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SIMON JÁNOSPolitikai konzervativizmus Magyarországon a kilencvenes években
Alábbi tanulmányunkban a magyar politikai elit konzervatív 
eszmeiségét vizsgáljuk. Először a magyarországi konzervativiz
mus jelenkori problémáiról szólunk röviden, majd az ideológi
ák térbeli kapcsolatának elemzésével foglalkozunk. Bevezetünk 
egy új mérési módszert, melynek segítségével egyértelműbben 
elkülöníthetők a magukat konzervatívnak vallók a liberálisok
tól, a szocialistáktól és a technokratáktól. Ezáltal egyrészt meg
határozhatjuk helyüket az ideológiai mező hálózatában, más
részt mérni tudjuk erejüket is a liberális és a szocialista néze
tek viszonylatában. Következő lépésben a konzervatív szó tárt
almát („literal meaning”-jét) kategorizáljuk, majd elemezzük, 
végül pedig a magukat konzervatívnak valló parlamenti 
képviselők értékrendszerét, értékkapcsolódásait vizsgáljuk 
meg összevetve egyrészt a liberálisokkal és a szocialistákkal, 
másrészt a klasszikusnak számító angol konzervativizmussal.'

• A tanulmány az Politikatudományi OTKA Bizottság T 25644. számú prog
ramja keretében végzett kutatásunk (1997-2000) eredményeinek felhasználá
sával készült.

Munkánk empirikus része két kérdőíves kutatás adatelemzésére épül: 1996- 
ban lekérdeztük a második szabadon választott parlament 193 tagját egy 50%- 
os, minden pártra reprezentatív mintán, majd 1998-ban megismételtük kutatá
sunkat a harmadik parlament 193 képviselőjével is.
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BEVEZETÉS

A konzervativizmust mint politikai gondolkodást a liberális és 
szocialista eszméktől leginkább a létezés dimenziói alapján tud
juk elkülöníteni. Míg az utóbbiak számára a társadalom eszmé
nyét az élők között létrejövő szimbolikus szerződés jelenti 
mindannyiuk előnyére, addig a konzervatívoknak a létezés di
menziói és horizontjai térben és időben sokkal tágabbak. Szá
mukra a jelen szükséges összekötő hidat képez a múlt és a jövő 
nemzedékei között, s e híd erejét az intézmények, a család, az 
identitások és az értékek folyamatossága határozza meg, ezért 
tartják fontosnak őrzésüket, védelmüket. A konzervativizmus 
szerint az egyes politikai döntések nemcsak az élőkre hatnak, 
de - előre ki nem számítható módon a múlt és a jövő távoli 
nemzedékeire is. Konzervatív nézőpontból a liberálisok és a 
szocialisták legfőbb üzenete, hogy „addig fogyasszuk el a vilá
got, amíg itt vagyunk”, amivel szemben ők az emberiség időbe
ni egységében gondolkodnak, s kötelességüknek tartják a már 
és a még „nem látható generáció” érdekeinek védelmezését is. 
Ehhez legfőbb támaszul a civil társadalom szervezeteit használ
ják, a maguk tekintélyes és hierarchizált intézményeivel, me
lyek az egyéniségnek szilárd hátteret biztosítanak: ilyenek pl. a 
társaságok, az egyházak, az iskolák, a klubok, a vallási intézmé
nyek, az alapítványok, a társas körök. Ezért a konzervatívok 
makacsul védik a hagyományos jogrendszert, a nemzedékeken 
áthagyományozott szokásjogot, a tulajdont és természetesen a 
mindezeket átörökítő család intézményét. Az államra mint a bü
rokratizált privilégiumok gyűjtőhelyére tekintenek, gyenge ál
lamot akarnak, amivel szemben a civil társadalom intézménye
inek erősítését szorgalmazzák, mondván, hogy a gazdaság és a 
kultúra a társadalom intézményeire tartozik, nem pedig az ál
lamra. Ebből következik a konzervatívok bürokráciaellenessé- 
ge is és következetes küzdelme a közkiadások csökkentéséért. 
Például ennek szellemében vetett véget a nyolcvanas években 
Margaret Thatcher konzervatív brit miniszterelnök a korábbi 
kormányzattól örökölt gyakorlatnak, hogy az iskolákban az ál
lam ingyen oszt iskolatejet a gyerekeknek. A konzervatív elvek 
szerint ugyanis erről a civil társadalom szervezeteinek a köte
lessége gondoskodni, nem pedig az állami költségvetésnek.

Fölfogásuk szerint a jog sem az állam tulajdona, hanem a tár
sadalom spontán terméke, ezért magának az államnak is a jog 
felügyelete alatt kell állnia. Ezek az angol-amerikai konzervatí
vok politikai ideológiájának legfőbb pillérei! De melyek a ma
gyar konzervativizmus fő karakterjegyei? Vannak-e egyáltalán 
esélyei ennek a politikai gondolkodásnak egy olyan országban, 
ahol az évszázados konzervatív hagyományokat megtörte egy 
negyvenéves államszocialista rendszer? Milyen lehetőséget tud 
nyújtani az immár tízéves új demokrácia az egyik legrégebbi
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európai eszme újjáéledésének? Érdemes felidézni R. Scrutont, 
az angol konzervatív gondolkodás egyik elismert teoretikusát, 
aki könyve magyar nyelvű kiadásának előszavát a következő ön
vallomással zárta: „Közép-Európát, és különösen Magyarorszá
got, nem kis részben azért tanultam meg becsülni, mert helyszí
ni tapasztalataim alapján sok előítéletemet kellett felülvizsgál
nom.” (Scruton, 1993: 10.). Jelen tanulmányunkkal - a magyar 
példa ellenzésével - is szeretnénk hozzájárulni a konzervatív 
ideológiával kapcsolatos előítéletek oszlatásához és a sematikus 
megközelítések árnyalásához.

I. A MAI MAGYAR KONZERVATIVIZMUS GYÖKEREI

A magyar konzervativizmus hosszú és gazdag történelmi múlt
ra tekint vissza. Nemcsak a társadalomban voltak mély gyöke
rei, de a politikai, a történészi, a jogi és a filozófiai gondolkodás
ban is. A magyar konzervatív gondolkodás számtalan neves el
méleti szakembere közül azonban - különböző okoknál fogva - 
csak kevesen léptek ki a nemzetközi porondra (Polányi Mihály, 
Kolnai Aurél, Mannheim Károly). A második világháborút kö
vető időszakban, majd az 1956-os forradalom utáni években 
több mint félmillió ember hagyta el az országot, halt meg bör
tönökben, kitelepítették vagy elhurcolták őket szovjet munkatá
borokba. Az áldozatok és az emigránsok között volt a tradicio
nális nemesi uralkodó osztály egésze és a középosztály aktívan 
politizáló elitjének többsége. Vagyis éppen azokat a társadalmi 
erőket likvidálták vagy paralizálták, amelyek történelmi múlt
juknál és társadalmi természetüknél fogva napjainkban egy ha
gyományos vagy egy modern konzervativizmus hordozói lehet
tek volna. Az 1989-ig terjedő időszakban a politikai hatalom ne
hezen tűrt meg más ideológiai nézetet, mint a sajátját a hétköz
napokban, mind pedig az ideológiai gondolkodás szintjén. A ma
gyar értelmiség számára ez az időszak lehetőségeiben elsősor
ban a leninizmus, a marxizmus, a neomarxizmus és a lukácsiz
mus ideológiájának korszaka volt (Schöpflin, 1994).

A konzervatív politikai erők harca 1989 után újjáéledt, elő
ször önmaguk megszervezéséért, újrafogalmazásáért, majd ré
gi intézményeik visszaszerzéséért és konzerválni kívánt értéke
ik terjesztéséért. Legnagyobb problémájuk azonban az volt, 
hogy a gyakorlatban alig volt mit konzerválniuk, hiszen a rend
szerváltozás során szinte minden a változásért kiáltott: először 
a zsákutcából kifelé vezető utat kellett megtalálni, azután pedig 
egy fejlődési irányt kellett keresni. A kor kívánalma szerint 
ugyanis az intézményrendszereket még nem konzerválni kel
lett, hanem - sarkosan fogalmazva - a régit lerombolni, és he
lyette valami mást építeni. Először ki kellett építeni a demokrá
cia és a piacgazdaság új intézményeit és játékszabályait, és csak
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azután nyílhatott a konzervatív törekvések számára nagyobb 
cselekvési tér. Nem működtek az országban olyan erős társa
dalmi csoportok, melyek nagy tömegben lehettek volna a kon
zervatív értékek társadalmi hordozói, melyekre a politikai erők 
támaszkodhattak volna (A. Gergely, 1997; Fricz, 1998). A régi 
gyökereinek jelentős része az államszocializmus idején elsza
kadt. Újbóli megerősítésükhöz viszont két, nagyon is eltérő le
hetőség kínálkozott: az egyik a konzervativizmus egy tradicio
nális, arisztokratikus irányzatát, a másik pedig egy modernizál- 
tabb, polgári változatát jelentette. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a rendszerváltozás után a magyar konzervativizmusnak 
kétféle bázisa működött: egyrészt egy tradicionalista konzerva
tív vonal, másrészt egy modernebb „citoyen” - vonal. Önmagá
ban mindkettő gyenge hatásúnak mutatkozott, valamiféle össze
fonódásukra a kilencvenes évek elején nem sok lehetőség kínál
kozott. Nézzük meg közelebbről a két alternatívát!

1989 után a korábbi hagyományos értékeket őrző magyar tra
dicionális nemesi emigráció egy része visszatelepült Magyaror
szágra (Latin-Amerikából, az USA-ból, Nyugat-Európából), s 
tőkéjével, évszázadokon át őrzött kultúrájával, társasági életé
vel, viselkedésével (kommunikációs stílus, etikett) jelentősen 
hozzájárult a konzervatív értékek és életvitelek újjáélesztésé
hez. A visszatelepült arisztokrácia ivadékai többségükben abból 
indultak ki, hogy az igazi magyar konzervativizmus hagyomá
nyai negyven évvel ezelőtt megszakadtak, és most a folytonos
ság érdekében a negyven évvel korábbi intézményekhez és ér
tékekhez kell visszanyúlni, s onnan kell minden folytatni. Ők az 
emigrációban is megőrizték szervezeteiket, szokásaikat, s a 
konzervativizmus arisztokratikus vonalat erősítették. Önálló 
politikai pártok szervezésére irányuló kísérleteik anakroniszti
kusnak tűntek, s tömegtámogatás hiányában eleve kudarcra 
voltak ítélve (1. a. Királypárt történetét). Nagyobb sikerrel épül
tek be a konzervatív pártok vezetésébe, de ott is inkább csak rö- 
videbb ideig szereztek pozíciókat (MDF, KDNP). Közéleti ere
jüket leginkább az növelte, hogy fölújították a háború előtti 
szervezeteiket, úri kaszinóikat, arisztokrata páholyaikat, rend
szeres báljaikat. Politikai szereplésük kevés sikerrel járt, annál 
inkább társasági életük.'A médiákban - főleg a bulvársajtóban 
- nagyobb nyilvánosságot kaptak báljaik, partiaik, esküvőik, jó
tékonysági rendezvényeik, s ezek sokak számára mintaértékű
vé, követendő példává is váltak.

A másik irányzat már az államszocialista rendszerből, a kis
vállalkozói rétegekből, és a kulturálisan erős középosztályi kö
rökből nőtt ki. Egyrészt a polgári jellegű konzervatív értékek 
egy része átmentődött és tovább élt a Kádár-korszakban is, hi
szen köztudott, hogy Magyarországon a családi szocializációnak 
nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően fontos szerepe 
van (Utasi, 1998). Egy részük még a nehezebb időkben is egy
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házi iskolába járatta gyerekét, s megőrizte a család konzervatív 
jellegét és értékeit. Másrészt a hetvenes-nyolcvanas években 
kialakultak bizonyos új struktúrák, mentalitások és kapcsolati 
hálózatok, melyek maguk is segítették a polgárosodást, az ál
lamtól független individuum kialakulását, a „citoyen” létrejöt
tét, az egyéni vállalkozó formálódását. A beindult privatizáció 
segítségével az egyéni vállalkozók megerősödtek, s mint az új 
tulajdonosi osztály tagjai a maguk vallásosságával, erős nemze
ti érzelmeivel a kilencvenes évek első felétől már a modern 
konzervatív értékek hordozójaként léphettek föl.

A kilencvenes évek társadalmi változásai megjelentek a poli
tikai pártok szintjén is. 1989-től kezdve két nagyobb párt lépett 
föl a konzervativizmus ideológiájával: az egyik a Keresztényde
mokrata Néppárt volt, a másik a Magyar Demokrata Fórum. A 
KDNP a második parlamenti ciklusban frakcióira hullott, és 
harmadszorra, 1998-ban már nem került be a parlamentbe. Az 
MDF megnyerte az első szabad választást, de a négyéves kor
mányzásban felőrlődött, így a második és harmadik ciklusban 
már csak kispárti-statiszta szerep jutott neki a nagy pártok mö
gött. A konzervativizmussal összefüggésben szólnunk kell má
sik két pártról is, a Független Kisgazdapártról és a Fidesz- 
Magyar Polgári Pártról. A kisgazdák alapvetően az agrárérde
kek védelmére szerveződtek, ennek megfelelően konzervativiz
musuk is erősen tapad a paraszti létviszonyokhoz és a vidéki 
életformához, a vallási, nemzeti és családi tradíciókhoz. A Fi
desz egy centrista, liberális pártként indult az első választáson, 
majd a második választások idején kihasználta, hogy a politikai 
•polarizálódásban megüresedett az ideológiai tér jobbközép he
lye, s azt fokozatosan elfoglalta. A harmadik választások előtt 
keresztény vallású politikai csoportokkal is megerősítette sora
it, és így egyfajta liberál-konzervatív jobbközép gyűjtőpárttá 
vált. 1998-ban a Fidesz a másik két markánsan konzervatív 
párttal közösen alakított jobbközép kormányt, amely magát a 
polgári erők kormányának nevezte.

Ezek után hogyan karakterizálhatjuk a jobbközép kormány 
ideológiai arculatát? Sajátos jobbközép liberál-konzervatív ide
ológiával állunk szemben, vagy ez már a jövő század új típusú 
konzervatív ideológiája, melynek leírásával még tartozunk? 
Mennyiben hasonlít és miben tér el a magyar konzervatív erők 
politikai karaktere a nyugat-európai konzervatív pártok karak
terétől? A választ elsősorban a politikai elit ideológiai arculatá
nak leírásával és értékkötődéseinek elemzésével próbáljuk 
megadni.
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II. A KONZERVATIVIZMUS HELYE AZ IDEOLÓGIAI 
TÉRBEN

1. A kétpólusú ideológiai tér mérése

A KONZERVATÍV-LIBERÁLIS SKÁLA

A továbbiakban azt nézzük meg, hogy a jelenlegi magyar politi
kai elitben milyen a konzervatív erők súlya, szerepe, értékrend- 
szere. Máris szembe találjuk magunkat néhány fontos módszer
tani problémával, első lépésként ugyanis azt kell meghatároz
nunk, hogy ki tekinthető konzervatívnak, és ki nem. A kérdésre 
a legkézenfekvőbb válaszunk az, hogy konzervatívnak az tekint
hető, aki magát annak vallja.

Mérhető-e egzakt módon a konzervatív öndefiníció, és ho
gyan? Mennyit mondanak el az eddig használt módszerek, és 
mennyit tárnak föl, és mennyit fednek el az általunk megismer
ni kívánt ideológiai valóságból? Alkalmasak-e az eddig használt 
mérések vagy sem, vagy alkalmazhatunk hatékonyabb eljárást 
is?

A kérdőíves kutatásokban a konzervativizmus mérésére álta
lánosan használt az úgynevezett konzervatív-liberális dichotóm 
megoszlás. A skála a kérdőívekben a tér egy vízszintes síkján je
lenik meg, egyik végén a liberális, a másik végén pedig a kon
zervatív szó áll. A skálát általában 1-től 10-ig terjedő bokszok 
alkotják, a franciák előszeretettel használják a 7-es megoszlást. 
Az általunk használt kérdőívekben a tízbokszos megoldás mel
lett döntöttünk, hogy minimálisra csökkentsük a centrumba va
ló kényelmes elhelyezkedés lehetőségét. A skáláról parlamenti 
vizsgálatainkban a következő képet kaptuk: Mindkét mérési 
időszakban (1996 és 1998) a képviselők több mint 90%-a el tud
ta magát helyezni a konzervatív-liberális skálán, ami azt bizo
nyítja, hogy a dichotóm ideológiai megoszlás a képviselők dön
tő többség számára értelmezhető (1. táblázat).

A skálán való önelhelyezkedés lehetőséget nyújthat számunk
ra, hogy szétválasszuk a liberális és a konzervatív gondolkodó
kat, úgy hogy az 1-től 4-ig terjedő részt liberálisnak, a 7-től 10- 
ig terjedőt konzervatívnak tekintjük, az 5-6 bokszokban lévőket 
pedig centristáknak, ideológiai értelemben neutrálisoknak mi
nősítjük. Eszerint tehát a magyar parlamentben a második par
lamenti ciklus idején (1994-1998) a képviselők 64%-a vallotta 
magát liberálisnak, 12%-a konzervatívnak, míg közel egynegye
dük (24%) neutrálisnak. A harmadik ciklusra (1998-2002) 43%- 
ra csökkent a liberálisok, 30%-ra nőtt a konzervatívok aránya és 
27% a magukat semleges ideológiájúaknak vallók aránya (2. 
táblázat).
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1. táblázat:
A konzervatív-liberális skálán való önelhelyezkedés

1996-ban 1998-ban Együttesen

% (N) % (N) % (N)

magát elhelyezte 97 (188) 92 (178) 95 (366)

nem helyezte el 3 (5) 8 (16) 5 (21)

Összesen 100 (193) ioo (194) 100 (387)

2. táblázat: Képviselői önelhelyezkedés a konzervatív-liberális 
skálán pártonként (1996-ban és 1998-ban, %-ban)

Fidesz FKGP MDF MSZP SZDSZ Összesen
96 98 96 98 96 98 96 98 96 98 96 98

liberális 20 18 20 0 0 0 81 87 82 75 64 43
konziervatív 30 40 60 83 80 67 1 2 0 0 12 30
neutrális 50 42 20 17 20 18 12 8 18 25 24 27

Mean 5.5 6.0 8.4 8.0 7.4 6.9 3.4 3.4 3.1 3.2 4,3 5,2

Ha a képviselőket pártfrakciójuk szerint nézzük, akkor azt 
látjuk, hogy a konzervatív-liberális skála viszonylag megbízha
tóan méri a pártoknak a politikai térben való elhelyezkedését is. 
Vagyis a pártok által magukról hirdetett és más pártoknak és a 
közvéleménynek felé közvetített ideológiai kép megfelel annak, 
amit a skálán mértünk (3. táblázat).

3. táblázat: /I képviselők frakciók szerinti ideológiai megosz
lása az 1996-os és 1998-as összevont adatok alapján (%-ban)

Liberális Konzervatív Neutrális Átlag

liberális
SZDSZ 81 0 19 3.2 liberális
szocialista
MSZP 74 3 16 3.4
liberális-konzervatív
Fidesz 19 38 43 5.9
konzervatív
MDF 0 74 26 7,2
FKGP 3 79 18 8,1 konzervatív

ÖSSZESEN (1996 és 1998 N = 366) Átlag: 4.5
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Egy másféle csoportosításban az is láthatóvá válik, hogy a li
berális pólushoz legközelebb a magát kifejezetten liberális 
pártnak valló SZDSZ, míg a konzervatív pólushoz a kifejezetten 
agrárius érdekeket képviselő Független Kisgazdapárt áll legkö
zelebb (4. táblázat). Ebben a kétpólusú megoszlásban a legna
gyobb kormánypárt tagjai átlagban a centrumba sorolják magu
kat, de arra is érdemes felfigyelni, hogy egyénileg viszonylag 
nagy a szóródásuk is (st.dev.: 1,75).

4. táblázat:. A konzervatív-liberális skála átlaga pártonként 
(1996-ban és 1998-ban)

1996
mean st.dev.

1998
mean.st.dev.

Együtt
mean st.dev.

SZDSZ 3,15 (1,23) 3,25 (1,58) 3.17(1,29) liberális
MSZP 3.46 (1,22) 3,36 (1,39) 3.42 (1,29)
Fidcs2 5,50 (1,72) 5.99 (1,75) 5,93 (1,74)
MDF 7,40 (1,17) 6,89 (0.78) 7,16(1.01)
FKGP 8.45 (2,50) 7,96 (1,36) 8,13(1,37) konzervatív

Mean 4,28 (2.10) 5,17 (2,26) 4.55 (2.20)

A BIPOLÁRIS SKÁLÁK KORLÁTÁI

A posztkommunista Európa változásai és az új magyar demok
rácia tíz éves történetének tapasztalatai a bipoláris skálák 
validitásának és mérő szerepének újragondolására késztetnek 
bennünket, s ez az újragondolás talán Európa más régiói számá
ra is hordozhat tanulságokat.

A liberális-konzervatív skála - mint láttuk - sokat elárul a po
litikai erőknek az ideológiai térben való tagozódásáról. Sokat, 
de számunkra nem eleget. Szembe találtuk magunkat ugyanis 
néhány korláttal is. Ilyen például a harmadik ideológiai cso
portnak, a szocialistáknak a skálán való elhelyezkedése. Ebben 
a vonatkozásban a konzervatív-liberális skála ugyanazzal a 
problémával küszködik, mint a bal-jobb skála, hiszen a két pó
lus mintegy kényszerből maga közé szorítja a harmadik ideoló
giai erőt. A magyar politológiai szakirodalomban sokan például 
evidenciaként kezelik, hogy a pártstruktúrákban a liberálisok a 
centrumban vannak, mert a bal-jobb skálán középre kerülnek 
és így mintegy hidat képeznek a konzervatívok és a szocialisták 
között (Csizmadia, 1999). Ha a pártstruktúrában a bal-jobb- 
skálára vetítve határozzuk meg a liberális pártok helyét, akkor 
valóban így van, a másik két irányzat közé ékelődve helyezked
nek el, általában a skála 5. és 6. pontja körül. Csakhogy ez első
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sorban a kétpólusú skála logikai rendszerének következménye, 
hiszen a két pólus maga közé szorítja azt, amely egyikkel sem 
mutat affinitást. Föltételezzük, ha egy szocialista-liberális ten
gelyen kellene a konzervatívoknak elhelyezkedniük, akkor ők is 
a középet választanák.

Ha a magyar parlamenti vizsgálataink adatelemzésénél ma
radunk, akkor azt látjuk, hogy a liberális-konzervatív skálán a 
viszonylag nagy szórású Fidesz valódi belső kompozíciója is 
rejtve marad, éppen a kétpólusú skála következtében. A páros 
osztású (10-es) skála ellenére is viszonylag nagyarányú a „cent
rumba húzás”, hiszen a Fidesz képviselőinek 43%-a, az MDF- 
esek egynegyede és az SZDSZ-esek egyötöde, a szocialistáknak 
pedig 16%-a választotta ezt a pozíciót. Lényegében minden ne
gyedik válaszadó a centrumba tette magát, ami meglepően nagy 
arány, mert más mutatók nem támasztják alá azt, hogy a képvi
selők egynegyede (25%-a) ideológiailag semleges lenne. Mivel 
magyarázható ez? Megválaszolandó tehát az a kérdés, hogy egy
általán valós-e ez a kép a képviselőkről, vagy sokkal inkább mé
réstechnikai korlátokról van szó? E csoportok teljesen eltérő 
okok miatt választják ugyanazt az 5 vagy 6 számú bokszot. Néz
zük meg, milyen csoportok torlódnak itt kényszerből egymásra! 
Egyfelől itt vannak azok, akik rendelkeznek valamilyen ideoló
giai kötődéssel egyik vagy másik oldal irányába, de azt akarják 
kifejezni, hogy az övék valamivel gyengébb, mint azoké, akik a 
pólushoz közelebbi részt választják. Másfelől az a csoport is ide 
helyezkedik, melynek tagjai teljesen távol állnak mindenféle 
ideológiától, vagyis neutrálisak. Végül olyanok is itt találhatók, 
akiknek erős ugyan az ideológiai kötődésük, de teljesen más jel
legű, mint amit a skála kifejez (pl. szocialisták), és csak azért 
választották a „sem egyik, sem másik” területét, mert a 
dichotóm skála őket kényszerűen középre szorította. A három
féle töltés ugyanazon a ponton jelentkezik, mégis teljesen más 
valóságtartalmat fed le.

A bipoláris liberális-konzervatív skála alkalmatlan a három 
önálló ideológia tesztelésére, mert a szocialistákról kaphatjuk 
azt a képet, hogy centrumbeliek, de legalábbis közvetítenek a li
berális és konzervatív erők között, noha a valóságos folyamatok 
ennek ellentmondanak. Nem lépünk előre akkor sem. ha egy 
bal-jobb tengelyt használunk, mert hasonló korlátok közé szo
rítjuk gondolatainkat és ítéleteinket. A bal- és jobboldal által 
elfoglalt két pólus csak középen enged helyet a liberálisoknak, 
s így a centrumpárti megítélés nem feltétlen a valóság képi kon
vertálása, hanem egy logikai kényszerhelyzet és egy nyelvésze- 
ti-kifejezésbeli korlát következménye. A kétpólusú skálák tehát 
nem oldják föl a dilemmánkat, mert bezárják gondolkodásun
kat. Valószínűleg erre célzott Scruton, amikor maró gúnnyal azt 
mondta, hogy „a dichotómiákban és a skatulyákban gondolko
dók szövetsége megbonthatatlan” (Scruton, 1993: 118.).
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Szét lehet-e egymástól választani a három csoportot, az elté
rő jelentéstartalmakat hordozó rétegeket? Hogyan lehetne át
láthatóbbá tenni az egyes ideológiák közötti kapcsolódási irá
nyokat és a hidak erősségét? Hogyan lehetne mérni az eltérő 
ideológiákat is magában foglaló pártok szerkezetét? Elkülönít- 
hetők-e az ideológiáktól távol álló neutrálisok csoportja? Ho
gyan lehet elkerülni a harmadik ideológia középre szorítását? 
Ezek a kérdések többször is foglalkoztattak minket az elmúlt 
években folytatott kutatásaink során, és most a konzervativiz
mus témája kapcsán ismét előtérbe kerültek.

2. Az ideológiai piramis, avagy a három plusz egy pólusú 
ideológiai tér megjelenítése

AZ „IDEOLÓGIAI PIRAMIS"

Kutatássorozataink során fogalmazódott meg bennünk hipotézi
sünk lényege a hárompólusú ideológiai térről. A poszt
szocialista országok tapasztalatai azt mutatják, hogy az ideoló
giai térben a konzervatívoktól és a liberálistól elkülönülve a 
szocialisták is egy önálló dimenzióban léteznek, s ez nem a má
sik kettő közötti közvetítő térben van, hanem egy önálló harma
dik pólust képez. Az ideológiai teret tehát legalább hárompólu
súnak kell ábrázolnunk.

Hosszabb elemzések és kísérletezések után konstruáltunk 
egy geometriai formát, melyet „ideológiai piramisnak” nevez
tünk cl. Ez egy csúcsára állított egyenlő szárú háromszög, ahol 
a három sarkot a szocialisták, a konzervatívok és a liberálisok 
foglalják el. A pólus azoké, akik erősen kötődnek valamelyik 
ideológiához. Mindhárom pólusból hidak nyúlnak a másik két 
pólus felé, s ezek az összekötő hidak maguk is két szakaszra ta
golódnak, mielőtt elérnék a másik pólust, hogy lehetőséget ad
janak a gyengébb vagy a kevertebb ideológiák kifejeződésének 
is. A három pólus metszéspontjában, vagyis a köztük lévő távol
ság mértani középpontjában van egy negyedik kristályosodási 
pont is, mely minden ideológiától egyenlő távolságra van, ez a 
neutrális zérópont, a valódi centrum, amely az ideológiailag 
semlegesek, vagy ha úgy tetszik: a technokraták helye. A neut
rális pontot belső járatok kapcsolják a pólusokhoz, melyek kö
zepén egy megállót biztosítottunk azoknak, akiknek van ugyan 
valamilyen ideológiai affinitásuk, de az csak egy ideológia irá
nyába és gyenge kötéssel. Összesen 13 pont közül választhatnak 
a megkérdezettek.

A piramis az elvégzett kontrollvizsgálatok szerint nemcsak 
arra alkalmas, hogy kiküszöbölje a konzervatív-liberális skála 
korlátáit, hanem arra is, hogy segítségével árnyaltabb képet
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rajzoljunk az aktoroknak és szubjektumoknak az ideológiai tér
ben elfoglalt helyéről. További előny, hogy az ideológiai csopor
tok közötti kapcsolódási lehetőségek, átmenetek is láthatóvá 
válnak. De még a három pólus valamelyikére való elhelyezke
dés (konzervatívok, liberálisok és szocialisták) sem jelent ön
magában szélsőséget, a hálózati kapcsolatok miatt helyesebb in
kább egy network-rendszer markáns kikristályosodási pontja
ként fölfogni.

'Akik magukat a piramis 1., 2., 5., 7. pontjaira tették, azokat li
berálisnak neveztük el, akik a 3., 4., 6., 9. pontokra, azokat kon
zervatívnak, akik pedig a 10., 11., 12., 13. pontokra tették magu
kat, azokat szocialistának. A 8. pont mint mértani közép a nul
lát jelentette, vagyis az ideológiailag semlegeseket. Mindezek 
alapján nézzük meg, hogy az egyes pártok valóban az általuk 
vallott ideológia szerint helyezkednek-e el a piramison!

A POLITIKAI ELIT IDEOLÓGIAI TAGOZÓDÁSA A PIRAMIS ALAPJÁN

Ha összevetjük a konzervatív-liberális skálán és a piramison 
való elhelyezkedést, akkor azt látjuk, hogy egyrészt a piramison 
még valamivel nagyobb arányban is tudják a válaszadók elhe
lyezni magukat, ami azt valószínűsíti, hogy könnyebb rajta az 
ideológiai öndefiniálás, mint a dichotóm skálán (5. táblázat). 
Másrészt a piramis nemcsak mennyiségében ad több informá
ciót, de sokkal árnyaltabb képet is mutat 1., 2. ábra a három ide
ológiai alternatíva is tisztában működik, főleg a hozzájuk kap
csolódó hidak révén. Vagyis pl. a kifejezetten konzervatív pár
tok valóban a konzervatív területet foglalják el, a liberálisok a 
liberálisát, a szocialisták pedig a szocialista területet. Emellett 
megmutatkozik a Fidesz kettős karaktere, illetve a konzervatív 
identitás erősödésének tendenciája is. Végül azt is láthatjuk, 
hogy itt a centrum valóban centrumot jelent, mert egyenlő tá
volságra van minden ideológiától, s ilyen értelemben mind a Fi- 
deszben, mind az SZDSZ-ben megmutatkoznak a pragmatista 
centrumerók (11%-os arányban). Az 1994-98 közötti második 
parlamenti ciklusban konzervatívnak vallotta magát a képvise
lők 22%-a, a harmadik ciklusban már 45%-a. A liberálisok ará
nya az idő alatt 24%-ról 17%-ra csökkent, a szocialistáké 50%- 
ról 38%-ra, a neutrálisoké pedig 5%-ról 1%-ra. (5. táblázat, 1. és 
2. ábra).
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5. táblázat. Önelhelyezkedés a piramison és a skálán 
(összevont adatokkal, %-ban)

konzervatív-liberális 
(N = 366)

piramis 
(N = 372)

önelhelyezkedés 95 96

liberális 54 17
konzervatív 21 34
szocialista - 42
semleges 25 7

1. ábra. Az ideológiai piramison való elhelyezkedés (1996-ban 
és 1998-ban)

1996-ban (N = 185) 1998-ban (N = 187)

2. ábra. Az ideológiai elhelyezkedés az összevont adatok 
alapján (N = 351)

(1996 és 1998 N = 372)

4
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6. táblázat. X képviselők frakciók szerinti ideológiai 
megoszlása a piramis alapján (1996-ban és 1998-ban, %-ban)

Konzervatív Liberális Szocialista Neutrális (N«)
96 98 96 98 96 | 98 96 98 96 98

konzervatív
MDF 100 100 0 0 0 0 0 0 9 9
FKGP 100 100 0 0 0 0 0 0 11 4
konzervatív-
liberális
Fidesz 50 70 50 20 0 0 0 11 10 76
liberális
SZDSZ 3 11 82 78 3 11 12 11 34 9
szocialista
MSZP 0 0 4 3 88 97 8 0 102 69

7. táblázat: A képviselők frakciók szerinti ideológiai 
megoszlása a piramis alapján (1996-ban és 1998-ban %-ban)

Liberális Konzer
vatív

Szocia
lista

Neutrális (St.dev.) (N=366)

szocialista
MSZP 3 0 92 5 (.7212) (171)
liberális
SZDSZ 81 5 5 9 (.5754) (43)
liberális—
konzervativ
Fidesz 23 67 0 9 (.6591) (86)
konzervatív
MDF 0 95 0 5 (.4588) (19)
FKGP 0 100 0 0 (.0000) (35)

III. A KONZERVATIVIZMUS TARTALMA

1. Az ideológiai gondolkodás képessége

A konzervativizmus kifejezése - a maga politikai értékrendsze
rével és ideológiai tartalmával - arra is alkalmas, hogy kapcso
latot létesítsen a politikai elit egyes csoportjai között, orientálja 
őket, preferenciákat és diszpreferenciákat váltson ki belőlük, s 
így segítse a választópolgárokat is pártválasztásuk és politikai 
orientációik kialakításában. A magyar parlament képviselőivel
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készített két idősoros kérdőíves kutatás adatainak elemzésével 
többek között arra kerestünk választ, hogy van-e tényleges je
lentése a képviselők számára a konzervativizmusnak mint jel
zőszónak, és hordoz-e a kifejezés valamilyen politikai kommu
nikációs tartalmat a pártok közötti kapcsolatokban. Ha ugyanis 
képesek a pártok ebben az ideológiai kódban gondolkodni és 
kommunikálni, akkor működnek egymás közötti kapcsolataiban 
a konzervatív-liberális-szocialista ideológiai orientációk, és ez 
segíti őket, hogy a társadalom „felé" is képesek legyenek kom
munikálni. Ila viszont nincsen közös nyelv a kormánypártok és 
az ellenzékiek között, akkor nehézzé válik köztük a kompro
misszumok kötése, és ezzel nagyobb működési teret kap a konf
liktusos demokrácia a konszenzusossal szemben.

Az ideológiai gondolkodásra és kommunikációra való képes
séget különböző komponensek segítségével mértük. A kompo
nensek kidolgozásához segítségünkre voltak a bal-jobb 
dichotómia mérésére korábban már kidolgozott és használt 
rendszerek, melyeket módosítottunk és adaptáltunk a konzer
vativizmus vonatkozásában is (főleg Fuchs-Klingemann, 1989, 
Converse, 1964, Laponce, 1981, Simon, 1999).

A Fuchs-Klingemann-rendszerhez képest az általunk kidol
gozott rendszerben például az egyes komponensek nem képez
nek vertikális szinteket, hanem sokkal inkább egymás kiegészí
tői, melyek meglétükkel és intenzitásukkal erősítik, hiányukkal 
pedig gyengítik az ideológiai gondolkodást. Az ideológiai gon
dolkodás képességének mérésére az alábbi három komponenst 
használtuk:

1. Képes-e a megkérdezettek többsége önmagát elhelyezni a 
konzervatív-liberális skálán, ha igen, milyen arányban?

2. Képes-e a konzervativizmus szónak verbális definíciót ad
ni, és mit ad neki?

3. Képes-e a fogalmakhoz megfelelő koherens értékeket kap
csolni, és melyek ezek az értékek?

Az első komponens, az eligazodás arra vonatkozik, hogy a vá
laszadók (esetünkben a parlamenti képviselők) képesek-e ma
gukat elhelyezni a libcrális-konzervatív-szocialista piramison, 
és mennyire alkot az önelhelyezés összefüggő és koherens rend
szert az egyes pártok tekintetében. Ezt neveztem eligazodási 
képességnek. A második komponens arra vonatkozik, hogy a 
megkérdezett politikus a nyitott kérdésre válaszolva képes-e 
verbálisán megfogalmazni a konzervativizmus jelentését, vagy 
legalábbis annak egy minimál meghatározást adni. Ezt nevez
tem definiálási képességnek. A harmadik összetevő azt méri, 
hogy képes-e a képviselő az értelmezések egy előre meghatáro
zott kulturális keretéből (zárt kérdésekből) azokat az elemeket 
kiválasztani, amelyek - a korábban kialakult európai kulturális 
konszenzus alapján - a konzervatív értékrendszer részét képe
zik. Ezt értékkapcsolási képességnek neveztem.
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2. A konzervativizmus: „eligazodás" és „definiálás"

A kétpólusú, bal-jobb skálán való elhelyezkedési képességet 
Fuchs és Klingemann után „felismerésinek nevezzük. A 13 be
osztású ideológiai piramis esetében azonban az önelhelyczke- 
dés egyben „eligazodási képesség"-et is jelent, mert lényegé
ben egy 3 plussz 1 pólusú összetett rendszerben való tájékozó
dási képességet fejez ki. 1996-ban a képviselők 96%-a, 1998-ban 
pedig 97%-a el tudta magát helyezni a piramison. Ezek pedig 
mindkét időszakban magasabb arányok, mint akár a bal-jobb 
skálán, akár a konzervatív-liberális skálán való önelhelyezései. 
A parlamenti képviselők tehát nemcsak elfogadják a piramis ér
vényességét, de könnyebben is eligazodnak rajta, mint a kétpó
lusú skálákon!

8. táblázat. Az eligazodás képessége

Piramis Konzervatív-liberális Bal-jobb
Önelhelyez kedés

1998 97 92
1996 96 96

81
88

Az ideologikus gondolkodás mérésének másik komponense a 
„konzervatív”, a „liberális” és a „szocialista” szavak definiálá
sának hajlandósága és képessége, vagyis az, hogy a politikai elit 
milyen arányban képes az ideológiák tartalmát megfogalmazni, 
verbalizálni. A megkérdezett képviselők nagy többsége képes 
volt valamilyen definíciót adni a három ideológiai kategóriának 
(9. táblázat). A legtöbben mindkét vizsgált időpontban a liberá
lis és a konzervatív kifejezést tudták definiálni, méghozzá egy
forma arányban, még a szocialista értelmezése valamivel min
dig elmaradt a másik kettő mögött, még 1996-ban is, amikor a 
parlamenti képviselői székek 52%-ában szocialista képviselők 
ültek. A második parlamenti ciklusban a képviselők 92-92%-a 
határozta meg valamiképpen a liberális és a konzervatív kifeje
zést, s csak 88%-uk a szocialistát. Két év múlva, 1998-ban, a 
harmadik ciklus képviselőinek 88%-a tudta megfogalmazni, mit 
jelent a konzervatív és a liberális szó, 79%-a pedig, hogy mit je
lent a szocialista.
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9. táblázat. Az ideológiai kifejezések definiálási képessége 
(a nyitott kérdésekre értelmezési adott válaszok, %-ban)

19981996

konzervatív 92 88
liberális 92 88
szocialista 88 79

Az egyes ideológiák definiálására a konzervatívok képesek a 
legkevésbé és a szocialisták a leginkább. A konzervatív szót a 
magukat konzervatívnak vallók 91%-a határozta meg, a liberá
lisoknak 92%-a, a szocialistáknak pedig 96%-a (10. táblázat).

10. táblázat. Az ideológiai kifejezések definiálása pártonként 
megoszlásban (%-ban)

konzervatívok liberálisok szocialisták

„konzervatív” 91 90 77
„liberális” 92 92 88
„szocialista” 96 95 94

Összességében azt mondhatjuk, hogy a politikai pártok elitjé
nek több mint négyötöd része képes volt meghatározni a három 
legfontosabb ideológiai kategóriát.

Az „eligazodás”, a „definiálás” képességének mérése után te
gyünk egy kis kitérőt, még mielőtt az „értékkapcsolási” képes
ségeket elemeznénk! Nézzük meg azt is, hogy milyen tartalmat 
tulajdonítanak a képviselők a konzervativizmus kifejezésnek! A 
két kérdőíves adatfölvétel (1996 és 1998) 353 értelmezhető vá
laszát textológiai elemzéssel rendszereztük, és a legnagyobb 
közös nevező elve alapján 8 plussz 1 kategóriába csoportosítot
tuk őket. Ha a válaszadó többféle meghatározást adott, a kódo
lók csoportja mindig csak az első említést kódolta. Eszerint a 
magyar politikai elit a konzervativizmus alatt elsősorban a 
tradicionalizmust érti (70%-uk), egytized részük egy elit maga
tartással azonosítja, míg 7%-uk számára elsősorban erkölcsi ér
tékeket jelent (11. táblázat).
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11. táblázat. A konzervatív kifejezés értelmezése a nyitott kér
désekre adott válaszok kategorizálásával (1996-ban és 1998- 
ban. %-ban)

1996
(N = 182)

1998
(N = 171)

Ossz. mean 
(N = 353)

1. tradicionalizmus 80 59 70
hagyománytisztelet,
értékmegőrzés
2. elit magatartás 
privilegizáltság, zártság, 
tekintélyelvűség

7 14 10

3. erkölcsi értékek 
tisztesség, becsület, 
törvénytisztelet

2 11 - 7

4. maradiság 
regresszívek, 
haladásellenesek

6 5 5

S. vallásosság 1 4 2
istenhit, templomba járás
6. szociális érzékenység
keresztényszociálisak,
szegényekért

0 3 1

7. nemzeti érzés 0 3 1
hazaszeretet, nacionalizmus
8. pártok
klubok és szervezetek

0 1 1

megnevezése
9. egy éb 1 6 3

3. A magyar konzervatív elit „értékkötődései" és
„értékcsúszásai”

Közismert, hogy hatékony politikai kommunikációt nem lehet 
folytatni hosszabb távon, ha csak absztrakt ideológiákat haszná
lunk (Luhman, 1981). Ezeket a jelképeket gyakran kell újra 
megtölteni tartalommal, hogy egyrészt összekapcsolódjanak a
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gyakorlattal, másrészt hogy az ideológiával kapcsolatos végte
len asszociációk lehetőségét korlátozzuk (Fuchs-Klingemann, 
1989). Természetesen ahhoz, hogy az egyén képes legyen ideo
lógiai gondolkodásra, és részt vegyen az ehhez kapcsolódó poli
tikai kommunikációban, az is szükséges, hogy az értelmezések 
egy kulturálisan előre meghatározott készletéből ki tudja vá
lasztani azokat az értékeket, melyek társadalmilag elfogadottan 
jellemzik az adott ideológiai nézeteket, így például a konzerva
tivizmust. A továbbiakban a konzervatív politikai elit koherens 
értékkötődéseit és értékcsúszásait elemezzük.

A hagyományos konzervatív értékek közé tartozik a család és 
a magzat védelme, s ezt a magyar politikai elit konzervatív kö
reiben is tapasztaljuk. Míg a válás megnehezítését a magukat az 
ideológiai piramis szerint szocialistáknak vallóknak csak 4%-a, 
a liberálisoknak pedig 10%-a támogatja, addig a konzervatívok
nak több mint egy harmada (36%-a). Hasonlóképpen magas a 
konzervatívok aborluszellenessége: 62%-uk ellenzi az abortusz 
teljes szabadságát, míg a liberálisoknak csak 17, a szocialisták
nak pedig mindössze 5%-a. A katonai kiadások csökkentését a 
konzervatív képviselők 70%-a ellenzi, a szocialistáknak 45, a li
berálisoknak pedig 31%-a. A hagyományos liberális értékek vo
natkozásában markánsan megjelenik a konzervatívok eltérő ér
tékpreferenciája, tehát itt a konzervatívok olyan attitűdöt mu
tatnak, amit tőlük eredendően vártunk. A meglepő azonban a li
berálisok és a szocialisták összehasonlításában mutatkozik. 
Furcsa módon a válás és az abortusz kérdésében a szocialisták 
nagyobb arányban foglalnak el liberális álláspontot, mint ma
guk a liberálisok, vagyis ők még a liberálisoknál is iiberálisab- 
bak. Ez az egyik fontos és figyelemre méltó „értékcsúszás" a 
magyar politikai elitnél a nyugat-európai standardhoz képest.

A magyar politikai elit másik ideológiai „értékcsúszása" a 
konzervatívokra is vonatkozik, mert ez az állam szociális sze
repvállalásáról szóló konzervatív álláspont. A konzervatívok 
ugyanis furcsa módon még a szocialistáknál is nagyobb arány
ban támogatják az állam paternalista, gondoskodó szerepét. 
Míg a liberálisoknak mindössze egyötöde ért egyet azzal az ál
lítással, hogy a kormánynak kell megvédenie az embereket a 
gazdasági nehézségektől, addig a szocialistáknak 47%-a, a kon
zervatívoknak viszont 56%-a vallja ugyanezt. Hasonlóképpen a 
konzervatívok tartják leginkább a demokrácia fogalmába tarto
zónak a bankok állami ellenőrzését, a négyes skálán 2,6 átlag
gal, míg a szocialistáknál ez a mutató csak 2,0, a liberálisoknál 
pedig 1,9.

Meglepő, hogy a magyar konzervatívok körében erős a gazda
sági egyenlőség igényének támogatása, ami szintén ellentmond 
a nemzetközi tapasztalatoknak. Míg a liberálisok 91%-a egyet
ért azzal, hogy ne legyen felső határa a pénznek, melyet egy em
ber megkereshet, addig a szocialistáknak csak 79%-a támogatja

i
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ezt, viszont a konzervatívoknak még ennél is kisebb aránya, 
mindössze 67%-a. Láthatjuk tehát, hogy a konzervatívok között 
nagyarányú a szociális egyenlőség támogatása, sőt még a szoci
alistákénál is nagyobb arányú. Más adatok is alátámasztják ezt 
a vélekedést.

Kutatásunk egyik legfontosabb eredménye, hogy ki tudtunk 
mutatni a magyar parlamenti képviselők körében lényeges 
értékelcsúszásokat. Az értékcsúszások két ideológia dimenzió
ban is markánsan megjelentek. A szocialisták több értelemben 
elcsúsztak a liberális értékrendszer irányába, néha még a libe
rálisoknál is liberálisabb értékrendet mutatnak. Ugyanakkor a 
konzervatívok néhány vonatkozásban átcsúsztak a szocialisták 
helyére, s körükben sokan fölvállalták egy sor klasszikusan 
szocialista érték képviseletét (pl. az állami vagy a szociális 
egyenlőségek támogatása terén).

4. A magyar politikai elit konzervativizmusa nemzetközi ösz- 
szehasonlításban

Közismert, hogy az erős állam és a gazdasági egyenlőség eszmé
je kifejezetten idegen mind az angol, mind az amerikai konzer
vativizmustól, hiszen azok egyrészt következetesen az állam sze
repének csökkentését szorgalmazzák, és a tőle független civil 
szervezetek szerepének növelését támogatják. Másrészt elisme
rik az eltérő képességeken alapuló gazdasági egyenlőtlenségek 
szükségszerűségét és az ebből következő hierarchizáltságot. Az 
állam szociális szerepvállalásának támogatása a magyar konzer
vativizmus egyik sajátossága, melynek pártpolitikai következ
ményei is megmutatkoznak, s ezzel még hosszabb távon kell szá
molnunk, ezért érdemes a hátterével külön is foglalkoznunk.

A klasszikus konzervatív irányzatok elismerik az eltérő ké
pességeken nyugvó egyenlőtlenség létjogosultságát. A magyar 
viszonyokat jól ismerő Scruton hívta föl a figyelmünket arra, 
hogy a szociális egyenlőség eszméje az államszocializmus egyik 
legerősebb maradványa, s ma „alig akad olyan magyar, aki 
nyíltan szembe merne helyezkedni vele, vagy ne lenne meggyő
ződve arról, hogy valamilyen szinten ez olyan társadalmi és po
litikai eszményt képvisel, melynek eléréséért küzdeni mindany- 
nyiunk közös kötelessége... Aki azonban kételyeinek hangot ad, 
kihívja maga ellen a sorsot, s olyan felzúdulásra számíthat, 
mintha vallásgyalázást követett volna el...” (Scruton, 1993: 9.). 
Annál inkább meglepő, hogy a magyar liberálisok és szocialis
ták körében nagyobb támogatásra talál az egyenlőtlenség, mint 
a konzervatívok között. Ez mindenképpen a politikai elit kivá
lasztódásával, rekrutációjával hozható összefüggésbe. Az állami 
paternalizmus mellett éppen ez a magyar konzervativizmus 
másik fontos specifikuma.
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Magyarországon a gazdasági egyenlőség elvárása és számon
kérése a politikától mélyen gyökerezik az emberek értékrend
szerében, ez valójában a régi államszocialista rendszer egyik 
tartós ideológiai öröksége. A szocialista rendszer úgy tagadta a 
megelőző úri, nemesi-feudális rendszert, hogy megsemmisítet
te annak nemcsak jogrendszerét és intézményi struktúráját, ha
nem összetörte a hétköznapi életvilágban megnyilvánuló hagyo
mányos rendi értékrendszert és szimbolikát is. Nemcsak a ne
mesi előjogokat törölte el, és nemcsak az évszázados múltú úri 
kaszinókat záratta be, hanem tiltotta és büntette a tradicionális 
konzervativizmusnak a privátszférában való mindenféle meg
nyilvánulásait is, melyek erősítethették volna az egyenlőtlenség 
elvét. Például tiltotta a régi nemesi nevek, a hagyományos csa
ládi címerek és címek használatát, büntette, tiltotta a hétközna
pi beszédben a korábbi hierarchiák szerinti tradicionális meg
szólításokat, és nyilvános gúny és megvetés tárgyává tette a 
konzervatív értékrend összes megnyilvánulását, értékrendjét, 
attitűdjét, viselkedését, etikettjét. Mindezek helyett viszont erő
sen propagálta a gazdasági egyenlőség eszméjét, generációkat 
szocializált a kommunitárius egyenlőség eszméjével.

A posztkommunista tömegeknek az egalitarizmus eszméjétől 
való megszabadulásához valószínűleg generációváltásra lesz 
szükségük. A folyamatot csak lassítja, hogy a piacgazdaság ki
épülésével a rendszerváltás vesztesei nagyon fogékonyak mind 
az állami paternalizmusra, mind a gazdasági egalitarizmra 
(Barncs-Simon, 1998). Ezekkel az eszmékkel pedig még az ez
redforduló után is választásokat lehet nyerni egy öregedő Ma
gyarországon, ahol a választásokon mind nagyobb és nagyobb 
arányú lesz a nyugdíjasok szavazata és így az ő preferenciáik 
jelentősége.

Végül szólnunk kell a magyar konzervativizmus egy harma
dik sajátosságáról, mely nem jellemző a konzervativizmus kon
tinentális és amerikai változatára, de történelmi okok miatt az a 
magyar konzervativizmusra: a nemzethez való erős kötődés. 
Mélyebb elemzések talán azt is kimutathatják, hogy a nemzeti 
érzések ápolása és a nemzetért való erős felelősségérzet általá
ban jellemző a posztkommunista konzervativizmusra is. Mind
járt az elején szeretném határozottan leszögezni, hogy a nem
zethez való erős kötődés számunkra nem a szélsőséges naciona
lizmust, sovinizmust és antiszemitizmust jelenti - melytől a ma
gyar pártpolitikai szintér sem mentes. Azt semmiképpen sem 
tekintjük a konzervativizmus részének, sőt inkább bizonyos vo
natkozásban azzal kimondottan szemben állónak. Mindenek
előtt arra a patriotizmusra gondolunk, mely együtt látja a hatá
ron túli magyar kisebbség egyéni és kollektív jogait az országon 
belül élő nemzeti és etnikai kisebbségek jogaival és egyidejűleg 
tartja fontosnak, a demokrácia szerves részének (12. táblázat).
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12. táblázat. A demokrácia fogalmába tartozó kijelentések a po
litikai elitnél irányzatok szerinti megoszlásban (1-4 skálán 
variancia analysis, 1996 és 1998-as összevont adatokból, N = 
387)

konzervatívok liberálisok szocialisták

a magyarországi 
nemzetiségi 
kisebbségek jogai 3,36 3,42 3.44
a magyarországi 
cigányok jogai 3,20 3,40 3,35
szomszédos 
országokban élő 
magyarok jogai 3,18 2,68 2,69
erkölcsi és 
szexuális szabadság 2,21 2,82 2,88

Mi az oka a magyar konzervativizmus erős nemzeti töltésé
nek? Aki ismeri a történelmet, az tudja, hogy magyarok nemze
ti érzése a 20. században többször is súlyosan megsérült. Száza
dunkban például hat alkalommal özönlötte el az országot hívat
lanul érkezett idegen hadsereg, aminek következményeit azt hi
szem, nem kell magyaráznom. Másrészt az is tény, hogy első vi
lágháborút követő trianoni békediktátumban az ország elvesz
tette történelmi területeinek 70%-át és lakosságának felét. Min
den harmadik magyar polgár a szomszédos országba került, 
jogfosztott kisebbségi léthelyzetbe. Ezekből a traumákból és sé
relmekből következik, hogy ha a szomszédos országok valame
lyikében a magyarok ellen kisebbségellenes intézkedést hoznak 
(pl. nyelvhasználatban, iskolaügyben), akkor, annak közvetlen 
hatása van az anyaország polgárainak gondolkodására, kollek
tív öntudatára, sőt politikai életére is. A két háború között a 
konzervatív arisztokrácia; a konzervatív középosztály és az egy
házak voltak azok, amelyek határozottan fölvállalták a határon 
túli nemzeti kisebbségek védelmét, sót ezt kormányszintre 
emelték.

1989 után az újjáéledő konzervatív pállok elsősorban a nem
zeti jogvédő hagyományokat folytatták. Tegyük hozzá, hogy a 
patriotizmusnak, s ezen belül is a kulturális nemzeti identitás
nak Magyarországon erős társadalmi bázisa van, Közép-Euró- 
pában talán a legerősebb (Weiss-Reinprecht, 1996), amire a 
konzervatív elit építkezni is tud (13. táblázat).
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Kijelentések:
1. „Szeretem a hazámat.”
2. „Büszke vagyok arra, hogy magyar állampolgár vagyok.”
3. „Még ha nem is értek egyet a kormány döntéseivel, teljes 

mértékben Magyarország oldalán állok.”

13. táblázat. A patriotizmus mérése Közép-Európában (a kije
lentésekkel egyetértők, %-ban)

Magyarország Lengyelország Csehország

1. Szeretem hazámat 78 50 50
2. Hazám oldalán állok 66 44 44
3. Büszke vagyok rá 62 42 41

(Forrás: Weiss-Rumprecht vizsgálata 1996-ból. Magyar Nemzet, 1996. dec. 12.)

Karl Mannheim magyar származású politológus megkülön
bözteti a konzervativizmus angol és a kontinentális tradícióit. 
Arra a következtetésre jut, hogy a konzervativizmus mögötti té
nyezők: „A konzervativizmus mögötti hajtóerő lényegében a 
tradicionalizmus iránti pszichikai vonzódás volt, s e vonzódás 
erőssége az adott körülményektől függött.” (Idézi: McLean, 
1996: 104-106.).

Tanulságos adalék a magukat konzervatívnak valló politiku
sok rekrutációjához és szocio-demográfiai karakteréhez, hogy 
általában vallásosak, templomba járók és vidéki városokban 
születtek. A magyar konzervatív elit karaktere valószínűleg kö
zelebb áll a hetvenes évekbeli olasz konzervatívokéhoz, akiknél 
pl. a vallásnak és a nemzeti identitásnak fontosabb szerep volt, 
mint az angol vagy az amerikai konzervativizmus esetében.

14. táblázat. A konzervatívok által vállalt értékek 
Magyarországon és Angliában, összehasonlításban 
(Igen vagy Nem)

Magyarország Anglia

Vallás
Tradíció
Szokásjog
Nemzeteszme
Szolidaritás
Szociális állam
Egyenlőség

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
N
N
N
N
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Összegezésként hasonlítsuk össze a magyar konzervativiz
mus fentebb vázolt jellemzőit a klasszikus példának számító an
gol konzervativizmussal (14. táblázat)! Azt látjuk, hogy három 
fontos területen egyezik a konzervatív ideológia tartalma a két 
országban: a vallás, a tradíció és a szokásjog tiszteletében. A 
nemzeteszme hangsúlyozása az angol konzervativizmusnak 
nem központi eleme, legfeljebb annyiban, amennyiben a tradí
ció követésében ez benne foglaltatik. Az angolok konzervatívok 
mindenekelőtt a hétköznapi élet intézményeit, a civil társada
lom szervezeteit támogatják (Scruton, 1993: 226.). A nemzetesz
me fontossága viszonylag szórtan jelentkezik a társadalom kon
zervatív és nem konzervatív erői között, amit történelmi ténye
zők idéztek elő, és jelenkori társadalmi mozgások fölerósítettek 
(Heath-Evans, 1988).

Két olyan fontos terület van, ahol a magyar politikai elit kon
zervativizmusának karaktere teljeses ellentétes tartalmú az an
gol - és tegyük hozzá, hogy az amerikai - konzervativizmus esz
meiségével: ez pedig az állam szociális szerepvállalásának tá
mogatása és az egyenlőség problémájának megítélése. Valószí
nűleg ez utóbbi két tényező alkotja a magyar, és talán a poszt- 
kommunista konzervativizmus legfőbb sajátosságát is.
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