeszökõ vonása az interpretatív jelleg (1). Sza-
bó Márton a „politikaolvasás” (126–127.) létjogosultsága és re-
levanciája mellett érvel. Olyan politológiát vázol, amely a köz-
élet jelentéses valóságának értelmezésére, összefüggéseinek
feltárására, tagolására (126–127.), lehetõségfeltételeinek kibon-
tására és érvényességi határainak vizsgálatára vállalkozik. A
diszkurzív elemzés egyszerre leírás és magyarázat, a társada-
lom és a politika interaktív terének bejárása, szövevényes és ér-
telemmel teli hálózatának bogozgatása, amely azonban nélkülö-
zi a szükségszerûségek megállapítását, a cáfolhatatlan egyértel-
mûségek felmutatását, a kinyilatkoztatásokat. A kutató nem
okokat, mozgatórugókat, „mögöttes” rendezõelveket és hatáso-
kat keres, de nem is összevissza beszél; a „miért?” helyett a
„mi” és a „hogyan?” kérdésére próbál érvényes válaszokat ta-
lálni (125.).

A könyv jól mutatja az irányzat plurális (2) jellegét is. Bár a
cím nyilvánvaló standardizációs okokból kifolyólag félrevezetõ
lehet e tárgyban, a szövegben elõrehaladva hamar világossá vá-
lik: Szabó Márton mûvében nem „a” diszkurzív politikatudo-
mányt kívánja elénk állítani, minthogy maga sem gondolja,
hogy létezne ilyesmi. Elõállítani, létrehozni sem próbál efféle
univerzalisztikus, általános és egységes elméletet (10.) Bizo-
nyos rokon vonásokkal bíró „diszkurzív törekvésekrõl” beszél
(pl. 7.), köztük említve és prezentálva saját elképzeléseit. David
Howarth hasonló jellegû, összegzõ-rendszerezõ munkájában a
diszkurzív megközelítésnek három egymástól lényegében füg-
getlen bölcseleti tradícióját különíti el: a (poszt)strukturalista, a
(poszt)marxista, kritikai-újbaloldali, valamint a hermeneutikai
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tõ. Mint arról Szabó egy terjedelmesebb lábjegyzetben tudósít,
e tudományos törekvések szervezõdésének „fõ helye” az
„essexi székhelyû European Consortium for Political Research
(ECPR), illetve az Egyesült Királyságban, Dániában, Hollandi-
ában, Svájcban (valamint, tehetjük hozzá, Magyarországon) in-
dult el az oktatási és kutatási intézményesítése (123–124.). A
diszciplína „óvilági” karakterét még határozottabb kontúrokkal
rajzolja ki a kínálkozó összevetés az Amerikában domináns
behavioralizmussal és racionális választáselmélettel; ez alapján
nyilvánvalóvá válhat, hogy nem pusztán földrajzi értelemben,
de ismeretelméleti alapjait, ember- és társadalomképét, tudo-
mányeszményét és szerepfelfogását illetõen is hatalmas a távol-
ság eme megközelítések között. Mindezzel persze nem állítom,
hogy az „Újvilágban” nincsenek, és nem is képzelhetõek el
ilyen és ehhez hasonló törekvések: ennek leginkább Clifford
Geertz általánosabb, a kötetben értõ gondossággal bemutatott
írásai (56–65.), illetve Murray Edelman specifikusabb, jobban a
politikára koncentráló elemzései (pl. Edelman, 1972) monda-
nak ellent. Mégis úgy érzem, hogy a tulajdonképpeni diszkurzív
politológia jól lokalizálható felbukkanása, megszervezõdése és
önállósodása jelez valamit a hordozó közegek, az „öreg konti-
nens” és a brit sziget, illetve az Egyesült Államok társadalom-
tudományi klímáját illetõen. A diskurzuselmélet ugyan Európá-
ban sem számít mainstream iránynak, ám elfogadottságát jól
tükrözi példának okáért a Theory and Methods in Political
Science címû – londoni kiadású – összefoglaló munka, amely a
politikatudomány meghatározó elméleti megközelítései közt, az
institucionalizmussal, a normatív teóriákkal, valamint a
behavioralizmussal és racionális választáselmélettel egy sor-
ban említi (Marsh–Stoker, 1995). Ezt jelen sorok kissé talán
földhözragadt és – meglehet – tökéletlenül informált szerzõje
nehezen tudja elképzelni egy hasonló tárgyú amerikai kézi-
könyv esetében.

A vizsgált mûhöz visszatérve: a lapjain alakot öltõ politikatu-
domány gondolkodástörténeti, korérzületi kontextusát véve
posztmodernként (2) aposztrofálható, bármit jelentsen is ez.
Tûnjön bár stigmának vagy fénylõ jelnek, véres rongynak vagy
diadalmasan kibontott zászlónak, esetleg kerek és üres kategó-
riának, a kötet fedõlapján (utalva a sorozatra, melynek elsõ da-
rabjaként jelent meg) ott díszeleg a posztmodern szó. Maga a
szerzõ sem hagy sok kétséget afelõl, hogy szövegével megpró-
bál elszakadni a modernitás projektumaitól, az amúgy is meg-
ingott metafizikai jellegû szellemi építményektõl, a széthulló-
ban levõ nagy narratíváktól, az egyre kisebb befolyással és ma-
gyarázóerõvel bíró, valaha „véglegesnek” szánt rendezõelvek-
tõl. Szabó az újragondolás, az újraalkotás, a nyelvi reflexivitás
fontosságát hangsúlyozza könyvében. Azt a törekvést, hogy (ku-
tatói) megrögzöttségeinket, kényelmességünket és bizonyos-
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(233.). A szerzõ fejtegetéseit figyelmesen végigkísérve valóban
indokoltnak tûnik az a felvetés, hogy a diszkurzív politológiának
nem csupán a „politikai beszédrõl” van „mondanivalója” (233.).
Ha a politikai valóság valóban interaktív, jelentéses valóság,
akkor a politikai diskurzus igen széles tartományokat „ölel át”,
igen sokféle valóságdarabkát görget magával, és ugyancsak vál-
tozatos formákat ölthet (233.). Nem csupán az válhat kérdéssé,
hogy hogyan formálódik egy vita és hogyan születik meg a meg-
egyezés, hanem az is, hogy hogyan alakulnak ki és át a különbö-
zõ stílusok, szerepek, státusok és stratégiák. A „politikai csend”
és a „titok”, egy hivatal létrehozása vagy megszüntetése, egy
(politikusi) kacsintás éppúgy megfejthetõ és megfejtésre váró
jelentést hordoz, mint a „pártok nyilvános marakodása” vagy a
„választási marketing” (233.). Az intézmények és a cselekvések
sem esnek kívül tehát a diszkurzív elemzések fókuszán. Mind-
össze bizonyos kategoriális elkülönítések feloldásával, a cselek-
võ beszédet kiegészítõ beszédes tettekként, ismétlõdõvé, kiszá-
míthatóvá váló, „intézményesülõ”, ám üzenettel bíró tevékeny-
ségként, „szövegszerûen” szervezõdõ értelemkonstrukcióként
kerülnek vizsgálatra (34–36.). 

Ízig-vérig „nyitott tudománnyal” ismerkedünk, ám egy annak
eredeti eszményétõl több fontos ponton eltérõ, alaposan módo-
sult formájával. Az interpretatív úton megfogalmazott állítások
státusát illetõen a popperi ellenõrizhetõség és cáfolhatóság lo-
gikai pozitivista ízû követelményeinek helyébe az (elvi) vitatha-
tóság és kiegészíthetõség kritériumai lépnek (14.). Az alkalma-
zott eljárások is nyitottak, módosíthatók, továbbfejleszthetõk
(234.). A diszkurzív szemléletben fogant elemzések nem próbál-
nak megragadni, visszatükrözni, üveggolyóba zárva megcsil-
lantani semmiféle „esszenciálisan összetartott” (170.) teljessé-
get. A létrehozott tudományos munkákat (elvi) lezáratlanság,
befejezetlenség, vagyis reflektált nyitottság jellemzi (64.). 

A Szabó Márton által körvonalazott diszkurzív politológia
újabb jellegzetessége a résztvevõi (4) pozíció felvállalása. Ez
szemléleti elvként két másik tételbõl, a „határdetermináció” és
a „beszédközösség” elvébõl következik (140–141). A szerzõ
Schmittére rímelõ felfogásában ugyanis ami „politikai”, az elsõ-
sorban határvita: határkijelölés és identifikáció, azonosítás és
megkülönböztetés, befogadás és kizárás (140.). A politikai dis-
kurzus ezáltal önmagát, saját kereteit „determinálja” (140.), és
nem kínál olyasféle „külsõnek” tekinthetõ nézõpontot, amelybõl
precízen meghúzott kontúrokkal „körbekeríthetõ” lenne (142.).
Emellett a beszédhasználat és a (politikai) közösség szorosan,
szinte elválaszthatatlanul összetartoznak, hiszen „egyazon vo-
natkoztatási keret” különbözõ elnevezései (140–141.). Így vilá-
gossá válik, hogy miközben „mind a két szféra önálló törvények
szerint szervezõdik”, a tudományos és a politikai diskurzus
mégsem választható szét „tisztán és végérvényesen” (170.). Ér-
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irányvonalat (Howarth, 2000: 10–12). Szabó elsõsorban
Gadamerre (15–29.), illetve Ricoeurre (30–43.) támaszkodva
kétségkívül a hermeneutikai tradíció mellett kötelezi el magát.
Teun A. Van Dijk átfogó társadalommagyarázatra törekvõ teó-
riáján keresztül felvillantja a kritikai-újbaloldali irányvonalat
is (49–51.); ám, és ez talán az amúgy valóban alapos munka leg-
fájóbb hiányossága, a (poszt)strukturalista szerzõk, így
Foucault, Barthes vagy Derrida csupán utalások és hivatkozá-
sok formájában bukkannak fel a szövegben, sõt Ernesto Laclau
és Chantal Mouffe posztsrukturalista és posztmarxista eleme-
ket ötvözõ, „hegemonista” koncepciója (ld. errõl Howarth,
1995; ill. 2000) teljességgel kimaradt a kötetbõl. Sebaj, mond-
hatnánk, hisz az elismerésre méltó igényességgel megírt recep-
ciók bõségesen kárpótolnak bennünket, emellett várhatóan – és
remélhetõen – nem ez szerzõnk utolsó témába vágó dolgozata. 

Az irányzat sokszínûsége és heterogenitása a választható eljá-
rások területén is megmutatkozik. A diszkurzív megközelítés a
módszertani pluralizmus talaján áll. Interpretatív metodológiák
egész tárházát kínálja, amelyeket egyaránt adekvátnak és alkal-
mazhatónak ítél: mélyszemantika, „sûrû” (illetve Szabó javasla-
ta szerint inkább „telített”) leírás, dekonstruktivista koncep-
tuálanalízis, a nyelvi és szimbolikus reprezentáció diskurzusel-
méletei, a hálózatosság strukturális szociológiája, kritikai dis-
kurzuselemzés, új retorikaszemlélet, narratív közpolitika-elem-
zés, argumentatív diskurzusanalízis (ADA) – ilyen és ehhez ha-
sonló elnevezésekkel találkozhatunk a könyv lapjain. A kötet
második felében a szerzõ is vázolja a maga „lokális
hermeneutikáját” (215–230), amely hasznos útmutatásul szol-
gálhat a jelentésközpontú politikaelemzésekre vállalkozók szá-
mára.

A diszkurzív szemlélet nyitottsága (3) elõször is egy felisme-
rést, illetve beismerést foglal magában. A szembenézést azzal,
hogy a körülöttünk kavargó elbeszélt és jelentésteli (társadal-
mi-politikai) valóság rögzítetlen, „képlékeny” és változékony
szféra, amelyet nem lehet – vagy nem érdemes – stabilnak és
megdönthetetlennek vélt magyarázatokkal megnyugtatóan el-
rendezni (7.). Annak felmérését, hogy a beszédfolyam korlátait
magával sodorva, nem elõrelátható és nem ellenõrizhetõ irá-
nyokba áramlik, hogy mindaz, ami váratlan, meglepõ vagy elsõ
látásra szabályszerûtlen, az korántsem figyelmen kívül hagyha-
tó vagy „marginális” jelentõségû (127.). Ezzel együtt annak el-
fogadását, hogy „a régi tudás az új helyzet megértésének fényé-
ben megváltozhat”, így a kutatói, sõt, az általános emberi ta-
pasztalat alapjellemzõje éppen a bizonytalanság, az újraírható-
ság, a „nyitottság” (142.). 

A diszkurzív politikatudomány nyitott a vizsgálatba bevonha-
tó jelenségeket illetõen is. Még ha nem is válik elemzés tárgyá-
vá minden, ebbõl a nézõpontból „elvileg” bármi azzá tehetõ
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gondolati terek kitöltéseként és bejárásaként, formateremtõ,
szabálykövetõ és szabályfeltáró cselekvésként. Ez a „játék” te-
hát nagyon is komoly dolog: szociális és mediális természetû,
túlterjed, „felülkerekedik” az emberen (26.). „Megmutatkozás”
és „kohézió” egyben, ahol a „feladat sikerülésében mutatkozik
meg maga a feladat”, továbbá ahol a megfigyelõ is résztvevõ,
hiszen „értelmezõ reagálása hozzátartozik a játékhoz” (26.) A
közös interaktív-kommunikatív-értelemadási játék megismeré-
se a „megismert valóság megkonstruálása”, s mint ilyen, „ma-
ga is a játék része” (26.) – írja a szerzõ Gadamer hermeneu-
tikáját elemezve.

A „kommunikatív konstrukciók” „kristályosodási pontjait”
(26.), vagy másképpen, foucault-i terminológiával élve, a dis-
kurzusformációk képzési szabályait vizsgáló politológus így in-
kább homo ludens, semmint homo faber. Vélhetõen – és Szabó
Márton könyvét olvasva nincs okunk kételkedni ebben a felte-
vésben – valóban élvezi is azt, amit csinál. Nagyon is komolyan
vett, fokozott figyelemmel és kellõ következetességgel mûvelt
értelmezési játéka „játszottság” is egyben: belevonódás, be-
szédfolyamok hullámain evezés, önfeledtség. Parti Nagy Lajos
az irodalomról mondta valahol: annyira játék, hogy nem játék.
Ez a paradox, éppen ezért mélyreható és elbizonytalanító gon-
dolat a recenzió témájául szolgáló mû áttekintése után átvihetõ-
nek tûnik a szerzõ koncepciójára, a diszkurzív politológia szere-
pérõl alkotott elképzeléseire is. Szabó egy helyütt arról érteke-
zik, hogy a „hozzá közel álló” tudomány az élsporthoz, a mûvé-
szethez és az asztalosmesterséghez hasonlóan sajátos standar-
dok és értékelési mechanizmusok alapján létrejövõ kulturális
teljesítmény (201.). Nem „világmegváltó” és „népboldogító”
eszköz tehát (201.), produktivitása csupán önmagában, nem pe-
dig más szférákra vonatkoztatva, más alrendszerek logikája
alapján ítélhetõ meg. Ezzel a felfogással nem férnek össze a
„társadalommérnöki víziók” és a „társadalomtechnikusi elvárá-
sok” (65.). A diszkurzív megközelítés éppen ezért önként és
szinte teljes mértékben lemond az elõrejelzés, a receptkészítés,
a stratégiai tanácsadás, illetve a közvetlen alkalmazhatóság es-
hetõségérõl. Ám felvetései mégsem haszontalanok a politika
számára. A beszédközpontú vizsgálódások alkalmasak a közsze-
replõk érdeklõdésére (is) számot tartó összefüggések megvilá-
gítására, különösen a kommunikáció jelentõségének általános
és közmondásos növekedése idején, valamint ha szándéktalanul
is, de mégis csak képesek igazodási pontokat nyújtani, követhe-
tõ eljárásokat és taktikákat kínálni a politikai aktoroknak.2

A Szabó Márton által javasolt szemlélet jellemzõen ironikus
(6). A politika interpretatív elemzése ugyanis bizonyos távol-
ságtartást kíván; elegendõ távolságot a felfejtett és a megkép-
zett jelentéstõl, a vizsgált és az elõállított szövegtõl. Azt, hogy a
kutató mindig némi fenntartással kezelje még a saját maga ál-
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zékelhetõ, hogy „ismereteinknek, cselekedeteinknek, intézmé-
nyeinknek”, legyenek bár hétköznapiak vagy tudományosak,
„kulturálisan kötött létezése és elõfeltétele van”, amelyet
diszkurzív praxis hordoz (141.). A diszkurzív politológia „belül
van” tehát a határait folytonosan újraíró, és a pont eme perma-
nens határdefiníció révén létezõ politikán, valamint közvetle-
nül-közvetve egy meghatározott beszédközösségen (141.). 

A diszkurzív elemzõ résztvevõ megfigyelõ. Résztvevõ abban
az értelemben, hogy maga is részese a vizsgált társadalmi-poli-
tikai folyamatoknak, érdeklõdik irántuk, vagyis „érintett”
(141.). Résztvevõ, mert a kollektív és nyilvános jelentésadás ré-
szeseként a mindennapi beszéd fogalmait alkalmazza, különös-
képp azokat, amelyek „nagy szemantikai telítettséggel rendel-
keznek”, „viták csomósodási pontján állnak”, és „egy-egy adott
(politikai) terület elgondolhatóságának általánosan használt
nyelvi hordozói” (141.). Ugyanakkor megfigyelõ is, hisz a tuda-
tában van érintettségének (141.). Megfigyelõ, hiszen nem „elkö-
telezetten politizál”, hanem a jelentéses valóság lehetõségek
szerint elfogulatlan leírására és érvényes magyarázatára törek-
szik (141.). Képes a diskurzusokon „belülre” kerülni, hagyja
magát „megszólíttatni és vezettetni” általuk (142.). Egyszerre
konstruál és dekonstruál, a köznapi nyelv fogalmait „tágítja”, és
„viszi át új értelmezési tartományokba” (141.). 

A résztvevõ-megfigyelõi pozícióba helyezkedés kockázatvál-
lalást rejt magában: megkívánja az értelmezési folyamatba va-
ló belebocsátkozást, a szövegekre való ráhagyatkozást, magá-
ban hordozza a kimenetel váratlanságát, emellett elkötelezett-
ségeink bevallására (19.), folyamatos reflexióra és önreflexióra
kényszerít. Ez a kockázatvállalás azonban teljesen tudatos, mi
több, elkerülhetetlen, hisz, mint ezt a szerzõ Gadamer nyomán
az emlékezetünkbe idézi, együtt jár „mindenféle megértéssel és
mások felé fordulással” (142.).

Szembeötlõ a diszkurzív politológia játékossága (5). Megle-
het, ez a kategória elsõre provokatívnak, sõt egyesen botrányos-
nak hat, mindazonáltal véleményem szerint a bemutatásra
szánt szemlélet egyik kulcsfontosságú összetevõje, így részlete-
sebb kifejtése, magyarázata kétszeresen is indokolt. Elõször is:
az elnevezés természetesen nem arra utal, hogy a Szabó Márton
vázolta megközelítésben a tudomány pusztán tét nélküli, ko-
molytalan játszadozás lenne. Ugyanakkor a szerzõ többször és
határozottan cáfolja, hogy eszménye a komolykodó, „társada-
lomfelemelõ” „mérnöki” tudomány lenne (64.). A szövegbõl ki-
tûnik, hogy Szabó egy, a hasznosság rideg követelményét jó-
részt negligáló, ám számos vonatkozásban nagyon is fegyelme-
zett, sõt kifejezetten megalkuvásmentes kutatói magatartást
tart követendõnek. A diszkurzív politológia mûvelését a lehetõ
legnemesebb értelemben vett öncélú tevékenységként írja kö-
rül. „Mögöttes érdek” és „külsõ cél” nélküli megismerésként,
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gép, amivel kibányászhatjuk a vélemények és látszatok mögött,
vagy épp adathalmok mélyén lapuló igazságot. Innen nézve a
laikusnak is lehet „igaza”, a közember is tehet érvényes megál-
lapításokat, illetve a professzionális apparátust felvonultató és
felhasználó tudós is mellényúlhat. Szabó határozottan, elszán-
tan szembeszegül az általa „arisztokratikusnak” (200.) ítélt,
„társadalomlekezelõnek” nevezett (64.) tudományossággal. Ja-
vaslata egy a „tárgyához”, a demokratikus politikai gyakorlat-
hoz „szemléletében” is igazodó politológia (200.), amely várha-
tóan képes kitörni a „hatalom szolgálóleánya” szerepbõl. 

Áttekintettük a koncepció leghangsúlyosabbnak tûnõ jegyeit.
És hogy mit kínál még nekünk a Diszkurzív politikatudomány
alapjai címû munka? Sok mindent. Többek közt rendezni kezdi
az irányzat egyik súlyos adósságát, és a negyedik szerkezeti
egységben a korábban bõséggel kifejtett elméleti tételeket a
gyakorlatban is alkalmazó, konkrét, empirikus elemzéseket kö-
zöl. A szerzõ „kísérletei” kétségkívül tanulságosak. Egyrészt
csattanós választ adnak azokra az esetleges vádakra, melyek
szerint a kötetben proponált ismeretelméleti irányultságú meg-
közelítés metaelmélet csupán, amely sosem jut túl önnön para-
digmatikus alapjainak magyarázgatásán. Másrészt ezen írások
felfedezésre váró területeket, betöltésre váró tereket jeleznek.
Szabó elemzéseiben a politikai szövegvalóság polemikus jelle-
gének kidomborítása (pl. 253–254; 280–282), az identitás kérdé-
sének elõtérbe helyezése (pl. 235–245; 253–261), valamint a ha-
gyományos politológiai fogalmak és tematikák dekonstrukciója
és rekonstrukciója (pl. 266–278; 279–280) dominál. 

Egy sajátosan diszkurzív karakterû politikatudomány lehetõ-
ségei, határai, körvonalai sejlenek fel tehát a kötet lapjain. Sza-
bó Márton könyve jelentõs teljesítmény: egyszerre reprezentál-
ja és konstituálja ezt a formálódó diszciplínát. A szerzõ a kikö-
vezett, széles és forgalmas „fõúttól” távol esõ, ám már nem tel-
jesen ismeretlen tájakra invitál bennünket. Vezetésével rejté-
lyesnek, szövevényesnek, olykor elhagyatottnak tûnõ (szö-
veg)helyeken haladunk keresztül, ám azzal az egyre erõsödõ ér-
zéssel, hogy kitaposott ösvényen járunk. Legújabb munkájában
sem találunk a választott elméleti irány validitását görcsösen
bizonygató sorokat, fejtegetéseket – mégis megnyugodva ta-
pasztalhatjuk, hogy nem ködös lápvidékre, a tudományosság
kritériumait elnyelõ ingoványba tévedtünk, megfelelõ, „herme-
neutikai” „talaj” (42.) van a lábunk alatt. Olyan talaj, amelyre
akár „építkezhetünk” is. 

JEGYZETEK

1 Az elnevezés ad hoc jellegû, használata csupán bizonyos összefüggéseket je-
lez, továbbá nem követi Kiss Balázs hasonló felvetésének logikáját (Kiss,
2000: 61–63). 
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tal mondottakat is. A diszkurzív politológia nem annyira tárgy-
nyelvet, inkább metanyelvet beszél. Ebben benne foglaltatik az
az erõteljes meggyõzõdés, hogy a valóság nyelv általi megraga-
dása és birtokbavétele soha sem teljes, sosem maradéktalan. A
szerzõ útmutatásait követõ résztvevõ-megfigyelõ szabadulni
igyekszik attól az érzéstõl, hogy „a szavak a legteljesebb mérté-
kig megfelelnek annak a dolognak, amelyre gondol” (19.). Ér-
telmezéseket értelmez, a „megértés nyelviségében” rejlõ korlá-
tokat feszegetve a „nyelviség megértésére” törekszik (19.). Tu-
datosan és reflektáltan igyekszik alkalmazni a nyelvi játékok
szabályait, kibontani interpretációjuk lehetõségfeltételeit (19.).
Zárójeleket nyit, idézõjelbe tesz, kurzivál, parafál, számot vet
kijelentései szituatív érvényességével, megállapításainak eset-
leges mivoltával, illetve azzal, hogy írásai nem merítik ki a dis-
kurzus összes bebarangolható tartományát. A szövegben kibon-
takozó politikatudományi megközelítés így egy csapásra
önironikus, önreflexív, sõt önkritikus színben tûnik fel elõttünk. 

A diszkurzív politológia demokratikus (7) jellege több vázolt
vonásában is tetten érhetõ. Egyrészt „lételméleti” demokratiz-
must képvisel: beszédre, cselekvésre, illetve intézményre azo-
nos „ontológiai státusszal” bíró jelenségként tekint (140.). Úgy
tartja, hogy egyik sem oka a másik kettõnek, pusztán egymás
„határfeltételei” és „vonatkoztatási területei” (140.). Másrészt
„szövegkezelési” demokratizmus jegyében szándékozik mûköd-
ni: a nyilvános jelentésadás-jelentésfejtés vizsgálatakor nem
keres és is nem képez mesterséges szövegtermelési hierarchi-
át, nem vélelmezett értelmezési monopóliumokhoz fordul (57.).
Elveti azt a feltevést, hogy – a demokratikus társadalom körül-
ményei közt – lenne olyan „kiemelt” beszélõ, akinek szavai ön-
magukban és alapvetõen fontosabbak, jelentõsebbek lennének
másokéinál, és akire ezért egy diszkurzív karakterû elemzésnek
feltétlenül fókuszálnia kéne (227.). Ezért a politikusok és más
„hatalmasságok” ténykedése mellett az állampolgárok interak-
cióira ugyanakkora energiákkal összpontosít. Innen nézve nincs
„elvi” különbség egy „világbirodalom vezérének szónoklata” és
egy „politikai talk-showba dühödten betelefonáló hallgató véle-
ménye” közt (227.). „Mindketten politizálnak, politikáról be-
szélnek és politikát konstruálnak”, mindkét aktor beszédcselek-
vése hatással van „környezetükre, más emberek életére” (227.).
A hatás és a hozzáférhetõség eltérõ mértéke, a „terjedelem” pe-
dig nem „elvi” különbség (227.). 

A diszkurzív politológia sajátos tudományos demokratizmust
jelenít meg. Nem privilegizált tevékenységként állítja be saját
szerepét, hanem egy általános társadalmi gyakorlat, egy széles
körben zajló értelmezési praxis részeként (57.). Nem hiszi azt,
hogy alkalmazott metódusai révén eleve exkluzív tudás birtoko-
saként funkcionálna. A módszer ugyanis – ebben a felfogásban
– nem valami hatékony eszköz, éles csákány vagy robosztus erõ-
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ANDRÁS LÁNCZI 

POLITICAL KNOWLEDGE

„Our wisdom in social science questions is almost always
retrospective only. This is, or ought to be, a humiliating
experience for human beings: if justice is beyond us, we would
like at least to claim knowledge.” (James Burnham)

Can you imagine that a Noble Prize is anually awarded in
political science? Whereas in certain life sciences and in
economics it goes without saying that there is some sort of a
standard by which it is decided for what achievement the Prize
would be awarded, it cannot be claimed to be so in political
science. Actual achievements in politics are acknowledged for
assisting creation or maintaining of peace thus accentuating
man’s profound yearning for security in the face of renewed
hostilities between man and man which points toward the
mysteries of human nature on the one hand, and the
unresolveable character of politics on the other.

Does it imply that achievements in political science cannot be
accurately measured, but even if they can, their acknow-
ledgement cannot appeal to universal knowledge? The issue at
stake is whether political science is capable of realizing a
universal potential like natural and formal sciences based on
„facts” and logical inferences in a closed system. One has to
bear in mind that modern Western science is the very first
system of knowledge and beliefs that seems to be successful
enough to claim universal validity. Such religious aspirations
all failed and have been confined to particular cultures that are
limited by other cultures.

While political scientists pursue knowledge about politics,
most of them take it for granted what they do as a political
scientist. There is however a haunting question as to whether
political science is identical with political knowledge. If it were
then it is just a matter of time that political science
achievements would be universally acknowledged like those of,
say, chemistry. It may mean two things, firstly, that political
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The paper finally considers the possibility of transforming
the European Union into a federal state. It concludes that the
foundations of a real European constitution has not been laid
down yet. It seems to follow the path of cautious reforms, and
keep the democratic control at the level of the member states.

MRS. LACZKÓ, ÁGNES TUKA 

EUROPEAN PARLIAMENT – A UNIQUE TRANSNATIONAL
ORGANISATION

In her article the author seeks the answer how the European
Parliament, the world’s first directly elected international
representative institution. In the first part of the article the
author describes the struggles of the members of the European
Parliament, the conclusion of which the European Parliament
that had got earlier only the right of consultancy and low
controlling jurisdiction, achieved the influence in the budget.
Later, thanks to the direct election with the development of the
integration it obtained co-legislative status.

The second part deals with the problems of the so-called
deficit in democracy and the ’Euro-elections’ (elections to the
European Parliament). According to the author, though in the
European Union member states comparing with the
participation in the elections to the national parliaments the
participation in the European Parliament elections is in lower
level, however it does not question the legitimacy of that
institution. The reason of the lack of interest is partly the fact,
that these elections don’t have the features of power and - on the
other hand - the inhabitants of the member states are not well-
informed according to the actual work of the European
Parliament. The work of the European Parliament is directed by
political groups which can creat even specific forms. That fact is
introduced in the third part, while at the end of the article we
can acquaint the ’daily’ work of the members of the European
Parliament, among the others with the inner structure of the
European Parliament and the cost of representation.

ATTILA ÁGH

EU ACCESSION AND INSTITUTIONAL REFORM-
PRESSURE

The paper deals with the impact of Hungary’s accession on its
institutional system and its basic message is that the full entry
to the EU presupposes a general reform of the Hungarian
institutions that has been analysed in the paper in the respect
of the institutions of social dialogue and administrative
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knowledge is a miracle and futile, or if it is a feasable pursuit,
then the main task is to dissolve it from the particular culture,
otherwise we have to observe Steven Shapin’s claim that „the
distinction between <truth> and <what locally counts as
truth> can be adequate for some purposes while being fatal to
others.” It is one of the oldest perplexities of human
understanding whether politics can be studied with the
slightest hope for acquiring knowledge about it. There are
rampant sceptical views.

The enormity of the task is reflected by the lack of common
standards of political science, and the essay, which is a written
and extended version of a lecture delivered at the ceremony of
the Bibó Prize Award in December, 2003, is an attempt to
taking stock of the epistemiological problems of political
knowledge.

PÉTER PACZOLAY 

THE HUNGARIAN CONSTITUTION AND THE ACCESSION
TO THE EU

The paper analyses the constitutional aspects of Hungary’s
accession to the European Union. 

There is an ongoing debate in Hungary on the need for a
constitutional reform and the drafting of a new constitution. I
have argued consequently in the last decade against a new
constitution and in favour of preserving the present text that is
based on the political agreements of 1989. The basic principles
and institutions of the constitutional order are stable and there
is no need to adopt a new basic law. The gradual amendments
make the text flexible and open to answer to the new
exigencies. 

Hungary’s accession to the EU was the reason for an
occasional amendment. The so-called „EU clause” was enacted
at the end of 2002 as a result of a political compromise. Both the
accession and the constitutional amendment has modified the
concept of sovereignty in Hungary. The list of unresolved
problems include uncertainties concerning the limitation of
sovereignty, the relation of community law and the national
constitution, and the protection of fundamental rights. In the
latter field the situation is already quite complex as far as
fundamental rights are protected by national constitutions,
community law, and the European Convention of Human
Rights. If the EU Charter of Fundamental Rights becomes a
legally binding document, the system of fundamental rights
protection will be even more complicated. Competing judicial
forums, and diverging jurisprudences could create difficulties. 
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LÁSZLÓ PRÁGER 

HUNGARY’S CATCHING UP: COMPETITIVENESS, SETS
OF VALUES AND INTERESTS IN THE EARLY 
TWENTY-FIRST CENTURY IN THE SPACE OF THE
GLOBAL WORLD AND THE EUROPEAN UNION

In the early 21st century Hungary has to place its political,
economic and social existence in three spaces, such as: in the
global world, in the European Union and within its own internal
national framework. It means the harmonisation of three
regions the interests and values of which often meet and
several times differ. For politics and economic policy the
identification of the aim is facilitated by the knowledge of the
historical period of five decades following World War II and the
almost 15 years that passed since the change of the political
system.

After World War II Hungary was transferred from the
developed Western (political and economic) world to the Soviet
sphere of interest without being asked and against its will.
Hungary however continuously attempted its reintegration into
the developed world right from that moment in various ways, to
varying extent and framework. A prominent stage of this
attempt was the revolution of 1956, next the new economic
mechanism of 1968 in a narrower framework, and then the
theory and practice of openness of the 80s, and, apparently as a
last step, came the change of the political system.

Yet today apparently the process of reintegration has not
been completed with the change of the political system, and the
real trend and structure of internal national development was
even less outlined. The change of the political system was
primarily change based on negation: overcoming the Soviet
system, the Warsaw Pact and CMEA-membership. All this
meant that the attention of those who accomplished the change
of the system was more of an external nature, focusing on
external relations. Thus Hungary stepped over to a new
political and economic culture from the Soviet power system,
into conditions of a multiparty system and market economy
while essentially it has not realised its national role even for a
moment. The Hungarian economy, the ownership structure and
the internal market have simultaneously become international.

The postponed internal development began with a delay of
one decade, but ultimately it is the task of the present to
harmonise national interests with the space of the global world
and with the European Union. Disregarding any line of force
would be a fatal political, economic political and social mistake.
Europe is European but at the same time it is part of the global
world. Considering only the framework of globalism would
mean the acceptance of being exposed to the set of interests and
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structures. In such a way, the paper consists of three parts. The
first part focuses upon the challenge of the accession and
discusses it as both an external pressure for adjustment and an
internal, long term need for modernization. This general
institutional reform-pressure, in fact, is not alien from the
Hungarian developments. Just to the contrary, it completes its
long term process of modernization. The second part
concentrates on the world of social actors and institutions, and
points out that there are many EU regulations in this field,
which are converging in a „social acquis”. Actually, in this part
the Lisbon Strategy comes to the fore and jointly with the
Tampere Programme it leads organically to the third part of the
paper. Namely, in the third part the world of territorial actors
has been investigated in harmony with the Lisbon Strategy,
arguing that the Lisbon Strategy has its own territorial aspects,
virtually producing a „territorial acquis”. Evaluating the EU
regulations in both fields, the paper concludes that these
regulations are more and more important for the EU and the
successful membership of Hungary depends first of all on the
adjustment of its institutional system to the EU.

ÁGNES LUX 

THE COMPARING ANALYSIS OF THE
INTERGOVERNMENTAL CONFERENCES OF THE
EUROPEAN UNION FROM THE BEGINNING TILL
NOWADAYS

Since the founding fathers of the European Communities in the
1950’s, there are many answerless questions, such like the
oscillating duel between the federalist-community method and
the intergovernmental-nationstate method, and so far, the
interesting issues,like the proportionality and the subsidiarity,
also now the capability of the working with 25 members after
May 2004. There were born many - more or less succesful-
solutions and reformplans, but among them the common sense
is: the european decisionmakers always prepare and think
these plans and proposals before they give them to the table of
the European Council within the framework of the
Intergovernmental Conferences (IGC).

In my study, I tried to compare the eight IGCs on the base of
the supposed common features, like the planned goals,
preparing and final documents, debate-themes, and the
consequences.

As abstract, I should to make my point of view clear, that the
Intergovernmental Conferences probably will stay the key
institutions in the really succesful decisionmaking, naturally
together with other community method-face processes.
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of how the Hungarian political life works dominated by
passionate conflicts without self-important issues. Because of
that there had not been a political debate really on the future of
Hungary in the E. U.

MÁTÉ SZABÓ
CIVIL SOCIETY IN HUNGARY AND EU-ACCESSION 

Civil Society was on the forefront of democratic opposition
programmes and discussions during the eighties within the
Eastern Bloc, and had a longer lasting influence also on
Western social science discourses. Students of civil society
need to reflect the issues and changing meanings of the concept
during this development, coming from Communist dictatorship
and leading to the EU-accession of most former Communist
Countries of Eastern and Central Europe. The analysis of East
Central European states is actually reduced on Poland,
Hungary, and Czech-Slovakia- produced ambivalent tendencies
towards civic engagement and civil society in post- communist
democracies. The author, as a Hungarian social scientist, tries
to refer mainly to examples of the Hungarian development,
which have some more general meaning for the sub-region with
specific outlook on EU-Accession.

To sum up relevant pre-communist traditions for recent
developments of civil society in Eastern and Central Europe,
there is an ambivalent relationship between democratization-
civilisation and of nation-building in this region. The
emancipation from Soviet influence in 1988-89, and dissolution
of Soviet Empire opened political space for the reconstruction
of national sovereignty and to develop civil society and
democracy in former Soviet-dominated states. The liberation
from Soviet rule, and institutionalization of new constitutional
structures was a “national” and „democratic” as well as „civic”
issue. National unity, democracy and civic engagement of the
civil society are reaffirmed and resurrected in post-communist
politics as former neglected factors. In this “ renaissance” in
Eastern Europe, there are very different political traditions and
tendencies awakened and reconstructed. Their relationship to
the values of civil society, pluralist democracy and human
rights is sometimes overshadowed by anti-modernist and
traditionalist orientations.

Parallel to the tendency of stressing sovereignty of the
nation-state and nation as ultimate values and actors of political
universe, the political elite of new, post-communist
democracies wish to join to Western European and North-
Atlantic economic-political integration, to European Union and
NATO. To get access they have to develop civil society and
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values of the global world, whereas inward-looking autarky
would mean a wrongly interpreted self-isolating nationalism.

To finding the direction and content of a successful catching
up it is visible precisely by surveying the path of the EU
Member States (presented in the paper) that it is the strength
of the internal structures of the countries that have developed
in their past which can ensure the economic and social cohesion
offering a basis to the necessary adaptation, and that makes
them competitive in the European Union and in the global
world.

ZOLTÁN LAKNER
HUNGARIAN PARTIES AND THE EUROPEAN UNION. The
E. U. in the internal politics in Hungary 1990-2004

The essay reflects on the debate between the leading
Hungarian parties on the conditions of the joining to the E.U.
According to the author this debate started too late, right before
the negotiations’ last turn in 2002, although the joining process
had lasted since 1994. Before 2002 there had not been a deep
discussion in the Hungarian society or in the political elite
about the possible Hungarian role in the E. U. or the
circumstances of the joining. 

After 2002 these question are dominantly seen through the
lens of the conflicts between the Hungarian parties, other point
of views hardly have no chance to be paid attention to. Now the
E. U. is not an independent policy issue but an „attachment” of
the general problems of the Hungarian party politics.

Between 1990 and 2002 the E. U. was a distant goal, a desired
but almost unknown destination of Hungary. A moderate
optimism was the typical attitude among the citizens, but
usually without established knowledge about the Union. The
parties did not reflect on the questions and maybe doubts that
arisen in the society, especially in the rural population.

In the fall of 2002 former Prime Minister Viktor Orbán was
the first relevant politician lifted these questions and fears to
the political agenda. But Mr. Orbán’s was motivated not by the
ambition to start the conversation about Hungary’s European
role. He tried to make his defeated party visible before the local
election in October 2002 and tried to speak different about the
E. U. winning the sceptic Hungarian voters’ sympathy to
enlarge his party’s basis. Mr. Orbán risked his E. U. supporter
image for gaining these voters’ support.

The socialist-liberal coalition called him populist and E. U.
sceptic and the government introduced itself as the only real
supporter of the joining. So the debate has started in 2002 is not
about Hungary’s strategy in the E. U. but this is an illustration

ABSTRACTS 366



integrative element of new democracies in their way towards
the EU. Of course, the EU could be only a “rival principle of
association” to “national renaissance” in Eastern Europe, if
there are plausible prospects for new democracies to reach the
level of EU countries in modernization and democratization
within the process of Europeanisation. 

ÁDÁM KÉGLER
LOBBYING IN THE EU

Modern government implies close co-operation with
stakeholders from all sectors of society.

Therefore, civic and producer interests contribute to the
perception, presentation and definition of issues in European
Union policy-making. European Institutions recognise the
benefits of being open to outside input and consultation
mechanisms form part of their activities throughout the whole
legislative process. There are already institutionalised advisory
bodies established to assist the European Commission, the
European Parliament and the Council of the EU, namely the
Economic and Social Committee (ESC) and the Committee of
the Regions (CoR). As the Commission stresses in one of its
recent communications, „the role of these advisory bodies does
not exclude direct contact between the Commission and
interest groups. In fact, wide consultation is one of the
Commission’s duties according to the Treaties and helps to
ensure that proposals put to the legislature are sound”.
According to Protocol n° 7 annexed to the Amsterdam Treaty,
on the application of the principles of subsidiarity and
proportionality, „the Commission should […] consult widely
before proposing legislation and, wherever appropriate,
publish consultation documents”.

This analysis would like to resume the phenomenon of the EU
lobbying. The main purpose of this article is to arouse business
and civil sector’s curiosity and make them prepare for the new
conditions whatever European interest enforcement capability
means, that’s the key to be a successful EU member country.

PÉTER HALMAI
EU ADOPTION OF THE AGRICULTURE
Potential pressures, economic and social challenges

EU adoption takes place just after a transformation crisis which
was accompanied by a significant loss in the role agriculture
plays in the national economy in the new EU member states of
Central and Eastern Europe. This time can be characterised as
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democracy .Paradoxically, the same political forces, which
preach national engagement, and rebuilding of nation-state ,
plea for European integration (or reintegration) as a
precondition of stabilization of democracy and modernization
of economic system. The new Eastern European nations all aim
membership in the European Union. But this membership,
which require high level of „civicness” and the same time
involve limits of sovereignty of its member states, contradicts
with the traditions of nation states in Eastern Europe. The
European Union is the symbol of modernity, democracy and
civic culture for East Europeans, the European Civil Society is
a challenge for all of them.

What are the distinctive features of the development of civil
society and engagement between the East and the West in
Europe? After 1989, the West stood there with well being,
resources management and participation experience within the
process of European integration , the East with „heroic
tradition” but without comparable public and private
experience within the framework of the re-emerging national
states, and facing national and ethnic conflicts. A „revolution of
catching up” was the challenge after the regime change, with
Western aid and latter within the Europeanization processes
also with more and more openness and support of the own
government and politics toward the development of civil
society.We may assume that it is so compared to the established
Western democracies, or making measure the expectations of
the actors of the regime change about an active participating
new political culture, some explain sinking participation with
the forced mobilizations of the Communist era, others with a
fast development of the transition movements to political
parties. The avant-guard function of civil society, its initiating
role and „watchdog” function in a new democracy interacting
with political society, bureaucracies and the rule of law is a
common feature of democratic transitions according the result
of these discussions. The internal composition of civil society
and its role in the transformation processes in the different
stages need further and detailed comparative analysis. NGO’s
network were developing fast and effective having ties to
European and the global civil society and regional networking
is also there for example in the form of Euro-regions. Strategies
of governments toward EU-accession made based upon EU
–policies the civil society for an important factor within the
Europeanisation process, where government and civil society
partnership had to happen. Regional cooperation is seen
recently in East Central Europe as directly connected to the
prospective of West-European integration, or as formulated in
the slogan “come-back to Europe”. “Citizenship”, the “spirit of
constitution”, “the patriotism of the constitution” should be the
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The author tries to demonstrate that the two different (and
contrasting) notions are the different sides of the same
phenomenon: the modern nationalism. These notions rank the
same constituents differently with essentially identical result.

On political level the adepts of the so-called civic nation
consider the question of the cultural identity as irrelevant, and
the question of citizenship as most relevant. For the adepts of
the so-called ethnic nation the cultural identity is the most
relevant and the citizenship the irrelevant. 

But at administrative level the ranking it turns: for the adepts
of civic nation the cultural identity turns into the main
condition of the social integration, the citizenship on the other
hand becomes irrelevant, because all administratively
integrated people are citizens. It results the cultural unification
(homogenization) of the state. But for the adepts of the cultural
nations the citizenship turns into the main condition of the
national integration and the cultural identity becomes
irrelevant, because all members of cultural community have
the same cultural identity. It results the endeavor of the
creation of the (culturally homogeneous) own state.

The author minds, that the different notions of the nation are
only theoretical tools for the different kinds of nationalism: on
one hand for the nationalism of the dominant cultural
communities (civic nation), and on other hand for nationalist
ambitions of the dominated cultural communities (cultural
nation). 

In conclusion they may be equally dangerous for the
multicultural societies. 

SÁNDOR PESTI 

CAN GOVERNMENT PERFORMANCE BE MEASURED?

The study examines two questions which, according to the
author, are related. The first question concerns the possibility of
judging the performance of a given government: has it
performed ‘well’, or ‘poorly’, either as a whole, or in certain
areas? And not by the standards of political, critical-intellectual
or everyday thinking, but by those of science. The author is
interested in the problem of what kind of answer science – in its
classical sense, mainly associated with the natural sciences,
dealing with reality, oriented by the binary code ‘true/false’ –
can give to this question, if any at all. Do the relevant social
sciences – including, of course, political science – have ways and
means for operationalizing governmental performance; how,
and to what extent can this kind of research be verified; what
degree of consensus can be reached concerning the acceptance
of the results among the professional elite of the field?
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a transformation depression. Agricultural policy was not able to
manage the crisis and the depression and structural problems.
This study takes Hungary as an example in order to analyse the
above propositions.

Adoption opens up new possibilities, but, on the other hand,
is accompanied by deep rooting pressures, which can emerge
even in the short run, mostly because of the inherent
agricultural structural problems and failures of agricultural
policy. These pressures are the following:

– difficulties in adopting the relevant acquis;
– turmoil in the institutional adoption of the EU support

system;
– short run financial difficulties, cash flow gap may emerge

as regards agricultural producers;
– significant disturbances on product markets, adoption

shocks can be expected (especially in certain livestock sectors);
– due to the above mentioned facts adoption related loss, less

favourable transfer balance and significant decrease of
agricultural performance is possible.

These pressures and some other factors may result in
significant medium and long term problems:

– permanent competitiveness problems may arise in certain
sectors, which has already been in critical situation;

– further loss in the role agriculture plays in the national
economy and decreasing agricultural sustaining ability can be
expected;

– threatening assimilation turmoil of the agricultural
structure;

– potentially unfavourable developments of the EU Common
Agricultural Policy (e.g.: re-nationlaisation).

The accession process push therefore vigorously to the
surface the inherent Hungarian agricultural structural
problems and unsolved questions of the transformation crisis
and depression. Successful agricultural adoption is
unimaginable without the management of the basic structural
problems. Sectoral policies play an important, but not exclusive
role in the management of these problems. Management of the
agricultural crisis and depression, and finding the devices that
cover wider nexuses is a challenge also for the wider economic
and social policy. 

BÉLA BÍRÓ

MYTHS OF THE NATION-NOTION

The paper attempts to clarify the relationship between the two
very debated nation-notions: the civic (or political) and the
ethnic (or cultural).
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public discussion on domestic defence and security is changing
course. According to this approach Hungarian soldiers do their
most important jobs abroad and for this preparations must be
made not only in the fields of modernizing the system of
defence institutions but also in the domestic public discussions.
Not only the administrative and military top leadership with
functional responsibility should be involved in this preparation
but also the opponents who articulate the opinion of skeptics
either officially or semi-officially and continuously in the
media.
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The author is highly sceptical as to these questions, and he
tries to support empirically the reasons for his doubts. He
examines in most detail the economy – as one of the most
consequential sub-systems of society – and economic policy in
this regard.

In the second half of the study the author broadens the
horizon of his analysis, and reflects on the extent to which the
social sciences – political science, economics, criminology,
constitutional law, media-sociology etc. – can be considered
‘scientific’ in the traditional, natural science-mathematics
sense of the word.

BALÁZS KISS – KATA BERTA – ZSOLT BODA
ELECTRONIC DEMOCRACY AND ELECTRONIC
GOVERNANCE. 
Opportunities and Realities

The paper gives an overview of the problems of electronic
government. First it summarises the predictions different
authors have raised since the beginning of the era Internet on
the opportunities and threats the new medium entails.
Afterwards a characteristic typology of electronic governance
elaborated by Christine Bellamy is presented in order to let the
reader see what kind of approaches to the use of the new
medium in the relationship between the governments and the
citizens have been produced so far. 

The more theoretical parts are followed by two surveys on the
Hungarian situation in the middle of 2003. The first analyses
the ways thirteen local governments designed and organized
their portals and used them in the communications with the
local communities and with the virtual guests. The second
study, based on interviews with the staffs in charge of the
portals of four local governments, focused on the back office
conditions and the administrative past, present and future of
electronic governance in the respective governments.

JÁNOS SZABÓ

THE OPPOSITIONAL POTENTIAL OF MILITARY REFORM

While the newspapers in Hungary are indignant about the fact
that the mothers of Hungarian servicemen are unable to send
even a bar of chocolate to their sons in Iraq and the public is
entertained with the dilemma whether our soldiers have
impossibly expensive equipment or we have really spent on
them enough enabling them to properly execute their missions,
at the same time it is becoming increasingly clear that the
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