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ELŐSZÓ 

Egyetemi tanulmányaik során hallgatóink az állam és a jog, mint ismerettárgyak 

általánosítható és lényeges sajátosságait három főkollégiumi stúdiumon érthetik meg, és 

sajátíthatják el: jog-és államtani alapismeretek; államelmélet (korábban: Jog-és 

állambölcselet 1.); illetve jogelmélet/jogfilozófia (korábban: Jog-és állambölcselet 2.). 

A jogtani és államtani standardok után – amelyek nélkülözhetetlen bevezető ismereteket 

nyújtottak – a hallgatók tanulmányaiban egy sereg tételes, anyagi- és eljárásjogi, 

jogtörténeti és más, elméleti stúdiumok (például a filozófia, szociológia, jogszociológia, 

etika, közgazdaságtan) következtek. Az államelmélet és a jogbölcselet tárgyak 

újdonsága éppen az, hogy a szakjogi képzés eredményeire építve, a jog és az állam belső 

és külső összetettségét, komplexitását a maguk általánosságában, és a jelenkor 

tudományosságának szintjén vizsgálják meg. Ennek következtében lép be az a 

sajátosság, hogy mindkét ismerettárgyunk tekintetében többféle, néhol egymással 

konkuráló elméletek léteznek. A gondolati alapok, módszerek és a vezérlő eszmék ezen 

többfélesége a nézőpontok és megközelítésmódok lehetséges és egyben kívánatos 

gazdagságát fejezik ki, amely minden komolyabb megértés, kritikai gondolkodás 

feltétele. Ezért teszünk különbséget jogelmélet és jogbölcselet között, emiatt tárgyaljuk 

annak irányzatait és legjelentősebb teoretikusait a jogbölcselet stúdiumon.  

 

Hasonló a helyzet az államelmélettel is: ennek törzsanyaga logikailag négy fő részre 

tagolt: I. elmélettörténet; II. uralkodó eszmék; III. modern teóriák; IV. reálfolyamatok-

és típusok. Az elmélettörténet (I-II. rész) legfontosabb teljesítményeit követi az állam 

uralkodó eszmék felől történő jellemzése, amelyet a magyar államelméleti 

gondolkodásban Eötvös József indított el a XIX. század derekán. Ez olyan, napjainkra 

nézve is releváns, szemléletében folytatható egybenézése a mai uralkodó eszméknek (III. 

rész), melyek négyféle eszmei áramlaton keresztül – liberalizmus, konzervativizmus, 

nacionalizmus, szocializmus –, azokat ütköztetve értelmezik tárgyukat. Ezt az állam és 

a demokrácia viszonyát mérvadóan tárgyaló modern teóriák követik (pluralizmus vagy 

az elitek körforgása; poliarchia; public choice elmélet; a hatalom két arca; az e-

demokrácia; a deliberatív demokrácia civil társadalmi kontrollja; a fegyelmező 

társadalom mechanizmusai).  

 

Az eszmetörténeti, az uralkodó eszmék és elméletek felőli megközelítés mellett 

szükséges egy negyedik gondolati alapról történő vizsgálódás is, amely az államiság 

jelenkori fejleményeinek fő csomópontjait ragadja meg, mégpedig az empirikus és 

történeti tapasztalatokat tipizálva, és részben általánosítva (IV. rész). Itt lesz 

relevanciája annak, hogy a jogi (a normatív érvényesség nézőpontja), a társadalmi (az 

érvényesülés aspektusa) és a politikai-hatalmi (a kényszer és az irányítás nézőpontja) 

államfogalom mellett szükséges az állam ökonómiai elemzése is. Fogalmilag annak a 

kérdésnek a tisztázásáról van szó, hogy a javak anyagi és szellemi újratermelődésében 

milyen az állam szerepe, funkciói? Csak a külső feltételeit biztosítja-e ennek – mint a 

minimális állam –, vagy pedig beavatkozik-e – és ha igen, milyen irányokba és milyen 

érdekek jegyében – az újratermelési folyamatokba. Ez a kérdés pedig kor-és 

berendezkedés függő – így ennek jegyében kell tipizálnunk –, azonban minden államnak 

van anyagi alapja és szabályozó tevékenysége, minden állam adókivető, 

jövedelemelosztó-és újraelosztó tevékenységeket is végez. Ezért is kell az ökonómiai 
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állam-fogalommal foglalkoznunk.  Így az éjjeliőr államtól a mérsékelt államiságon és a 

jóléti állam fogalmán, funkcióin keresztül jutunk el a dezetatizációs (államtalanítási) 

periódusig, amely a világrendszer-elemzésben értelmezhető ökonómiai folyamatokon 

keresztül vizsgálja a nemzetállamok megváltozott helyét, szerepét és lehetőségeit, 

egészen a rivális fejlesztő állam tárgyalásáig. Itt a világgazdasági és geopolitikai 

folyamatokkal összefüggésben álló néhány, ma különösen eleven kérdést (hegemónia-

csúcshegemónia; a pluralista demokrácia állama; globalizáció és regionális integrációs 

típusok; a legitimációs deficit problémája; több vagy kevesebb Európa?) is tárgyalnunk 

kell.  

Mondandónkat tehát végképp nem az abszolút igazságok közlésének igénye, hanem a 

mai valóságban való jobb eligazodás szándéka vezeti. Ezért helyeztünk el a főszövegben 

kisebb betűvel szedett magyarázó, illetve illusztráló részeket. Ezek nem képezik a 

számonkérés közvetlen tárgyát, azonban mindenképpen a jobb megértést szolgálják. 

Hasonlóan ahhoz, hogy a tankönyveknél a megszokottól eltérő bővebb tényanyagot és 

irodalmi forrás-fedezetet alkalmaztunk, aláhúzva ezzel az egyetemi nívójú szint 

tudományosságának jelentőségét. 

Szigeti Péter 
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AZ ÁLLAMELMÉLET ÓKORI ÉS KÖZÉPKORI ELŐZMÉNYEI 
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I. 1. AZ ÓKORI GÖRÖG POLITIKAI BÖLCSELET VÁZLATA  
 

A görög politikai gondolkodás általános jellege. Erkölcs és politika. Kis létszámú polgárság, 

politikai közvetlenség. Közügyek és magánügyek. Platón politikai bölcselete. Az eszményi 

állam kontextusa. Az eszményi állam. Állam és eszményi állam. Állam, igazságosság, törvények. 

Valóság – elmélet – utópia. Politikai szabadság és az államformák. Arisztotelész politikai 

filozófiája. A politikai kérdések elemzésének módszere. Platón és Arisztotelész. A városállam 

természetszerű – az ember: zoón politikon. Állam, igazságosság, törvény. Az államformák 

rendszere. Az államformák igazolhatósága. Demokrácia és politeia – a vegyes alkotmány 

gondolata. 

  

Amint a világ keletkezése is az ismeretlenség homályába vész, úgy azt sem tudjuk 

pontosan megmondani, hogy a politikai gondolkodás története mikor kezdődött.* Hisz a 

görög civilizáció már csaknem fél évezredes múltra tekinthetett vissza, amikor a 

polisszal, vagyis a városállammal kapcsolatos kérdések viszonylag rendszeres tárgyalása 

megkezdődött. E kérdések vizsgálatát valószínűleg az egymástól jelentős mértékben 

független poliszok intézményeinek sokfélesége és gyakori változása ösztönözte. A szó 

szorosabb értelmében vett politikai bölcselet – melyet az eszmény és a valóság viszonyát 

előtérbe állítva tekintünk itt át röviden – a görög kultúra egészéből táplálkozó 

előzményeket felhasználva, Athénben született, és hosszú ideig az athéni kultúrával állt 

kapcsolatban.  

 

I. 1. 1. A GÖRÖG POLITIKAI GONDOLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEGE 

 

A klasszikus görög politikai gondolkodás mind tartalmi, mind módszertani értelemben 

számos vonatkozásban különbözött a maitól.  

 

ERKÖLCS ÉS POLITIKA  A politikai kérdésekről való gondolkodás módját, szerkezetét 

és „stílusát” illetően a leglényegesebb különbség az, hogy a görögök számára az 

erkölcsnek közvetlenül politikai, a politikának pedig közvetlenül erkölcsi jelentősége 

volt. A politikai és az etikai szempontok számukra szerves egységben léteztek – ami még 

akkor is kijelenthető, ha tudjuk, hogy a „politika” és az „erkölcs” jelentése lényegesen 

különbözött attól, amit ma e fogalmakon értünk. 

 

Az újkori európai fejlődés viszonyai között kialakult modern államtudományok ezzel 

szemben – helyesen vagy helytelenül – e két nézőpont bizonyos fokú elválasztására 

törekednek. A köznapi gondolkodás természetesen sokszor ma is erkölcsi szempontok 

alapján ítéli meg az állami és politikai kérdéseket; ám – ha nem is egyöntetűen, de – 

általánosan elfogadott, hogy a politikai és az állami jelenségek alakulását e szférák 

sajátos belső viszonyai, struktúrái és törvényszerűségei határozzák meg, s a 

tudománynak ezek feltárására kell törekednie. E feltételezés az ókori gondolkodóktól 

meglehetősen távol állt. 

                                                 
* E gondolat SZERB Antal (1901-1945) nagyszerű művének, A világirodalom történetének egyik ismert 

fordulatára utal, és azzal polemizál. A homéroszi eposzok tárgyalásának kezdetén SZERB Antal így 

fogalmazott: „Amint a világ egy csodával, a világteremtéssel kezdődik, hasonlóképp az irodalomtörténet 

első ténye is egy csoda (és egyben egy világ teremtése).” (A világirodalom története. Magvető, Budapest, 

1992, 19. p. Ha az irodalom történetében ez így is van, illetőleg így is értelmezhető, a politikai 

gondolkodás történetét illetően a dolog pont fordítva áll. 
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Platónnál például az államrend egyik eszmei alapja az igazságosság volt, melyet 

közösségszervező erkölcsi fogalomként kezelt. Ugyanígy, Arisztotelész számára a 

vagyon nagysága erkölcsi és politikai jelentőséggel bírt: a közepes vagyon szerinte 

középúton járó, tehát mértéktartó erényekhez vezet, a polgárok mértéktartó erényei 

pedig mérsékelt és stabil alkotmányt eredményeznek. A középosztály uralma így az ő 

szemében egyszerre volt erkölcsi és politikai kérdés. 

 

KIS LÉTSZÁMÚ POLGÁRSÁG, POLITIKAI KÖZVETLENSÉG  A görögök politikai élete 

közvetlen jellegű, másként fogalmazva: közvetítő mechanizmusok nélküli volt, ami a 

gondolkodásra is kihatott. A közvetlenség részint azt jelentette, hogy a személyes elem a 

mainál jóval nagyobb szerepet kapott a politikai életben. A városállamok többségében 

csupán néhány száz vagy néhány ezer polgár lakott, szemben a modern államok sok 

milliós népességével. A kis városállamok polgársága (melyek az összes, kb. 700-750 

görög polisz 40%-át tették ki) – amint azt Németh György elemzéseiből1 tudjuk – 400 

fő alatt volt. A jellegzetes görög poliszoknak 5-7.000 teljes jogú polgáruk volt; így mai 

fogalmainkkal ezeket akár faluállamoknak is nevezhetnénk. Természetesen voltak 

kivételek is (Spárta, Korinthosz és Athén, mely utóbbinak a VI. században például 

25.000, 431-ben pedig 40.000 polgára volt, tehát mai fogalmaink szerint is városnak 

tekinthetők), s az utókor a fennmaradt források szűkössége miatt inkább ezek történetét 

ismeri. 

 

A politikai közösség mérete sokak szemében annak fogalmi jellemzője volt: 

Arisztotelész például azt mondta, hogy amint egy két stadion* hosszúságú hajó nem 

hajó, úgy fogalmilag egy száz ezer lakosú település sem lehet városállam. Platón szerint 

egy ideális városállamnak 1.000 polgárra van, amit egy késői művében, hogy a létszám 

tetszőlegesen osztható legyen – az első hét szám szorzata (1x2x3x4x5x6x7) szerint – 

5040-re módosított. E szemlélet egyik következménye, hogy a görögök, noha jól 

ismerték, részletesen többnyire nem elemezték (vagy ha igen, nem a saját viszonyaikra 

kialakított fogalmi rendszerben** írták le) a sok milliós lélekszámú keleti birodalmak 

állami berendezkedését. 

 

KÖZÜGYEK ÉS MAGÁNÜGYEK  A viszonylag kis népesség és a személyes kapcsolatok 

fontossága nem tette szükségessé, hogy az egyes csoportok szükségleteit, érdekeit és 

nézeteit sajátos intézmények és mechanizmusok (például nyilvánosság, érdekképviselet) 

közvetítsék a többiek, illetőleg a közösség egészét képviselő „állam” felé. E 

mechanizmusok hiánya másfelől nem csupán a városállamok lélekszámával 

magyarázható. Szerepe volt ebben annak is, hogy a modern európai társadalmak 

létrejöttét megelőzően nem létezett a mai értelemben vett, az államtól elkülönült 

magántársadalom. Az egyes életszférák (gazdaság, kereskedelem, vallás, állam, jog) 

nem differenciálódtak és nem határolódtak el egymástól sajátos funkciók szerint. Ezért 

közvetítésekre sem volt szükség közöttük.  

 

                                                 
1 Németh György: A zsarnokok utópiája. Atlantisz, Budapest, 1996, 20-28. p. 
* A stadion a hosszúságmérés jellegzetes görög mértékegysége. 
** Például: a saját viszonyaik között kialakult zsarnokság rendszerét türannisznak nevezték, a perzsák 

között kialakultat pedig despotizmusnak. 
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Az államtól független magánszféra hiányában a görögök körében az egyén sem 

függetlenedhetett a politikai közösségtől a ma ismert mértékben. Az egyéni szabadságot 

a közösségi élettől függetlenül élvező, kizárólag magánügyeivel (például 

kereskedelemmel vagy vagyonának gyarapításával) foglalkozó és a politikától esetleg 

teljesen visszavonuló polgár eszménye ismeretlen volt számukra. A közügyek 

egyszersmind magánügyek, a magánügyek pedig közügyek is voltak. A magánélet és a 

közélet nyilvánvalóan csak tendencia-jelleggel, s elsősorban a demokráciákban, illetőleg 

azok virágzó korszakaiban fonódott össze látványosan. Valamilyen formában és szinten 

azonban feltehetőleg a görög élet állandó jellemzője volt. A polgár még Arisztotelésznél 

is csak a polisz keretében lehetett jó, erkölcsös és boldog, s néhány szofistát kivéve 

mindenki úgy vélte, hogy a közösség java, a közjó az egyéni jó feltétele.2 

 

IGAZSÁGOSSÁG ÉS EGYENLŐSÉG  A görög állambölcseleti gondolkodás több fontos 

tartalmi kérdésben is különbözött a miénktől. A korszak uralkodó – és az állami 

jelenségek megítélését befolyásoló – eszméje az igazságosság volt. A legtöbb jelentős 

gondolkodó úgy vélte, hogy a politikai közösségnek elsősorban igazságosnak kell 

lennie; az érdekek érvényesítése, a konfliktusok megoldása vagy az egyéni szabadság 

valamilyen mértékű biztosítása csak ezután következik. Az igazságosság tartalmát és 

természetét természetesen már ekkor is mindenki máshogy fogta fel; abban azonban 

általános egyetértés uralkodott, hogy az államrendnek ezt az eszményt kell 

megvalósítani, mert a közösség tagjai csak így lehetnek boldogok. Ez az eszmény állt 

Prótagorasz polisz-mítoszának, Platón eszményi államának és Arisztotelész 

alkotmánytanának középpontjában. Az igazságosság problémaköre csak a hellenisztikus 

korban szorult háttérbe, amikor is a „jó uralkodó” jellemzőiről adott leírások vették át 

helyét.  

 

A nagy gondolkodók eleinte abban is egyetértettek, hogy a polisz rendjének az 

egyenlőtlenségre kell épülnie. Az egyenlőtlenséget gyakran az emberek közötti 

természeti különbözőséggel indokolták. Ha ugyanis az emberek a természettől fogva sok 

szempontból különbözőek, akkor feltételezéseik szerint indokolt, hogy társadalmilag is 

egyenlőtlenek legyenek. S vajon a különböző és egyenlőtlen embereket a politikában és 

a törvények előtt miért kellene egyenlősíteni? Nagy volt az egyetértés abban is, hogy az 

egyenlőtlenségre épülő intézményi politikai rendnek valamilyen mértékben 

hierarchikusnak kell lennie, mely elismeri és kifejezésre juttatja az emberi képességek 

és teljesítmények különbözőségét. Természetesen mindig felbukkantak egalitárius 

gondolkodók, akik megkérdőjelezve e konszenzust, az emberi lények közös 

jellemzőiből (egyformaságából), s így egyenlőségéből indultak ki. Lassanként elterjedt, 

sőt Athén virágkorának idején (vagyis a későbbi európai gondolkodásra roppant nagy 

hatás gyakorló korszakában) az athéni közgondolkodásban egy ideig uralkodónak is 

számított az a gondolat, mely szerint az a helyes és igazságos, ha emberek között az 

állami-politikai viszonyok terén is kialakul – ahogy Arisztotelész fogalmazott – 

„valamiféle egyenlőség”. A valamiféle egyenlőség persze sokféle dolgot jelent; s amint 

majd látni fogjuk, az arisztotelészi államforma-tan az ezzel kapcsolatos viták szintézisét 

is jelentette. 

 

                                                 
2 A szofisták filozófiai jelentőségéről lásd: Szoboszlai-Kiss Katalin: A filozófia első megújítói, a szofisták, 

in Műhely, 36. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 3-14. 
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Mindezek fényében nem meglepő, hogy az állambölcselet filozófiai alapjait megteremtő 

görög gondolkodók közül kevesen akadtak olyanok, akikre azt mondanánk, hogy a 

demokrácia hívei – már amennyiben azt az ő fogalmaik szerint értelmezzük. A 

demokráciát sokan kifejezetten rossz államformának tartották. A nagy gondolkodók 

műveinek fényében Periklész (495–429) demokráciát dicsérő híres szónoklata felszínes 

ideológia. A bölcselet számos képviselője ezzel szemben úgy látta, hogy a demokrácia 

önző, szélsőséges, ingatag és jogszerűtlenségekhez vezet. A görögök persze a görög 

demokráciáról beszéltek, mely lényegesen különbözött a moderntől; például abban, 

hogy nem ismerte a képviseleti intézményeket, melyek megfékezhetik a közvetlen 

demokrácia gyakorlatából gyakran előbukkanó szélsőséges tendenciákat. 

 

I. 1. 2. PLATÓN POLITIKAI BÖLCSELETE 

Az első átfogó és teljes egészében ránk hagyományozódott politikai filozófiát Platón 

427k-347k) fejtette ki az athéni demokrácia válsága idején. Bölcseleti rendszere 

évszázadokon át inspirálta a filozófusokat (már az ókorban, majd a reneszánsz idején 

különböző újplatonikus iskolák születtek); nagy hatást gyakorolt Szent Ágoston (354–

430) elméletére, s kissé elragadtatott módon azt szokták mondani, hogy "az európai 

filozófiai hagyomány nem más, mint Platónhoz írt lábjegyzetek sora". 3Ami politikai 

filozófiáját illeti, Platón nem a valóságosan létező városállamokat elemezte, hanem az 

általa helyesnek tartott eszményi államot írta le. Az erről alkotott elképzelésének 

természetesen számos gyakorlati megfontolás is része volt. A helyes állam főbb 

jellemzőit leíró elmélete – mely elsősorban az Állam, Az államférfi és a Törvények című 

műveiből ismerhető meg – részben filozófiai előfeltevésein alapult, részben pedig saját 

korának viszonyaival állt kapcsolatban.4  

AZ ESZMÉNYI ÁLLAM KONTEXTUSA  A lehető legjobb állam megértéséhez figyelembe 

kell vennünk Platón filozófiai-etikai előfeltevéseit és azt a kort (az V. század vége és a 

IV. század első fele), amelyben élt.  

 

E kor az egykor virágzó athéni városállam válságának kezdete volt. A válság 

természetesen már akkor sem korlátozódott pusztán a gazdasági folyamatokra, hanem a 

közösségi lét politikai feltételeinek megingását is jelentette. Ezt olyan jelenségek tették 

nyilvánvalóvá, mint a peloponészoszi háború (431-404), a harminc zsarnok uralma 

(404-403), majd azok demokraták általi megbuktatása (403), a politikai perek és így 

tovább. Mindezzel a hagyományos erkölcsök megbomlása, vagyis egyfajta erkölcsi 

válság járt együtt. Államelmélete ezért úgy is értelmezhető, mint a politikai és erkölcsi 

válságra adott válasz. Mint ilyen, természetesen későn érkezett, hiszen – ahogy azt Hegel 

megjegyezte – Minerva baglya csak az est beálltával kezdi meg röptét. Vagyis: a 

gyakorlati kérdésekben a bölcsesség sokszor csak utólagos, s a válságokra reflektáló 

                                                 
3 The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series 

of footnotes to Plato. (id. Az európai filozófiai tradíciót a legbiztonságosabban úgy írhatnánk le 

általánosan, hogy az egy sor Platónhoz fűzött lábjegyzetből áll össze.) Alfred North WHITEHEAD: Process 

and Reality. Free Press, New York, 1979, 39. p.  
4 PLATÓN: Összes művei: I-II-III. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. A fenn megnevezett dialógusok 

közül Az állam a II. kötetben, Az államférfi és a Törvények a III. kötetben találhatóak meg az alábbi 

helyeken: 5-266., 5-151., illetve 5433-1013. p.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead
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elméletek rendszerint nem képesek feltartóztatni azokat a folyamatokat, amelyek keretei 

között megszületnek. 

 

Platón idealizmusa nem egyszerűen ismeretelméleti jellegű volt, hanem politikai és 

etikai is. Minden valószínűség szerint azt feltételezte, hogy a társadalmi valóságban 

tapasztalható romlott erkölcsökkel és a rosszul működő állammal szemben egy eszmei-

eszményi világban (az ideák világában) megtalálhatók a tiszta és romlatlan állami és 

erkölcsi formák. A politikailag és erkölcsileg helyes tehát elméletileg megismerhető és 

a polgárok számára felmutatható. 

 

Idealizmusát egyebek mellett az etikai racionalizmus egészítette ki. Szókratész5 

tanítványaként ugyanis ő is feltételezte, hogy a rossz oka a jó nem ismerése. Ha tehát a 

polgároknak valaki megmondaná, hogy mi a jó, és milyen az erkölcsös magatartás, 

akkor annak helyességét belátva ők aszerint járnak majd el. Ráadásul az etikai 

racionalizmus Platónnál sajátos moralista, sőt (Hegel kifejezésével élve itt is) „rossz 

moralista” beállítódással társult, mely Szókratészre még nem volt jellemző. Azt látva 

ugyanis, hogy a polgárok mégsem hajlanak arra, ami az erkölcsileg helyes és jó, a 

moralisták egy része, ti. a „rossz moralisták” könnyen a hatalomhoz fordulnak 

segítségért, melynek eszközei – feltételezéseik szerint – lehetővé teszik másoknak a 

"jóra" való rákényszerítését. A platóni államelmélet mögött ez az attitűd több, mint 

kétezer év távolából is felismerhető. 

 

S végül, Platón látta korának azon tendenciáit, amelyek keretében az egyén egyre jobban 

függetlenedik a közösségtől. Ezt azonban ellenezte, mert úgy vélte, hogy a nagyobb 

egyéni szabadság – többek között az egyéni érdekek előtérbe kerülésével – aláássa és 

felbomlasztja az állami közösség életét. Emberfelfogása az individuális antropológiából 

indult ki, mely szerint az ember emberi jellemzői az egyéni sajátosságokból – s nem 

valamilyen közösségi tevékenységből vagy jellegből – ismerhetők meg. Az emberek 

abban hasonlítanak egymásra, hogy mindenkit egyforma vágyak vezérelnek; ti. a 

tudásvágy, a hatalomvágy és a birtoklásvágy. E vágyak azonban különböző mértékben 

találhatók meg bennük: egyesek lelkét a tudásvágy, másokét a hatalomvágy, ismét 

másokét pedig az anyagi javak birtoklásának vágya uralja. Az ilyen emberek körében 

csak akkor jöhet létre politikai közösség (városállam), ha e vágyak – miként az eszményi 

államban – a közösség szempontjainak alárendelten és koordináltan, szükség esetén 

megfékezve érvényesülhetnek. Az ideális államról alkotott elmélete így az emberről, 

mint egyénről alkotott elképzelésre épül ugyan, de úgy, hogy biztosítékot teremtsen az 

azzal együtt járó bomlasztó tendenciákkal szemben. Miközben tehát ő fogalmazta meg 

először az individuális emberképet, rejtett módon kollektivista volt: úgy vélte, hogy meg 

kell akadályozni az egyén függetlenné válásának folyamatát. 

 

AZ ESZMÉNYI ÁLLAM  Az eszményi államról alkotott platóni kép vázlatosan a 

következőképpen foglalható össze. Az eszményi állam célja az, hogy biztosítsa az 

emberek számára a boldog és erényes életet. A boldogság lényege egyfajta belső 

harmónia. Az ember akkor boldog, ha lelkének elemei saját benső természetük szerint 

                                                 
5 Szókratésznek a politikai-és jogfilozófiában játszott szerepéről lásd Szoboszlai-Kiss Katalin: A 

felejthetetlen Szókratész pere, in Szoboszlai-Kiss Katalin – Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves 

Bihari Mihály tiszteletére. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013, pp. 537-552. 
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érvényesülhetnek, vele született képességei pedig kellőképpen megvalósulhatnak. Az 

ilyen ember erkölcsös lehet, az erkölcs pedig állandóságot és egységet biztosít lényének. 

E boldogság csak olyan államban képzelhető el, amely lehetővé teszi, hogy mindenki 

abba a helyzetbe kerüljön, amely megfelel vágyainak, képességeinek és erényeinek. 

Mivel az emberi lélek benső szerkezete hierarchikus, a boldog életet biztosító államban 

az emberek különböző képességekkel, lelki hajlamokkal és erényekkel rendelkező 

csoportjait is egymás alá- és fölé kell rendelni. Az ilyen államnak továbbá egységesnek 

és stabilnak kell lennie, mert csak így biztosíthatja az erkölcsi teljességet. Az állam 

feladata e teljesség megteremtése, s nem – miként azt manapság sokan gondolják – az 

egyének érdekeinek érvényesítse vagy a közöttük lévő konfliktusokat kezelése. 

Platón ideális államának tehát két fő jellemzője volt. Egyrészt abban az emberek különböző feladatokat 

ellátó, más és más módon erényes, illetve eltérő lelki képességekkel rendelkező csoportjai meglehetősen 

hierarchikusan tagozódnak. Másrészt egységet teremtő működési elveket követnek. Az állami egységet 

Platónnál – szemben Arisztotelész majdani elképzelésével – nem intézmények, hanem elvek teremtik 

meg. 

Az ideális állam az emberek három rétegéből épül fel: a bölcsek vezetik, az általuk felismert helyes elveket 

a gyakorlatban az őrök érvényesítik, a közösség egészét pedig az anyagi javakat előállító munkálkodók 

tartják fenn. Az első két réteg közötti határvonalak kissé elmosódottak, az azonban kétségtelen, hogy amíg 

az előbbiek lényegében szemlélődő természetűek, az ideák világát vizsgálják, s az ott meglátott helyes 

formákat közvetítik a közösség felé, addig az utóbbiak természete a gyakorlati cselekvésre és a bölcsek 

által közvetített helyes eszmék érvényesítésére irányul. A bölcsek – vagyis a legkiválóbb szellemi 

képességekkel rendelkező és legerényesebb emberek – feladata az, hogy törvényeket adjanak az egész 

közösségnek. A bölcsek tehát törvényadók. Csak ők hozhatnak törvényeket, hisz csak ők képesek 

megragadni az örök és változatlan létezőket (az ideákat). Az őrök – akik kiváló fizikai képességekkel 

rendelkeznek – az állam létét fenyegető külső és belső veszélyeket hárítják el. E két réteg alkotja az ideális 

állam vezető csoportját. A legalsó réteget a földművesek és a kézművesek csoportja jelenti. Ezek feladata 

a társadalom egésze számára szükséges javak előállítása.  

Az eszményi állam e tagozódását az emberi lélek sajátos belső szerkezete egészíti ki. Pontosabban: az 

államban és az egyéni lélekben ugyanazon lelki formák figyelhetők meg, s az előbbi hierarchiáját az 

utóbbi szerkezete is igazolja. A bölcsek (filozófusok) meghatározó képessége a gondolkodás, lelki 

hajlamuk az értelem. Az indulat lelki hajlamával bíró őrök meghatározó képessége az akarat. A 

munkálkodók pedig, akiknek fő hajlama vágyakozás, az érzékiség képességével rendelkeznek. 

E lelki szerkezethez sajátos – s az egyes csoportok szerint különböző – erények társulnak. Az erény ebben 

az értelemben a jellegzetes lelki hajlam kellő mértékű és irányú érvényesítése. A filozófusok akkor 

erényesek, ha bölcsek, az őrök akkor, ha bátrak, a földműves és a kézműves csoportok pedig akkor, ha az 

érzéki örömök élvezetében mértéktartóak. A józan önmérséklet ugyanis rendezetté teszi a vágyakat és 

bizonyos önuralmat jelent a gyönyörök felett. Az állam és az egyén negyedik erénye az igazságosság, ami 

megteremti annak erkölcsi egységét. Az igazságos államban – hangzik a platóni meghatározás – mindenki 

a maga dolgát végzi, s nem csupán egyetlen réteg boldog, hanem az egész közösség. 

A köz ügyének a közösség érdekei szerinti irányítását azonban komolyan veszélyeztetheti, hogy ha az 

állam irányítói – kiválóságuk és szellemi képességeik dacára – előnyben részesítik saját javukat. Ezért a 

vezető rétegek körében meg kell szüntetni a magántulajdont és a családi kötelékeket. A bölcsek és az őrök 

között – sugallják az egyes szöveghelyek – vagyon-, nő- és gyermekközösséget kell kialakítani. Ezzel 

szemben a kézművesek és földművesek körében fennmaradhat a magántulajdon és családi kötelék, és ők 

– a vezetők által kijelölt kereteken belül, illetőleg a józan önmérséklet erénye által megszabott módon – 

törekedhetnek saját javukra is. A magántulajdon megszüntetésére irányuló gondolat alapja az a 

feltételezés, mely szerint annak hiányában semmi sem téríti majd el a vezetőket attól, hogy kizárólag a 

közérdeket tartsák szem előtt. A modern kori Platón-szakirodalomban ezt gyakran a vezető rétegek 

„fogyasztási kommunizmusaként” írták le, hiszen az alsó rétegek által megtermelt javakat közösen élik 

fel.  
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Az így felépülő állam Platón szerint sajátos elvek szerint működik. Mivel az a legnagyobb rossz az államra 

nézve, „ami pártokra bontja és »egy«  helyett »sok« -ká teszi” ezért a vezetőknek – először is – meg kell 

akadályozni a belső viszályokat és felügyeletet kell gyakorolniuk mindazok felett, akik befolyásolhatják 

mások gondolkodását. E működési elvek alapján sokan úgy értelmezik Platón eszményi államát, mint a 

modern totalitárius államok előképét.  

 

ÁLLAM ÉS ESZMÉNYI ÁLLAM  Mi a mélyebb és mai jelentősége Platón nézeteinek? 

Miért tekinthetők e különös – s e leegyszerűsített formában kissé naivnak tűnő – 

gondolatok az európai állambölcseleti gondolkodás alapjait döntően meghatározó 

elméleti rendszernek? Vajon valóban a modern kommunizmus és totalitarizmus előképét 

kell-e tanokban látnunk vagy valami mást? 

 

A tisztánlátás érdekében először is azt hangsúlyozom, hogy az Állam című műben Platón 

tulajdonképpen több államról is beszélt. A dialógus résztvevői először azt a lehetőséget 

mérlegelik, hogy a politikai közösség alapulhat-e pusztán az anyagi szükségleteken. 

Állam akkor keletkezik – vetik fel először –, ha az egyes emberek már nem tudják ellátni 

magukat, hanem segítségre, vagyis mások munkájára van szükségük. A különböző 

szükségleteket kielégítő javak előállítói így egy városba „telepednek össze” (a kifejezés 

az athéni történelemből jól ismert szünoikiszmoszra utal), és kialakítják 

együttműködésük rendjét. Ezt az államot az archónok, vagyis a kormányzók vezetik, a 

sztratiótészek, a harcosok védik, az anyagi javakat pedig a banauszosz és démiurgosz 

rétegek, azaz a munkálkodók állítják elő. Az így kialakuló állam a szükségletek 

kielégítése érdekében végzett tevékenységeket – vagyis a munkamegosztás révén 

elkülönülő emberek csoportjait – összekapcsoló rend lesz. Létrejöttét és működését az 

egyes tevékenységek összehangolásával, illetve az annak hatékonyságával kapcsolatos 

megfontolások – tehát hasznossági szempontok – vezérlik.  

 

Ez az állam azonban – olvashatjuk meglepődve – olyan, mint a „disznók polisza”. E 

kifejezés Platón gondolatvilágában egyrészt arra utal, hogy nincs benne semmi emberi, 

hisz ilyen társulást az együttműködésre és nagy szervezettség kialakítására képes állatok 

(méhek, hangyák) is képesek létrehozni. Másrészt az ilyen rendben élő emberek 

kizárólag a saját céljaikat tartanák szem előtt, és legfeljebb kényszerítő eszközök 

alkalmazásával lehetne fenntartani együttműködésüket. E kényszerítő eszközök – 

például a törvényi szankciók – azonban sosem hatékonyak: a közösség többségét nem 

lehet kényszeríteni. Kényszeríteni csak a kisebbséget lehet, amennyiben a többség 

önként engedelmeskedik.  

 

A szükségletekre alapított politikai közösség legfőbb problémája azonban valójában 

nem ez, hanem az, hogy a szükségletek mindig bővülő jellege és az azzal együtt járó 

viszálykodás miatt előbb-utóbb elveszti egyensúlyát – Platón kifejezésével: sztásziszba 

[lázas állapotba] kerül – és felbomlik. Ez azért van így, mert az ilyen államban nincs 

semmi, ami a társadalmi, politikai és erkölcsi egyensúly megbomlása esetén képes lenne 

az összhangot helyreállítani. Ideig-óráig összetarthatják ugyan az érdekek és a 

kényszerítő eszközök, hosszútávon azonban mindig felbomlik. 

 

Platón tehát úgy vélte, hogy pusztán a szükségletekre (s ami mai fogalmi rendszerünkben 

ezzel szorosan összefügg: az érdekekre) nem lehet politikai közösséget alapítani. A 
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válságba került városállamot csakis valami szükségleteken túli eszközzel lehet 

„meggyógyítani”, s megbomlott egyensúlyát csakis a helyes közösségi rend eszménye 

alapján lehet helyreállítani. Így jutnak el a dialógus résztvevői az eszményi államhoz. 

Ahhoz tehát, hogy egy politikai közösség a szervezett állati létnél és a puszta 

szükségletek kielégítésére irányuló tevékenységeket összekapcsoló rendnél több legyen, 

s hogy a mindig felbomló összhangot helyre lehessen benne állítani, Platón szerint 

valamilyen eszményre kell alapozni azt. Mivel a sztászisz Platónnál egy eredetileg 

létezett harmónia megbomlását jelentette, ezért ezen eszménynek alkalmasnak kell 

lennie a harmonikus egység helyreállítására és fenntartására is. A harmóniában adva van 

a részek közötti összhangot biztosító arány, ami az igazságosság jellemzője is. Ezért 

természetes, hogy a politikai közösség alapjául szolgáló eszmény az igazságosság lesz. 

 

ÁLLAM, IGAZSÁGOSSÁG, TÖRVÉNYEK  Az igazságosságról alkotott elméletét Platón a 

szofisták, mindenekelőtt Thraszümakhosz álláspontjával szemben fejtette ki. 

Thraszümakhosz – aki Platón műveiből a legdestruktívabb szofistaként lép elénk – úgy 

vélte, hogy „az igazságos dolog az, ami az erősebb érdekét szolgálja” Ezt azzal a 

tételével támászatotta alá, hogy mindegyik kormányzat a maga érdekének megfelelően 

alkot törvényeket: az állam vezetői a törvényalkotás révén a maguk érdekét nyilvánítják 

ki igazságosnak, s aki ettől el mer térni, azt – mint törvényszegőt és vétkest – 

megbüntetik. A hatalmi szemlélet és a haszonelvűség e sajátos keveredése nála abban az 

álláspontban összegződött, hogy mindenféle államformában egyazon dolgot tekintenek 

igazságos dolognak: az uralkodó kormány érdekét. Ezzel szemben Platón, aki az 

igazságosságot részben emberi erényként, részben a közösségi élet szervező 

eszméjeként írta le. Az ideális államban minden egyes személyt arra az egy munkára 

kell beosztani, amelyre természettől fogva alkalmas. Vagyis az állam akkor igazságos, 

ha a természetek benne lévő három csoportjának mindegyike a maga munkáját végzi. 

Aki tehát a kormányzás képességével rendelkezik, az kormányozzon, aki parancsolni 

tud, az parancsoljon, akiben pedig kereskedői, földműves vagy kézműves képességek 

vannak túlsúlyban, az kereskedjen vagy fizikai munkát végezzen. Az így felfogott 

igazságosság az állam harmóniáját – s ezáltal rendjét és egységét – hivatott biztosítani. 

 

VALÓSÁG – ELMÉLET – UTÓPIA  Platónnál a városállam az emberi természet jellege 

miatt nem képes megtartani formáját. Az ember ugyanis – miként a szofistáknál, nála is 

– egyén, az önző egyén pedig érzéki szabadságra vágyik és birtokolni akar. Az ilyen 

ember puszta egyediség, az egyediségen pedig – legalábbis szerinte – nem alapulhat 

semmiféle rend. A disznók polisza azért kerül mindig lázas állapotba, mert az 

egyediségen alapul: az önmagának teret kereső birtoklásvágy felborítja az egész egyes 

részei között eredetileg létező természetes harmóniát. Az így kialakuló válság bizonyos 

fokig olyan, mint az anarchia, ahol a cselekvést a szubjektív akarat, az önkény vezeti.  

 

A rendezettség ezzel szemben arányosságot, s ezzel a részeknek az egészhez való 

rendelését feltételezi. Ilyen rendet csakis valamilyen mesterséges intézkedéssel – vagyis 

törvényadással – lehet kialakítani, mely valamilyen objektív és általános eszmét tesz az 

együttélés alapjává. Ez az eszme normatív erejű, s mint ilyen az értelem szabadságát 

testesíti meg, hisz azt – mint szükségszerűt – fel kell ismerni és érvényre kell juttatni. 

Platón mármost úgy látta, hogy az archónok nem képesek felismerni az ilyen 

eszményeket, hisz ők csak a polisz eredeti, természet-adta rendjét ismerik; a 
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sztratiótészek pedig nem tudják érvényesíteni azokat, mert csak a külső támadásoktól 

védik a városállamot. Ahhoz, hogy az állam szilárd legyen, az archónoknak 

filoszophosszá [bölccsé] kell lenniük, akik képesek átlátni az ideák birodalmába. Az 

ilyen archón nomothetész [törvényadó] lesz, aki nem csak ismeri a jót és tudja a helyeset, 

de helyzete révén általános törvényként elő is írhatja, illetőleg a sztratiótészból 

phülaxszá [őrré] lett alárendeltjei útján érvényesítheti is azt.  

 

Az eszményi államot tehát az értelem képviselői vezetik. Korunkban néhány 

elmélettörténeti kézikönyv szerzője úgy értelmezi e gondolatot, hogy Platón szerint a 

szakértelem képviselőinek a társadalom és az állam vezetése terén kitüntetett szerepet 

kell kapnia. Ez kétségtelen, ámbár a filozófusok uralmának ennél mélyebb okai is 

vannak. 

 

Platón ugyanis úgy vélte, hogy az embert meg lehet tanítani a helyes és a jó rend 

szabályaira, és – az etikai racionalizmus alapján – azt hitte, hogy ha tudja, majd teszi is 

a jót. Ahhoz, hogy jó legyen, meg kell ismertetni vele a jó és a helyes elveit. Például 

úgy, hogy bölcs tanítókat rendelnek föléjük. E lehetőség mögött azonban ott a kérdés: 

vajon a tanítók honnan tudják e szabályokat? Hisz ők is az adott közösségben élnek, s 

ha a közösség romlott, minden bizonnyal a tanítók is azok. Ezért a tanítók fölé is 

tanítókat kell helyezni, s nekik is meg kell mondani, hogy mi a jó és a helyes. Persze ha 

ezek is az adott közösségben élnek, a helyzet mit sem változik. Nyilvánvaló, hogy e 

logikát nem lehet a végtelenségig folytatni, vagyis fel kell tenni, hogy a hierarchia élén 

olyan „tanítók” állnak, akik bölcsességük révén ismerik a jót és a helyeset, s akiket nem 

kell másoknak tanítani. Ezért kell tehát az állam élén olyan vezetőknek állni, akik 

elméleti képességeik révén képesek átlátni a helyes formák, az ideák birodalmába. Az 

állandó válság eszerint csak akkor kerülhető el, ha a vezetők, mint filozófusok a 

tökéletes létezők világában megpillantják a jót, mint törvényadók előírják annak 

követését, s mint őrök érvényesítik azt.  

 

Az eszményi államban a törvényadó az ideálisat, vagyis a helyeset írja elő törvényként. 

Az ideális azonban e fogalmi rendszerben „valódi létező” (szemben a valóságos élet 

árnyékvilágával). A törvényhozó így nem valamilyen sosem voltat alkot, mely nélküle 

nem valósulna meg. Ő csupán formát ad az anyagnak (az egyénekből építkező 

társadalomnak). Az eszményi – immár „meggyógyult” és a válság által nem fenyegetett 

– polisz ezért forma és matéria egysége. A tartalom és forma egységétől eltérően ez az 

egység nem egyszerűen lét-egység, hanem a valamilyen célra tekintettel létrehozandó 

cél-egység.  

 

E gondolkodásmód – a XX. század egyik legeredetibb, de fenntartások nélkül ritkán 

fogadható gondolkodójának, Karl Poppernek (1902-1994) a „nyílt” és „zárt” 

társadalmakról szóló közismert elemzései nyomán – sokakat arra a politikai utópizmusra 

emlékeztet, amely az elmúlt két évszázadban élte fénykorát.6 A modern utópizmus 

tartalmi értelemben természetesen egyedi jelenség, s Platón éppúgy nem tekinthető 

utópistának, ahogy (a magántulajdonnal kapcsolatos nézetei miatt) „ős-kommunistának” 

sem. Az Állam című műve azonban egy bizonyos értelemben mégiscsak utópia. 

Nevezetesen abban, hogy kimutatható benne az utópikus gondolkodásmód szerkezete. E 

                                                 
6 Karl POPPER: A nyitott társadalom és ellenségei. Balassi Kiadó, Budapest, 2001 
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gondolkodásmód hívei általában úgy vélik, hogy a helyes rend elvei valahol már készen 

állnak, s a gondolkodóknak csak fel kell ismerni, a "tudományos politika" képviselőinek 

pedig csupán érvényre kell juttatni azokat. Néhányan még manapság is azt hiszik, hogy 

azoknak kell megszabni a helyes államrend alapelveit, akik a bölcsek kövét birtokolva 

átlátnak az ideák – a politikailag helyes – birodalmába.  

 

A szerkezeti párhuzam persze csak részleges, s a kétféle utópizmus között számos 

különbség is létezik. Ilyen például az, hogy amíg Platónnál az ideák világa időtlen 

jellegű (múlt, jelen és jövő nélküli), addig a modern utópikus gondolkodók a helyes 

birodalmát a jövőbe helyezik és politikai mozgalmakat szerveznek annak 

megvalósítására. 

 

Platón eszményi államának további jellemzője, hogy működése az egész közösség, nem 

pedig az egyén érdekeit szolgálja. Az egyén, ha nem bölcs, egy ilyen rendszerben soha 

nincs olyan helyzetben, hogy átlássa az egész igényeit, s ha képes is volna erre, önző 

volta miatt akkor sem lenne tekintettel arra. E fogalmi rendben teljesen természetes az 

is, hogy a pusztán egyéni, s esetleg a közösségivel szemben is érvényre juttatható 

boldogsághoz való jog gondolata meg sem jelenik. Ha ugyanis mindenkinek joga lenne 

az egyéni boldogsághoz, akkor ez – érvelt Platón – a „nagy egész” boldogságát 

veszélyeztetné. Az eszményi állam célja ezért nem az egyén vagy az egyes réteg, hanem 

az állam mint egész boldogsága.  

 

POLITIKAI SZABADSÁG ÉS AZ ÁLLAMFORMÁK  Platón úgy látta, hogy az egyéni akarat 

vagy az egyéni erény csak akkor lesz összhangban a közösségivel, ha az államot 

hierarchikusan szervezik meg és a vezetők körében megszüntetik a magántulajdont. Az 

eszményi városállam lényege szerint nem lehet demokratikus, hiszen az értelem és a 

tudás sem az. 

 

Mint az ókorban oly sokan, Platón is megkülönböztetett helyes és hibás államformákat. 

rchia, a 5) 

demokrácia és a 6) türannisz. Az eszményi államnak rendszerint – ti. különböző 

műveiben e kérdésről némileg eltérően nyilatkozott – két formája van: a királyság és az 

arisztokrácia. Ha a vezetők között egy kiemelkedő férfiú akad, akkor az előbbi, ha pedig 

több, akkor az utóbbi a helyes államforma. A hibás, vagy „elkorcsosult” államformák 

azok, amelyek valamilyen okból lehetetlenné teszik az eszmény megvalósulását. Ilyen 

állam a timokrácia, az oligarchia, a demokrácia és a türannisz. Timokrácia akkor jön 

létre, ha az őrök nem engedik érvényesülni a bölcseket; oligarchia pedig akkor, ha a 

hatalom gazdagok kezébe kerül. A demokráciában a szegény szabadok jutnak 

hatalomra, a türannisz esetében pedig egy zsarnok uralkodik. Ezek az államok tehát 

felépítésükben (uralmi hierarchiájukat illetően) is eltérnek az eszményitől. De mi is ez a 

„túlságos szabadság” és „túlságos szolgaság”? A politikai szabadságnak Platón 

rendszerében két fajtája is megjelenik, noha azok nem egyenrangúak. Az egyik az érzéki 

szabadság, mely lényege szerint egyéni jellegű: azt jelenti, hogy semmi sem korlátozza 

az egyéni magatartást, és az ember – ahogy mondani szokták – akkor szabad, ha „azt 

tehet, amit akar”. Több szofista e korlát-nélküliséggel azonosította a politikai 

szabadságot. A másik az ész-szabadság, mely elvileg az egész közösséget, vagyis az 

államot illeti, noha a közösségen belül megszemélyesítődik: csakis a filozófusok 
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élhetnek vele. Hiszen Platón államában csak az szabad, aki átlát az ideák birodalmába 

(vagy egy későbbi fogalmi rendszerben: a „szükségszerűségek” világába), ott 

megpillantja a jót („felismeri a szükségszerűt”) és megvalósítja, illetve a neki 

alárendeltekkel megvalósíttatja azt. Platón tehát két szabadság-fogalmat is használ; ám 

az ő rendszerében személy szerint valójában senki sem szabad. A banauszoszok és a 

démiurgoszok, vagyis a munkálkodók azért nem, mert a számukra meghagyott érzéki 

szabadság a józan mértéktartás erénye révén mindig megfékezett, egyéni törekvéseik 

pedig politikailag bármikor korlátozhatók. A phülaxok, vagyis az őrök azért nem, mert 

bölcsesség híján csak hihetik, de biztosan nem tudhatják, hogy a valódi jót őrzik. A 

nomothetészek, vagyis a törvényadók pedig azért nem, mert ők csak „felismerik” a 

szükségszerűt, azaz megismerik a jót, de nem maguk alkotják meg. Ők csak átadják és 

törvényként előírják, amit az ideák világában megpillantottak. Az ilyen törvényadó nem 

autonóm; személyes szabadsága csak korlátok között érvényesülhet. Ennek az a 

következménye, hogy magáért a törvényért nem felelős, hisz felelős csak az lehet, aki 

szabad elhatározása alapján cselekedett. 

Az eszményi polisz szerkezetének ilyen értelmezése talán megvilágítja azt a Platón -

irodalomban oly gyakran tárgyalt kérdést, hogy a politikai rend nem-demokratikus volta 

Platónnál miért jár együtt az államhatalom – használva itt Karl Popper fogalmát – totális 

jellegével. Egy nem-demokratikus rend még nem szükségképpen totalitárius. S ha az 

eszményi poliszban a kettő mégiscsak összekapcsolódik, akkor ennek az észre alapozott 

szabadság az oka. Az ész ugyanis mindig hajlik arra, hogy tárgyat keressen magának 

(hisz ha nem lenne matériája, úgy feleslegessé válna), s tárgyát – jelen esetben a 

társadalmat – úgy gondolja el, mint ami nem képes formát adni önmagának. E formát 

ezért tételezni kell számára. A metafizikai racionalizmus fogalmi rendjében ugyanakkor 

e forma – mint valamiféle lényeg – eleve adott, mely felismerésre vár. A filozófusok, 

hitük szerint, nem teremtik, hanem csak felismerik és érvényre juttatják az értékeket. 

Ezért van az, hogy sem ők, sem mai utódaik nem érzik magukat felelősnek azért, amit 

azt ideák világában megpillantottak és a társadalom felé közvetítettek.  

 

A racionalizmusban másfelől mindig adott az a lehetőség is, hogy az ész nem csupán 

megformálja az anyagot, hanem teremti is. Az állam akkor lehet boldog – írta Platón –, 

ha főbb körvonalait, vagyis alkotmányát egy „isteni mintaképre tekintő festőművész” 

rajzolja meg. Az ilyen művész – olvashatjuk – kezébe veszi – mint egy rajztáblát – az 

államot és az emberi jellemeket, mindenekelőtt tisztára letörli, (…) és sem az egyénhez, 

sem az államhoz nem hajlandó addig nyúlni, s neki törvényeket szabni, amíg tisztán nem 

veheti kézbe, vagy maga meg nem tisztítja. Az alkotmány kidolgozása során pedig az 

ilyen alkotó hol kitöröl, hol meg újra berajzol valamit, mindaddig, amíg olyan emberi 

jellemeket sikerül megalkotnia, amelyek a lehető legnagyobb mértékben istennek 

tetszők. 

 

I. 1. 3. ARISZTOTELÉSZ POLITIKAI FILOZÓFIÁJA 

Amikor a vatikáni palota egyik stanzájának falán Raffaello (1483-1520) úgy festette 

meg az Athéni iskolát, hogy Platón az ég felé, Arisztotelész pedig a földre mutat, akkor 

a reneszánsz művészek rafinált lényeglátásával s egyszersmind zseniális egyszerűséggel 

ragadta meg e két szellemóriás viszonyát. Amíg ugyanis Platón a legjobbat kereste, 

addig Arisztotelész – bár nem volt érzéketlen az ideális iránt sem – elsősorban azt, ami 
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megvalósítható. Mai fogalmaink szerint egyikük utópikus, másikuk realisztikus 

elméletet alkotott. Bár a kezdeteknél – mint fentebb jeleztem – a mai viszonyoktól 

minden különbözött, az államról és a politikáról való gondolkodás e két, ma is jellemző 

lehetősége már ekkor megjelent.  

 

Az állam első rendszeres és teljes elméletét Arisztotelész (384k- 322k) alkotta meg. Életműve csak 

töredékesen maradt fenn. Miután műveit ógörögből, illetőleg – mert néhány csak így maradt fenn – az 

arab fordításokból latin nyelvre ültették (politikai főművét például a XIII. században) roppant hatást 

gyakorolt az európai politikai gondolkodásra. Hatása kimutatható Aquinói Szent Tamás (1224/26-1274) 

elméletén; s az ún. arisztoteliánus filozófiai háttér sok kortárs politikai és jogfilozófa mögött is elevenen 

hat. Korunkban például néhányan az arisztotelészi megfontolások alapján javasolják orvosolni a liberális 

demokráciák egyes problémáit is. Életművének legjobb elemzéseit még ma is a német Werner Jaeger 

(1888-1961) és az angol Sir David Ross (1887-1971) 1920-as években született művei jelentik. Az 

előbbiek Platóntól való eltávolodásában és fejlődéstörténetében, az utóbbiak belső szerkezetében mutatják 

be gondolatrenszerét. 

Arisztotelész politika- államelméleti nézetei elsősorban a Politika című művéből ismerhetők meg, mely 

töredékesen maradt fenn (vagy talán már eredetileg sem volt befejezett), s eredeti szerkezeti felépítése a 

szakirodalmi viták tanulsága szerint csak nehezen rekonstruálható. Politikai fejtegetéseket tartalmaz az 

egyébként erkölcstani kérdéseket vizsgáló Nikomakhoszi etika, valamint a sokáig elveszettnek hitt, 1890-

ben azonban egy egyiptomi papiruszon megtalált Athéni állam is. Alkalmi jogelméleti érvelések találhatók 

Rétorikájában és egyéb etikai műveiben (Eudémoszi etika, Nagy etika) is.7 

A POLITIKAI KÉRDÉSEK ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERE  Arisztotelész szerint a 

tudományok vagy elméleti, vagy gyakorlati, vagy alkotó jellegűek. A fizika például 

elméleti, az orvostudomány pedig alkotó jellegű. A két legfontosabb gyakorlati 

tudomány az etika és az annak bizonyos értelemben részét jelentő politika (vagyis 

államtudomány). E kettő alkotja az „emberi élet filozófiáját”. Az államtudomány a 

városállamok létével és javával foglalkozik. Gyakorlati jellege arra utal, hogy nem a 

puszta megismerést szolgálja, hanem a legfőbb jó felé vezető utat kívánja megmutatni. 

Az etika az egyén, az államtudomány a polisz számára jelöli ki a legfőbb jóhoz – vagyis 

a boldogsághoz – vezető utat. S mivel a köz java szerinte is megelőzi az egyéni jót, ezért 

államtudomány a legfőbb és leginkább vezető tudománynak nevezhető. 

 

Arisztotelész úgy vélte, hogy a valóságos politikai viszonyok elemzése megelőzi a 

lehető legjobb állam kérdéseit. A szakirodalomban ezért gyakran empirikus jellegűnek 

nevezik szemléletmódját, ami bizonyos értelemben igaz is. Jól példázza ezt, hogy 

állítólag százötvennyolc városállam alkotmányát írta le és hasonlította össze. Amint az 

közismert, e művei közül csak egy – az Athéni állam – maradt ránk. Az empirikus 

módszert mindazonáltal Arisztotelész csak részlegesnek tekintette. Hisz a tapasztalatilag 

megfigyelhető tényeken alapuló ismeret csak a dolgok létéről (a hogyanról) ad 

felvilágosítást. A dolgok oka (vagyis miértje) szerinte is csupán értelmi megismerés 

révén közelíthető meg, mely azok lényegét tárja fel. Az értelem továbbá nála nemcsak 

„szenvedőleges” (külső ismerettárgyakat befogadó), hanem cselekvő, azaz tevékeny is. 

                                                 
7ARISZTOTELÉSZ magyarul megjelent művei közül lásd Politika, Gondolat Kiadó, Budapest, 1994; 

Metafizika. Lectum Kiadó, Filozófiai Kézikönyvtár, Budapest, 2002; Nikomakhoszi Etika, Európa 

Könykiadó, Budapest, 1992; Retorika, Gondolat Kiadó, Budapest, 1982, ill. Telosz Kiadó, Budapest, 

1999; Eudemoszi Etika, Nagy Etika, Gondolat Kiadó, Budapest, 1975; Athéni állam, Akadémiai Kiadó 

Budapest, 1954.  
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A megismerés során e tevékeny értelem ad formát a tapasztalatnak, a cselekvés során 

pedig ez szabja meg a cselekedetek irányát. 

 

E módszer tette lehetővé, hogy az elmélet és gyakorlat közé Arisztotelész ne húzzon 

merev határvonalat. Az elmélet dolga ugyanis nála nem csak a ténylegesen létező (a van) 

vagy a csupán elméletileg helyes (a kell) leírása, hanem annak megállapítása is, hogy a 

helyes megvalósítható-e. Ma is tanulságos módszertani alapelve szerint az ideális benne 

rejlik a reálisban, mint annak lehetősége. A létező ugyanis – következtethetünk 

filozófiai főművében, a Metafizikában olvasottakból – magában hordja annak 

lehetőségét, hogy mivé lehet. A politikai kérdések terén e módszertani elv követése a 

realizmus első megfogalmazásához vezetett.  

 

Nem kizárt, továbbá, hogy Arisztotelészt egy sajátos beállítódás is segítette e realista 

módszertan kialakításában. Nevezetesen a kulturális értékrelativizmus lehetőségének 

bizonyos határok közötti elismerése. Természetesen távol állt a szofistáktól (akik a 

mindenre kiterjedő erkölcsi relativizmust képviselték), de nem is volt olyan moralista 

(mint Platón), aki csak a feltétlen igazságokban hitt, és akit meggyőződése mindig 

megakadályozott annak elismerésében, hogy bizonyos dolgok – az emberi természet 

jellege vagy az adott körülmények miatt – még akkor is lehetetlenek, ha elméletileg 

esetleg helyesnek tűnnek. A moralisták számára csak a van és a kell létezik, s a kellés 

mindig feltétlen jellegű. Aki ezzel szemben komolyan számol a létezővel (például az 

emberek sokféleségével) és tartalmi értelemben viszonylagosnak tartja a jót, az a van és 

a kell között észreveszi a lehetségest is. Nem a legjobbat keresi, hanem azt a jót, ami 

megvalósítható. 

 

PLATÓN ÉS ARISZTOTELÉSZ  Arisztotelész húsz éven át látogatta Platón Akadémiáját 

(vagyis az Akadémosz hérosz ligetében szervezett beszélgetéseit), s e hosszú idő 

mindkettőjük gondolkodásán nyomot hagyott. Nem kizárt, hogy késői műveiben Platón 

a tanítvány hatására módosította tanait; a változtatások irányából és e művek 

tematikájából legalábbis erre következtethetünk. Másfelől Arisztotelész elméletében is 

kimutatható Platón egyes nézeteinek nyoma, noha a különbségeknek – minél későbbi 

egy-egy műve, annál – élesebbek a kontúrjai. Werner Jaeger szerint Arisztotelész 

szellemi fejlődése még a Politikában is kimutatható, amelynek különböző időszakokban 

keletkezett "rétegeiben" folyamatosan gyengült Platón hatása.8  

Ennek ellenére a két gondolkodó nézetei számos ponton egybecsengenek. Így Arisztotelész is meg volt 

győződve arról, hogy „az egész szükségszerűen előbbre való, mint a rész”, s ezért az egyén érdekét alá 

kell rendelni a közösségének. Az államilag szervezett közösség Arisztotelésznél nem rendelkezik olyan 

teljhatalommal az egyén felett, mint Platón eszményi államában, de azért viszonyukat illetően ő sem hagy 

kétségeket. Továbbá: ő is kifejtette a szerinte legjobb (tehát ideális) állammal kapcsolatos elképzeléseit, s 

azok keretében – egyebek mellett – úgy vélte, hogy az államnak felügyelnie kell a polgárok családi életét 

és a fiatalok nevelését, s cenzúrát gyakorolhat a művészek felett. Az efféle elképzelések mögött az ő 

esetében is az állt, hogy a városállamnak „bizonyos szempontból egységesnek kell lennie” Ehhez azonban 

gyorsan hozzátette: „ámde nem mindenestől”, hisz a városállam „pluralitás” vagyis sokféleség, mely 

elsősorban neveléssel tehető egységessé. Végül: miként Platón, úgy Arisztotelész is nagy hangsúlyt 

                                                 
8 Werner JAEGER: Aristotle, Fundamentals of the History of his Development, Clarendon Press, Oxford, 

1934 
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fektetett a sztászisz, vagyis a politikai viszálykodás elkerülésére; s ő is úgy vélte, hogy az állam célja a 

polgárok erényes és boldog életének biztosítása. 

Amíg azonban Platón elsősorban elvekről és eszményekről beszélt, addig Arisztotelész úgy látta, hogy az 

államban az emberek különböző intézmények keretei között tevékenykednek, s ezek jelölik ki 

mozgásterüket. Általában véve mindig észrevette azokat a korlátozó feltételeket, amelyek között az elvek 

érvényesülhetnek, illetve az eszmények megvalósíthatók. A politikai kérdések kapcsán sohasem hitte, 

hogy valami pusztán elméletileg, vagyis a gyakorlattól függetlenül helyes lehet. Ráadásul úgy vélte, hogy 

a bölcsesség, vagyis a filozófia nem tartozik a gyakorlati politikai élet szükségletei közé. A filozófust mint 

elemzőt, s nem mint a helyes politikai irány megszabóját tartotta nagyra. 

Realista szemléletének egyik aspektusa a gazdasági folyamatok elemzése volt. A Politika nagy súlyt 

fektetett a pénzügyi és kereskedelmi kérdések vizsgálatára, s később ennek nyomán vált általánossá, hogy 

az állami jelenségeket az etika–politika–ökonomika egymással összefüggő szempontjai szerint kell 

megközelíteni. A gazdálkodással és az emberi természettel kapcsolatos megfigyelései alapján különösen 

élesen támadta Platón kommunisztikus elképzelését. Az emberek ugyanis szerinte „a legkevésbé törődnek 

azzal, aminek a legtöbb gazdája van: a magáéval mindenki a legjobban törődik, a közössel már kevésbé, 

vagy csak amennyire őt illeti, és mert úgy gondolják, hogy úgyis törődik vele valaki más, inkább 

elfeledkeznek róla.  

A VÁROSÁLLAM TERMÉSZETSZERŰ – AZ EMBER: ZOÓN POLITIKON  Arisztotelész 

politikai filozófiájának egészét az a gondolat hatotta át, hogy minden városállam a 

természet szerint létezik. E természetszerűség számos sajátos tétel megfogalmazásához 

vezetett.  

 

Először is, véleménye szerint a városállam organikus módon keletkezett: nem 

alapították, s nem is valamiféle szerződéssel hozták létre, hanem folyamatos, szerves 

fejlődés eredményeként jött létre. A férfiaknak és a nőknek a faj fenntartását célzó 

társulásából, illetőleg az uraknak és a szolgáknak az utóbbiak biztonságát szolgáló 

szövetségéből először a háznép jött létre, majd ezekből alakult ki a szükségletek 

teljesebb kielégítését előmozdító falu. Az élet teljessé tétele végett aztán az egymással 

társuló falvak létrehozták a városállamot. 

 

Másodszor, a társadalmi hierarchiát nála elsősorban a természeti képességeknek az 

emberek közötti egyenlőtlen megoszlása alapozta meg. Egyesek azért szolgák és mások 

azért urak, mert különbözőek a természet által adott képességeik. A rabszolgaságot az 

emberi természet alapján igazolható jogszerű intézménynek tekintette. Bár írásai néhány 

helyén mérsékli e tételét (s mint személyes élettörténetéből tudjuk, saját rabszolgáival 

kifejezetten emberségesen bánt), mégis szilárdan meg volt győződve arról, hogy 

egyesek a természettől fogva szolgák, mert nem rendelkeznek bizonyos észbeli 

képességekkel, s így szolgai létük az ő érdekeiket mozdítja elő. 

 

Harmadszor, Arisztotelész szerint az emberek emberi jellemzői csakis a közösségi-

vásosállami lét keretei között bontakozhatnak ki. Az ember zoón politikon [politikai 

élőlény, politikai állat], vagyis olyan élőlény, aki természeténél fogva állami életre 

hivatott és csakis valamilyen városállamban, annak polgáraként élhet jó életet. Az ember 

politikai állatként való jellemzése egyrészt arra utal, hogy államalkotó léte az emberi 

természetből következik. Az állatoknak és az isteneknek nincs szüksége városállamokra, 

míg az ember esetében bizonyos képességek csakis e keretek között bontakozhatnak ki. 

E fogalom másrészt úgy is értelmezhető, hogy Arisztotelész szerint az emberek 

társadalmi együttműködésének szükségképpen politikai formát kell öltenie. 
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Arisztotelész természet-fogalma ugyanakkor lényegesen különbözött a ma 

megszokottól. Szerinte az egész természetet a célszerűség elve hatja át, s ez a 

városállamra is áll. Az egyik legmegbízhatóbb Arisztotelész -elemző, Sir David Ross e 

gondolat következményeit így magyarázza: „Arisztotelész igen jó szolgálatot tett a 

politikai gondolkodásnak azzal, hogy hangsúlyozta: az állam nem merő konvenció 

[tartós, hallgatólagos megállapodás] alapján létezik, hanem az emberi természetben 

gyökerezik; hogy a legvalóságosabb értelemben vett természeti nem az eredetében, 

hanem az emberi élet végső céljában található, amely felé törekszik; hogy a civilizáció 

nem hanyatlás a feltételezett nemes vadember életéhez képest; hogy az állam nem 

mesterséges korlátozása a szabadságnak, hanem elnyerésének eszköze”9. 

 

Ha a végső cél minden jelenség számára a természetes állapot, melybe létrejöttének 

befejezésével jut el, s ha a városállam természetszerű, akkor ez két dolgot jelent. 

Egyrészt azt, hogy ezt az állapotot az ember a városállami keretek között éri el, másrészt 

pedig azt, hogy maga a városállam akkor jut el az ilyen állapotba, ha mindaz megvan 

benne, amire szüksége van, vagyis ha eléri a teljes, önmagában való elegendőség 

szintjét. Az önmagában való elegendőség [autarkeia] akkor áll be, ha a polgárok 

mindent megtalálnak a városállamban, ami a jó élethez szükséges, és e javakat csakis ott 

találják meg. Mivel pedig e minden Arisztotelész meggyőződése szerint nemcsak, sőt 

nem is elsősorban az anyagi és szellemi javakat jelenti, hanem a jó erkölcsöket is, ezért 

a jó élet az erényes élet. Így az önmagának elégséges állam nem csupán gazdasági és 

politikai értelemben független, ahogy azt ma gondolnánk, hanem erkölcsi értelemben 

boldog. Pontosabban: az ilyen állam meg tudja valósítani célját, mely Arisztotelész 

szerint elsősorban az, hogy biztosítsa a polgárok számára a boldog életet. Ám ezt Platón 

véleményétől eltérően nem mesterséges intézkedéssel, hanem természetes fejlődés révén 

érheti el. 

 

Ezért a természetszerűség Arisztotelésznél, negyedszer, meghatározza a társadalmi 

együttélés legalapvetőbb normáit is és a jogok sajátos felfogásához vezet. Az állami 

életben megnyilvánuló igazságosság – hangsúlyozta a Nikomakhoszi etikában – részben 

a törvényeken alapul, részben pedig természetszerű. A természetjog gondolatát már 

korábban is ismerték (például a szofisták), Arisztotelész elmélete azonban e tekintetben 

is roppant újszerű volt. Nemcsak tartalma miatt (ti. a természetjogi és az emberi erkölcs 

következetes összekapcsolása okán), de azért is, mert a természetjogot nem tekintette 

teljesen változatlannak.  

 

ÁLLAM, IGAZSÁGOSSÁG, TÖRVÉNY  Arisztotelésznek az igazságosság mibenlétéről és 

a politikai közösségen belüli szerepéről kifejtett, ma is tanulságos elmélete, bár nem 

Platón vagy a szofisták ellenében fogalmazta meg, egyszerre tette és teszi lehetővé az 

ezzel kapcsolatos platóni elgondolások hiábavalóságának és a szofista ál-okoskodások 

bölcseleti szegényességének belátását. 

 

Az igazságosság fogalmán belül Arisztotelész megkülönböztette az általános és 

részleges, ez utóbbin belül pedig az osztó és a „kiigazító” igazságosságot (melyeket 

később, az Aquinói Szent Tamás által átvett és általa továbbgondolt formájukban mutat 

be e kötet), az állami életben megnyilvánuló igazságosságot pedig több ponton is a 

                                                 
9 Sir David ROSS: Arisztotelész. Osiris Kiadó, Budapest, 1996 
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törvény-fogalomhoz kötötte: igazságosságról csak ott lehet szó – írta a Nikomakhoszi 

etikában, ahol törvény szabályozza a polgárok egymáshoz való viszonyát. Elméletének 

hátterében a jog egyik fontos politikai funkciójának – a hatalomgyakorlás törvények 

általi korlátozásának – felismerése áll. Amikor azt a kérdést elemezte, hogy a 

városállamot egy vagy több személy vezesse-e szabad belátása szerint, vagy annak 

rendjét a törvények határozzák meg, akkor – bizonyos feltételek megléte esetén (például 

ha a polgárok egymással egyenlők) és a dolgok természetéből következő megszorítások 

mellett – egyértelműen az utóbbi mellett foglalt állást. Mivel az egyenjogú emberek nem 

tartják természetesnek, hogy egyetlen ember legyen az egész polgárságnak az ura, mivel 

a politikai vezetők sok mindent tesznek valakinek a kárára vagy valakinek a kedvéért; s 

mivel a rend lényegében azonos a törvénnyel, ezért inkább a törvényt kell vezetőnkül 

választanunk, mint bárkit is egymagát a polgárok közül, sőt ugyanezen elv alapján, még 

ha jobbnak tartjuk is, hogy legyenek vezető férfijaink, ezeket inkább csak a törvény 

őreinek és a törvény szolgáinak kell tekinteni. 

 

Az újkori Arisztotelész-kommentárok szerint a joguralom, illetőleg a jogállamiság első 

megfogalmazása ez, mely „a törvény uralkodjék, ne az ember” elvét az érdekekkel és az 

emberi természetben rejlő hajlamokkal, illetőleg a jog racionális jellegével igazolta. S 

valóban, Arisztotelész a Politikában így fogalmazott: „Aki tehát azt kívánja, hogy a 

törvény legyen a vezető, az szerintem azt kívánja, hogy egyedül az Isten és az ész 

kormányozzák az államot; aki pedig az embert kívánja vezetőül, az az állatot is hozzájuk 

veszi, mert a vágy ilyen, és az indulat megrontja még a kiváló férfiakat is, ha vezetők. 

Szóval a törvény olyan, mint a gerjedelem nélküli tiszta ész”. Arisztotelész persze 

tisztában volt azzal is, hogy amikor a törvény nem képes [a helyes magatartás] pontos 

meghatározás[á]ra, ott a vezetőké a döntés joga, s hogy ahol általánossága miatt 

tökéletlen vagy hézagos, ott a méltányosság révén ki kell igazítani. 

 

Ami mármost az az állami életben megnyilvánuló igazságosságot illeti, úgy vélte, hogy 

annak egyik része „természetszerű”, míg a másik „törvényen alapul.” Az előbbinek, 

mint írta, „mindenütt egyforma az érvényessége”, azaz nem attól függ, hogy az emberek 

jónak látják-e vagy sem, az utóbbi pedig az – s ezért a Nikomakhoszi etika modern 

kiadásaiban a fordítók ezt néha „konvencionálisnak” tehát hallgatólagos 

megállapodáson, így bizonyos mértékig akaraton és tartós követettségen alapulónak 

nevezik. E ponton Arisztotelész két fontos és finom distinkciót tett, de nem fejtette ki 

részletesen, hogy azokon mit értett. Az egyik, hogy ami természetszerű, az nem mindig, 

illetve nem mindenben változatlan. Ezen – amint néhány mai kommentátor rámutat – 

talán azt érthette, hogy amit egy kezdetleges társadalomban az emberek 

„természetesnek” tartanak, az a civilizáció előrehaladtával és az erkölcsi érzék 

megváltozásával sértheti a későbbi korok igazságosság-érzését. Ám ha így van, akkor 

nehezen (pontosabban csak a civilizáció egységes és esetleg egyirányú fejlődését 

feltételezve) mondható, hogy ennek mindenütt egyforma az érvényessége. A másik, 

hogy a törvényen alapuló (vagy ahogy itt-ott fogalmaz: az emberi megállapodáson és a 

hasznosság szempontján, illetőleg emberi akaraton alapuló); igazságos dolgok olyanok, 

mint a mértékek, tehát nem mindenütt egyformák. Ám ha ilyenek, vetődhet fel, akkor 

mi az a magasabb mérce, amelyek alapján ezek megítélhetők? Kétségtelen, hogy e két 

distinkció jellegét, főleg pedig következményeit illetően Arisztotelész, ha nem is 

homályosan, de kissé rejtélyesen és lakonikusan fogalmazott. 
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Ugyanígy: nyitva hagyta az igazságtalan törvényhez való lehetséges viszonyulás 

kérdését is. Azt elismerte, hogy az emberek által alkotott törvény lehet igazságtalan, sőt 

azt is vallotta, hogy az elnyomás bizonyos formái „alávalók és igazságtalanok”, ám arról 

a fennmaradt szövegek tanúsága szerint nem mondott semmit, hogy a polgároknak, a 

hivatalos személyeknek vagy a bíráknak végre kell-e hajtaniuk az ilyen törvényeket. 

 

AZ ÁLLAMFORMÁK RENDSZERE  Arisztotelész politikai gondolkodásának központi 

kérdése az államformák – vagy ahogy ő nevezte: az „alkotmányok” – összehasonlítása, 

rendszerezése és igazolhatóságának vizsgálata. Államformatana évszázadokon át 

meghatározta az államok tipológiáját.  

 

Az alkotmány Arisztotelésznél a városállam rendje, tekintettel a különböző hivatalokra 

és elsősorban a hatalmat gyakorlókra. Ez határozza meg tehát, hogy ki és hogyan 

részesedhet a vezető hivatalokból, vagyis a hatalomból, s ha részesedik belőle, hogyan 

kell kormányoznia. E kérdéseket a legtöbb államban törvények szabályozzák, de az 

emberek olykor eltérnek azoktól: ezért a megszokás és a gyakorlat folytán a kormányzat 

a gyakorlatban másféle is lehet, mint a „törvény szerinti alkotmány. Az írott törvények 

és a gyakorlat alapján kialakuló alkotmányok az állam szerkezeti felépítéséről – a mai 

értelemben vett államformákról – adnak felvilágosítást. 

Az alkotmányok (államformák) tipizálása során Arisztotelész két szempontot vett figyelembe. Egyrészt 

azt, hogy hányan részesednek a főhatalomból: egyvalaki, néhányan vagy sokan. Másrészt azt, hogy a 

vezető hivatalok betöltői milyen érdekeket kívánnak előmozdítani: a közösségét-e vagy sajátjukét. Az 

előbbi alapján helyes, az utóbbiak alapján hibás (vagy ahogy a magyar fordító, Szabó Miklós találó 

kifejezése mondja: „elkorcsosult”) államok jönnek létre. E kettős szempontrendszer alapján három helyes 

és három hibás államformát különböztetett meg, melyek fogalmilag egymás párjai. Helyes a királyság, az 

arisztokrácia és a politeia, hibás a zsarnokság, az oligarchia és demokrácia. A változatos görög politikai 

gyakorlat alapján Arisztotelész ezeknek számos további alfaját is megkülönböztette.  

A királyság [bazileia] fő jellemzője az, hogy abban egyvalaki uralkodik, méghozzá az, akinek erénye a 

többiét mind túlszárnyalja, s a kormányzás során az egész közösség javát kívánja előmozdítani. A 

zsarnokság [türannisz] szintén egyeduralom, de a zsarnok csak a saját magánérdekét tartja szem előtt.  

Az arisztokrácia a királysághoz hasonló elveket követ, hiszen a hatalomban és a jogokban való részesedés 

lehetőségét ez is az erény szerint biztosítja, de nem egyvalakinek, hanem az erények terén a 

legkiválóbbaknak. Mivel abban a legerényesebb polgárok kis csoportja uralkodik, nyilvánvaló, hogy ők 

is a közérdeket tartják szem előtt. Ezzel szemben az oligarchia a leggazdagabb polgárok uralma, akik 

saját külön érdeküket helyezik előtérbe. Céljuk saját gazdagságuk növelése, tehát a legtöbbet maguknak 

juttatják az állami javakból.  

A politeia (mai kifejezéssel talán így is mondhatnánk: alkotmányos kormányzat) a közepes vagyonnal 

rendelkező sokaság uralma, akik a köz érdekében kormányoznak. A demokrácia abban különbözik a 

politeiától, hogy abban a többségben lévő szabad szegények uralkodnak, akik a saját javukat előbbre 

valónak tartják a köz javánál.  

AZ ÁLLAMFORMÁK IGAZOLHATÓSÁGA  Az alkotmányok kapcsán Arisztotelész fő 

kérdése az volt, hogy az egyes államformák vajon igazolhatók-e. Ezt rendszerint arra 

tekintettel vizsgálta, hogy eleget tesznek-e az igazságosság követelményeinek. Vajon 

igazságos államforma-e a demokrácia? Esetleg a királyság igazságosabb? Az-e a helyes, 

ha mindenki részesedik a hatalomból, vagy az a jobb, ha a közügyekben annak van 

nagyobb szava, aki valamihez jobban ért, tisztességesebb, vagy több adót fizet?  
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A szakirodalomban Arisztotelész ilyen jellegű érdeklődését többen az államok 

stabilitása iráni fokozott figyelemmel és kissé konzervatív beállítódásával hozzák 

összefüggésbe. Ezt jó okkal teszik, hisz az egyes alkotmányok igazolhatóságát, mint 

elméleti problémát tulajdonképpen azzal a gyakorlati kérdéssel kötötte össze, hogy a 

városállam politikai élete milyen feltételek esetén kiegyensúlyozott. Tehát Platónhoz 

hasonlóan őt is az érdekelte, hogy mikor kerülhető el a sztászisz, vagy a gyakorlat 

nyelvén fogalmazva: mikén akadályozhatók meg a forradalmak. Válaszai azonban 

messze túlmutatnak e kérdésen, s az általa felfedezett elvi összefüggések mai is 

tanulságosak.  

E tárgyú elemzései a következő előfeltevésekre épültek. A belső zavargásoknak számos 

oka lehet (így például egyesek túlzott hatalma, a félelem, a versengés és így tovább), 

ezek közül azonban kettő különleges figyelmet érdemel. A viszálykodás ugyanis vagy a 

nyereségért (a nagyobb vagyonért) vagy a köztiszteletért (a politikai befolyásért) folyik, 

ámbár inkább negatív, semmint pozitív értelemben: az emberek „nem azért tülekednek 

egymással, hogy azokat maguknak megszerezzék, hanem azért, mert látják, hogy mások 

– hol jogosan, hol jogtalanul – ezekből egyre többet igyekeznek maguknak 

megkaparintani. A forradalmak fő oka tehát az állami berendezkedés igazságtalansága 

és egyenlőtlensége.  

 

Arisztotelész számára e két fogalom voltaképpen összefüggött, hiszen – amint a 

Politikában írta – azt mindenki elismeri, hogy az igazság[osság] valamiféle egyenlőség, 

ám abban, hogy miféle – tehetjük hozzá –, az emberek nem szoktak egyetérteni. Ezért 

ugyanazt a berendezkedést egyesek igazságosnak, míg mások igazságtalannak tartják, s 

ez gyakran azért van így, mert másként fogják fel az egyenlőséget.  

 

Az egyenlőségnek e szempontból két fő formája van: a szám és az érték vagy érdem 

szerinti egyenlőség. Valaminek az elosztását egyfelől akkor mondjuk egyenlőnek, ha 

mindenki egy egységnyivel részesül az elosztandó javakból (jelen esetben a hatalomból), 

mert „száma szerint” egynek számít. Tehát például mindenkinek egy szavazata van. Ez 

a szám szerinti egyenlőség. Egyenlő lehet azonban az elosztás akkor is, amikor az, aki 

valamilyen szempontból másoknál „több” (kiválóbb, erényesebb, vagy többet ad a 

közösségnek), többet kap az elosztandó javakból is. Az értékesebb vagy a valamilyen 

szempontból érdemesebb embert ennek alapján több illeti, mint a kevésbé értékeset vagy 

a kevesebb érdemmel rendelkezőt. Aki például a többinél erényesebb, az kapjon 

nagyobb részt a közhatalomból is. Ezt sokan egyenlőtlenségnek nevezik (mert egyesek 

többet kapnak másoknál), bizonyos értelemben azonban ez is egyenlőség – ti. érték, 

illetőleg érdem szerinti egyenlőség – hisz az kap többet, aki több, illetőleg többet ad.  

 

A hatalomból való részesedés megítélése során a modern egalitárius társadalmak 

közfelfogása lényegében a szám szerinti egyenlőségre épül (ez tükröződik a választójog 

egyenlőségében), s az érték szerintit csak néhány területen fogadja el. Az erények 

politikai jelentőségével kapcsolatos érvelés manapság különösnek hat, a görög 

gondolkodásban azonban természetes volt. A modern társadalmakban legfeljebb a 

szakértelemmel kapcsolatban fogadják el az efféle logikát: aki másoknál jobban ért 

bizonyos kérdésekhez – mondják néhányan –, az kapjon nagyobb szót a szakszerűséggel 

összefüggő politikai döntések meghozatala során. 
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Arisztotelész fő tétele az volt, hogy az emberek a valóságban egyes vonatkozásokban – 

így az erényeiket vagy a vagyonukat illetően – egyenlőtlenek, míg más szempontból – 

például a szabadságukat illetően – egyenlők egymással; a politikai érvelés során 

azonban nem különítik el az egyenlőség, illetve az egyenlőtlenség különböző oldalait. 

Az egyenlőség e bizonytalan tartalmi meghatározottsága miatt a politikai életben mindig 

az történik – olvashatjuk a Politika egyik legbölcsebb gondolatként –, hogy az emberek 

egyik része, abban a hiszemben, hogy a másikkal egyenlő [holott csak egy vagy némely 

vonatkozásban az], mindenben [például a hatalomban és a jogban is] egyenlően akar 

részesedni. Az emberek másik, ezzel ellentétesen okoskodó része ezzel szemben „nem 

tartja magát egyenlőnek másokkal [például az erényben, a tudásban vagy a vagyonban, 

s ezért] egyre több előnyt igyekszik szerezni”, azaz a tudásbeli, az erénybeli vagy a 

vagyonbeli egyenlőtlenség alapján az államhatalomban és a jogban is a számára kedvező 

egyenlőtlenséget követeli. 

 

A fenti hat államforma többsége e szempontból két fő csoportba osztható. Az egyik a 

demokrácia, mely tulajdonképpen az emberek egyenlőségét viszi át a hivatalok 

elosztására. Az ezzel ellentétes rendszerek (melyek fő típusa az oligarchia, de ide 

sorolható a királyság és az arisztokrácia is) az emberek egyenlőtlenségéből indulnak ki, 

és ezt teszik az állami élet alapjává. E tekintetben az arisztokrácia és az oligarchia között 

nincs lényeges különbség. Bár az oligarchia az arisztokrácia „elfajulása” (hiszen amíg 

az előbbiben az erényt, addig az utóbbiban a gazdagságot tekintik kiindulópontnak), 

mégis van közös elemük, mert a hatalomban részesedés lehetőségét mindkettő 

valamilyen érdem (az erény vagy a vagyon) szerint juttatja. Ezzel szemben a demokrácia 

például úgy keletkezett – olvashatjuk –, hogy az egy bizonyos szempontból egyenlőket 

általában egyenlőnek vették (azért, mert valamennyien egyformán szabadok, azt 

gondolják, hogy most már minden tekintetben egyenlők); az oligarchia pedig abból, 

hogy azokat, akik csak egy valamely szempontból nem egyenlők, általában is 

egyenlőtleneknek tartják (mivel vagyoni szempontból egyenlőtlenek, általában véve is 

olyanoknak képzelik őket). 

 

Az alkotmányok igazolhatósága tekintetében a kérdés így az, hogy a valamely (de csak 

egy, vagy néhány szempontból létező) egyenlőségből jogos-e a politikai hatalomban 

való egyenlőségre következtetni. Ha igen, akkor a demokrácia a helyes államforma. S 

megfordítva: a valamilyen, de csak egyféle egyenlőtlenségből jogos-e arra 

következtetni, hogy a hatalomban is egyenlőtlenül kell részesedni. Ha igen, akkor a nem-

demokratikus államformák a helyesek. 

 

Az államformáknak az igazságosság és az egyenlőség alapján való vizsgálata azonban 

azt mutatja, hogy a demokratikus alkotmány a szám szerinti egyenlőségre alapozott 

igazságosság fényében igazságos ugyan, az érdem szerinti egyenlőségre épülő esetében 

azonban igazságtalan. S ugyanígy: a nem-demokratikus alkotmány az érdem szerinti 

egyenlőség elvét követő igazságosság-felfogás szerint igazságos, de a szám szerinti 

egyenlőség elvére épülő felfogásban igazságtalan. Az egyes alkotmányok mellett 

éppúgy lehet érvelni, mint ahogy ellenük; s az érvek rendszerint semlegesítik egymást. 

Az alkotmányok e két fő típusának igazolása tehát apóriát, már-már megoldhatatlan 

elméleti nehézséget jelent. Ami azonban az elméletben csupán apória, az a gyakorlatban 

az egymással szembenálló felek sosem szűnő harcát jelenti.  
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DEMOKRÁCIA ÉS POLITEIA – A VEGYES ALKOTMÁNY GONDOLATA  Az a két 

államforma, amit ARISZTOTELÉSZ a legjobbnak, illetőleg a legrosszabbnak nevez (ti. a 

politeia és a türannisz) a két fő típus közé esik. Mindkettő a két szélső megoldás elveit 

vegyíti, noha ellentétes végeredménnyel.  

 

A türannisz a két fő típus hibás oldalait kapcsolja össze. A zsarnokságban: az 

oligarchiából származik, hogy a gazdagságot tekinti a legfőbb célnak, valamint, hogy a 

népben egyáltalán nem bízik meg, ellenben a demokráciából származik az, hogy állandó 

harcban áll az előkelőkkel, s azokat, mint ellenfeleit elűzni igyekszik. A zsarnokságban 

van tehát egyenlőség, hisz a polgárok a zsarnokságban annyiban egyenlők egymással, 

hogy szinte semmik, vagyis – amint Rousseau mondaná – szinte nullák és a sok nulla 

egyenlő egymással. S van benne egyenlőtlenség is, hisz a zsarnok nem egyenlő a 

többiekkel.  

 

A politeia is e két fő típus sajátosságait vegyíti, de nem azok hibás, hanem előnyös 

oldalait. A politeiában lényegében a középosztály uralkodik, de úgy, hogy uralma 

(akarata ellenére is) érvényre juttatja mind a nála szegényebbek, mind a nála 

gazdagabbak érdekeit. A politeia azért jobb a demokráciánál, mert ez utóbbiban a 

többségben lévő, de vagyontalan polgárok könnyen arra hajlanak, hogy elvegyék a 

gazdagok javait és megsértsék jogaikat. S azért jobb az oligarchiánál, mert ebben meg a 

túl gazdagok semmizik ki a szegényeket. A politeiát ezzel szemben az jellemzi, hogy 

abban a középosztály megpróbálja összeegyeztetni és érvényesíteni mindkét szélső 

csoport érdekeit. A demokrácia és az oligarchia önmagukban egyoldalú elveinek 

vegyítésével – ami egyben azt is jelenti: mérséklésével – a középosztály a politikai és 

erkölcsi értelemben vett középarányost kívánja megvalósítani. A vezető tisztségek 

odaítélése és az intézmények működése révén olyan rendszert épít ki, amely elkerüli a 

politikai végleteket. 

 

A középosztályról a Politika csak annyit mond, hogy az a „nagyon gazdagok” és a 

„nagyon szegények” osztálya között helyezkedik el: megkülönböztetése tehát tulajdoni 

alapon történik és egy kivételtől eltekintve (ti. hogy a vagyon „közepes, de mégis 

elégséges” legyen) relatív jellegű. A politeia ugyanakkor nem egyszerűen a 

középosztály városállama, hanem olyan politikai közösség, amely a középosztályra 

támaszkodik. Arisztotelész nem azt állította, hogy a középosztály az egész lakosság 

érdekeit figyelembe veszi. Miként a többi csoport, ez is a maga érdekeit képviseli. 

Uralma révén ugyanakkor nem egy, a többitől mereven elhatárolható államforma jön 

létre, hanem olyan, ami többnek az összetétele. Az ún. mikté politeia későbbi latin 

elnevezése szerint: regimen mixtum, vagyis vegyes kormányzat, vegyes alkotmány] első 

megfogalmazása ez, mely az államtani gondolkodás későbbi történetében – például 

Polübiosznál, Cicerónál és Aquinói Szent Tamásnál – oly nagy jelentőségű lesz.  

 

A két fő típus elveit azért kell vegyíteni, mert azok önmagukban csupán végletek. A két 

véglet (a vagyonra alapított politikai hatalom oligarchikus elve és a vagyon-nélküli 

tömegek szabadságára alapított demokratikus elv) a politeiában kölcsönösen megfékezi 

egymást, és ezért mondható, hogy Arisztotelész politikai gondolkodásában a politeia 

töltötte be a közép, a közvetítő és a mérték szerepét. A politeia így „középarányos”, nem 

pedig – mint sokan vélik – középút. Ilyen rend Arisztotelész szerint nem jöhet létre ott, 

ahol csupán két végletesen szembenálló társadalmi csoport létezik. Az ilyen esetben 
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ugyanis a mérleg nyelve hol az egyik, hol a másik oldalra billenne ki. A középosztály 

viszont anélkül akadályozza meg az ellenkező végletek érvényesülését, hogy 

felszámolná e végleteket (vagyis azok hordozóit).  

 

Mint láttuk, Platón úgy stabilizálta eszményi állama politikai viszonyait, hogy a 

főhatalmat gyakorló filozófusoknak és őröknek rendelte alá az általa károsnak ítélt 

végletek társadalmi megtestesítőit. Ezzel szemben Arisztotelész úgy vélte, hogy ha a 

demokrácia és az oligarchia elve helyesen van összeegyeztetve, akkor – mint minden 

középarányos esetében – benne mindkét véglet meglátható -, és a középosztály csupán 

afféle „döntőbíró”. Úgy tűnik tehát, hogy Arisztotelész célja az emberek közötti 

különbségeknek a politikában lehetséges határok közötti szintetizálása volt. E szintézis 

feltétele nála a középosztály uralma, eredménye pedig a politeia.  

 

Paradox persze, hogy az oligarchiának és a demokráciának mind a türannisz, mind a 

politeia a szerkezetileg hasonló oldalait vegyíti: mindkét esetben van „döntőbíró” (az 

egyikben a középosztály, a másikban a türannosz) és a politikai cselekvés fő elve 

mindkét esetben az érdek, mely az egyikben egyetlen személy, a másikban a közösség 

javát tartja szem előtt. Az utóbbi nyilvánvalóan szilárd állami berendezkedéshez vezet. 

E megközelítésben a vegyes kormányzat nem elvi, hanem gyakorlati okok miatt 

tekinthető a legjobbnak. Vagyis nem azért, mert mind a szám szerinti, mind az érték 

szerinti egyenlőségre tekintettel van (hiszen így azt is mondhatnánk, hogy mindkét 

szempontra csak részben van tekintettel), hanem azért, mert ebben a legkevesebb a 

forrongás. Bár az egyes korokhoz kötődő és sajátos feltételek között megfogalmazott 

államelméleti tételeket sosem szabad a későbbi történelmi fejlődésre kivetíteni, mégis 

elgondolkodtató, hogy a történelmi tapasztalat igazolni látszik Arisztotelész tételét. E 

tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a középosztály hatalmán alapuló állami 

berendezkedések rendszerint kiegyensúlyozottak és szilárdak. 
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I. 2. A KERESZTÉNY ÉS A KÖZÉPKORI POLITIKAI BÖLCSELET FŐBB 

JELLEMZŐI  
 

Bevezető. Szent Ágoston és a „két város” problémája. A két város: Civitas Dei és civitas 

terrena. Az állam. A temrészetjog. Aquinói Tamás jog-és állambölcselete. Az állam általános 

jellege. Az igazságosság. Az igazságosság fajtái. A világ mint a sokféleség egysége. Rend és 

törvény. A hatalom lényege és konkrét megvalósulási formái. Az államformák. Zsarnokság, 

engedelmesség és ellenállás.  

BEVEZETŐ  „Bár a kereszténység nem bölcselet, hanem isteni kinyilatkoztatásra 

hivatkozó vallás, megjelenése mégis nagy jelentőségűvé, korszakalkotóvá lett a 

bölcselet történetében”10 – fogalmazott Kecskés Pál (1895-1976) a filozófiatörténet 

vonatkozásában. Megállapítása a politikai filozófiára is áll – egy lényeges kiegészítéssel. 

Nevezetesen: miközben a vallás és filozófia kapcsolata természetes és magától értetődő 

(legalábbis abban az értelemben, hogy minden jelentős vallás alapján kidolgoznak 

valamilyen filozófiai rendszert), addig a vallás és a politikai filozófia kapcsolata sajátos 

történeti okok hatásának – jelen esetben az európai politikai és államfejlődés 

sajátosságainak, valamint a vallási megalapozottságú gondolkodás keresztény egyház 

(később egyházak) által is befolyásolt változásainak – a következménye.  

A keresztény hit legfontosabb doktrinális forrásának, a Szentírásnak ugyanis, bár találhatók benne 

politikai vonatkozásban is értelmezhető tételek, önmagában véve nincs politikai filozófiája. Az 

egyházatyák és kortársaik nem fejtettek ki rendszeres államelméletet, s még Szent Ágoston (354–430) De 

civitate Dei című műve is inkább történetfilozófia vagy történetteológia, mely csak utólag nézve 

illeszkedik egy sajátos politikai filozófiai hagyományba.  

A szó szoros értelmében vett keresztény politikai bölcselet csak a XII-XIII. században, lényegében 

Johannes Salisbury (kb. 1115/20-1180) és Aquinói Szent Tamás (1224/1226-1274) fellépésével született 

meg és bontakozott ki gazdagon. Az ezután következő évszázadokban – ugyancsak történeti, politikai és 

vallástörténeti okokból – a keresztény politikai filozófia sosem szűnt meg vagy hanyatlott le; bár hatása a 

szekularizáció következtében az elmúlt két-háromszáz évben kétségtelenül meggyengült. Az általános 

szekularizációs folyamatok ellenére sokak számára ma is elfogadott, hogy az állam és a politika kérdéseit 

bölcseleti szinten csak a keresztény hit tételei alapján átgondolt formában lehet és érdemes vizsgálni. 

 

I. 2. 1. SZENT ÁGOSTON ÉS A „KÉT VÁROS” PROBLÉMÁJA 

A Római Birodalom hanyatlásának évszázadaiban a kereszténység tanításai a patrisztika 

jegyében jelentek meg. Az egyházatyák tevékenysége először a birodalom keleti 

felében, majd a IV-V. században már a latin nyugaton bontakozott ki. Erre az időszakra 

a kereszténység dogmatikai problémái letisztultak, az egyház az eretneknek tekintett 

tanításokkal szemben a görög filozófia fogalomkészletével - többek között a 325. évi 

niceai és a 451. évi khalkdeóni zsinatokon - adott választ. Ezeken a fórumokon mind a 

Szentháromság tagjainak egymáshoz való viszonya, mind Krisztus isteni és emberi 

természete vonatkozásában egyértelmű álláspont született. A két zsinat közötti 

peridóusra esik az egyik legmeghatározóbb nyugati egyházatya, Szent Ágoston 

tevékenysége.     

 

                                                 
10 KECSKÉS Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban. Szent István Társulat, Budapest, 1943 
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Szent Ágoston [eredeti nevén Aurelius Augustinus] (354–430) egy észak-afrikai 

kisvárosban Thagaste-ban született. Anyja keresztény, apja pogány volt. Augustinus 

klasszikus nevelést kapott. Ifjúkorában kicspongó, tévelygő életet élt, számos filozófiai 

irányzatnak hódolt, többek között a hellén sztoikus, a perzsa eredetű manicheus, illetve 

a neoplatonikusok tanításait követte.  Megtérése (387) előtti korszakáról a Vallomások 

című művében írt részletesen. A mű egyúttal Isten nagyságának dicsérete. Szellemi 

fejlődésének egyik legkitűnőbb példája az akarat szabadságának kérdése volt. A szabad 

akaratról írott korai művében még teljes mértékben igazoltnak tartotta az akarat 

szabadságát, később – a pelagiánus szekta hatására – elvetette azt és az eleve elrendelés 

egyik legmarkánsabb képviselőjévé vált.  

A KÉT VÁROS: CIVITAS DEI ÉS CIVITAS TERRENA  Ágoston államról alkotott nézetei 

szerves összefüggésben állnak történelemfilozófiájával, amelyben az antik ciklikus 

szemlélettel szemben a történelmet a Biblia tanítása alapján, lineáris folyamatként 

ábrázolta.  Ez az jelentette, hogy a történelemnek kezdete és célja van. Az emberiség 

történetét döntően két lényeges esemény határozta meg: az egyik az ember bűnbeesése, 

a másik Krisztus megtestesülése, aki az emberek bűneiért halálával vezekelt, s 

megalapította az egyházat, mint az üdvözülés eszközét. Ágoston szerint az evilági létet 

a történelem két végpontja, a teremtés és az utolsó ítélet közötti két „város” (vagy – a 

latin szó fordításától is függően – két állam) szembenállása határozza meg. Az egyik a 

civitas Dei vagy civitas coelestis [Isten városa, mennyei város], a másik a civitas terrena 

vagy civitas diaboli [földi város, sátáni város.]   

 

AZ ÁLLAM  Szent Ágoston felfogása szerint az állam egyáltalán nem természetszerű 

képződmény, ekként szembekerült az arisztotelészi állásponttal. Ennek oka abban 

kereshető, hogy az emberek a bűnbeesés előtti ártatlanság állapotában szabad, egyenlő 

és társas lények voltak, akik az összes javak közös használatát élvezték; a bűnbeesés 

következményeként azonban az emberi társadalmakon az erőszak, a viszálykodás és az 

egyenlőtlenség lett úrrá. Így jött létre a világi kormányzat, a magántulajdon és a 

rabszolgaság, mint az eredendő bűn Isten által szentesített következménye. Az állam 

fogalmának egzakt meghatározásakor ugyanakkor Ágoston Cicero (106-43) nézeteiből 

indult ki, aki szerint a res publica a sokaság olyan csoportosulása, amelyet jogi 

megállapodás és a közhaszon kapcsol össze. A nyugati egyházatya szerint az állam: az 

értelmes sokaság olyan gyülekezete, amelyet a szeretett dolgokban való közös egyetértés 

köt össze. E definíció feltételezi, hogy a „szeretett dolgok” tekintetében létezik olyan 

közös nevező, nevezetesen a „földi béke” közvetítő értékei, amelyben a civitas Dei és a 

civitas terrena lakói meg tudnak egyezni.  

 

Nem lehet nem észrevenni, hogy a keresztény államelmélet egyik legmarkánsabb 

képviselője már nem az ókori elképzelés talaján áll. Nála ugyanis az állam nem az ideális 

és erényes erényes élet színtere. A világi államnak csupán a békére és biztonság 

megteremtésére kell törekednie, továbbá vissza kell szorítani a bűnt és annak 

következményeit. Az állami funkciók így  három „hivatalra” szűkülnek le: a 

parancsolás, a gondoskodás, és a tanácsolás „művészetére”. Az államnak mint erkölcsi 

rossznak azonban igazolnia kell magát a hívő emberek előtt. Ennek kapcsán fogalmazza 

meg az igazság követelményeként az alábbi kérdést: „Mert mi egyebek a birodalmak 

igazságosság nélkül, mint közönséges rablóbandák? S mik a rablóbandák, ha nem kis 

birodalmak? Olyan embercsoportok ezek egy vezér akarata alatt, akiket társulási 



 

 33 

szerződés köt össze, amelyben a zsákmányt közös megállapodás alapján osztják szét. Ha 

e gonoszság elvetemült emberek csatlakozása révén olyannyira megnő, hogy területeket 

foglal el, városokat alapít, birodalmakat hódít meg, úgy leplezetlenül birodalomnak 

fogja nevezni magát:” Ebből az következik, hogy Ágoston szerint minden hatalomnak 

igazolnia kell magát a vallás és az erkölcs tekintélye előtt.  

 

Az utókorra nem kis hatást gyakorolt az igazságos háborúval kapcsolatos elmélete is. 

Ennek lényege, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén a háború akár keresztényi 

kötelesség is lehet. Miért? A háború, mint a bűn következménye szükséges rossz, ám a 

rend fenntartása és a gonosz emberi hajlamok megzabolázása érdekében igénybe vehető 

eszköz. Meghatározása szerint „iusta bella ulciscuntur iniurias” [az igazságos háborúk 

jogtalanságokat torolnak meg]. E definíció alapján egy igazságos háborúnak vagy 

védekező jellegűnek kell lennie, vagy pedig súlyos jogtalanságot kell orvosolnia. Arra 

is rávilágított, hogy a háborúban voltaképpen nem maga a háború a rossz, hanem az 

azzal rendszerint együttjáró brutalitás.  

 

A TERMÉSZETJOG  Ágoston államelmélete és történelemfilozófiája mellett részletes 

természetjogi elméletet dolgozott ki. Ezen a ponton azonban a kereszténység 

rendelkezésére álltak az antik természetjogi tanok, amelyeket a személyes és 

transzcendens Isten gondolatával egészítettek ki. A törvények hierarchiájában legfelül 

az örök törvény [lex aeterna] állt, amit a nyugati egyházatya az isteni bölcsességgel és 

akarattal azonosított: „az örök törvény az isteni értelem vagy Isten akarata, mely 

megparancsolja a természetes rend fenntartását és tiltja annak megzavarását”. Az örök 

törvény egyetemesen érvényes, megváltoztathatatlan és mindenki engedelmességgel 

tartozik neki.  A természeti törvény [lex naturalis] az ember szívébe írott egyetemes 

törvény. Az ember bűnbeesés előtti eredeti természetéből megmaradt értelem képessé 

teszi őt a jó és a rossz megkülönböztetésére. A természeti törvény ily módon úgy 

viszonyul az örök törvényhez, mint egy pecsétgyűrű tökéletlen viaszlenyomata magához 

a gyűrűhöz. Az ágostoni törvény-hierarchia legalsó fokán az emberi törvény [lex 

humanis] vagy időleges törvény [lex temporalis] helyezkedik el, melynek mindig meg 

kell felelnie az örök (és a természeti törvény) előírásainak. Ezt a földi uralkodó hozza a 

közjó és az igazságosság szempontjait szem előtt tartva. Ebből ered híres gondolata az 

emberi törvény érvényességével, illetőleg érvénytelenségével kapcsolatban: lex iniusta 

non est lex [az a törvény, amely nem igazságos, nem törvény].  

 

I. 2. 2. AQUINÓI TAMÁS JOG-ÉS ÁLLAMBÖLCSELETE 

A XII. és a XIII. század Európa szellemi újjáéledésének korszaka volt. Ennek hátterében 

egyebek mellett az állt, hogy a X-XI. századtól kezdődően megváltoztak az állami 

keretek és módosultak a mindennapi élet feltételei is. Mindezt a gondolkodás és az 

életérzések módosulása követte, s az emberi szellem a tudományok és a művészetek 

terén olyan alkotásokat hozott létre, melyek ma is méltóak figyelmünkre. Az építészek 

gótikus katedrálisokat kezdtek emelni, a művészek miniatúrákat festettek, a tudósok 

pedig – korábban ismeretlen műfajok (például disputatiók és summák) keretében – 

összegezték, átértékelték és megújították a kora-középkori hagyományt. 

Aquinói Tamás (1224/1225-1274) Róma és Nápoly között fekvő Roccasecca várában 

látta meg a napvilágot. Ötévesen került a közeli Monte Cassino bencés kolostori 
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iskolába. Ezt követően a nápolyi egyetemen tanulta a hét szabad művészetet. Tizenhét 

éves korában úgy döntött, hogy családja tiltakozása ellenére belép a dominikánus 

szerzetesrendbe. A rend Párizsba küldte, ahol hároméves egyetemi tartózkodása alatt 

Nagy Szent Albert tanítványa volt.  Innen Albert magával vitte Kölnbe. Négyéves kölni 

tartózkodás után Itáliában fejtett ki oktatói és teológiai tevékenységet. Tudományos 

pályájának csúcspontja 1269-1272 közötti második párizsi tartózkodása, ahol az 

egyetem ünnepelt magántanáraként tevékenykedett. A jogra és az államra vonatkozó 

nézetei az alábbi művei által körvonalazhatóak: Summa contra gentiles (A teológia 

összegzése a pogányok ellen) 1259-1264, De regimine principium (A fejedelmek 

hatalmáról) 1265 körül, Summa theológiae (A teológia foglalata) 1266-1273 között. 

Elméletének részletes elemzéséhez ugyanakkor szükséges Arisztotelész Nikomakhoszi 

Etikájához és Politikájához írott kommentárjainak ismerete is.  

AZ ÁLLAM ÁLTALÁNOS JELLEGE  Az állam Tamás szerint a mindenség része, melyet 

Isten alkotott és kormányoz. Lényegét illetően tehát az államhatalom isteni eredetű, s 

célja az, hogy megfelelő feltételeket teremtsen az emberi élet számára. A mindenségnek 

sajátos rendje van, s e rendet törvények biztosítják, melyek nem egyszerűen Isten 

akaratát, hanem értelmét tükrözik. E törvények legátfogóbbika a mindenség egészére 

vonatkozik, egyéb – az előbbivel szorosan összefüggő – fajtái pedig elsősorban az ember 

közösségi életére vonatkozóan határoznak meg szabályokat. A közösségi élet 

rendezettségét a törvények egy sajátos, az államhatalom által megfogalmazott és 

érvényesített fajtája teremti meg. 

 

E lényege szerint isteni eredetű intézmény ugyanakkor Tamás elméletében jellegét 

illetően természetszerű. Természetszerűsége abban áll, hogy az emberi természethez 

igazodik. Az emberi természet legfontosabb jellemzői a társas jelleg, az értelmes mivolt 

és a jóra való törekvés. 

 

Az ember – vallotta Tamás Arisztotelész nyomán – társas lény, társas természete 

azonban – az arisztotelészi elmélet hangsúlyainak némi módosításával – elsősorban 

értelmes voltán alapul. Ez az értelem annyiban természetszerű, amennyiben közvetlen 

oka egy természetszerű összefüggés: a természet különböző képességekkel ruházza fel 

az emberi lényeket, akik értelmük révén felismerik, hogy egyenként különböző 

képességeik mások általi kiegészítésre szorulnak, s csak másokkal együttműködve – 

társadalmi együttélésben – képesek előteremteni a számukra szükséges javakat. A 

természetszerűség ilyen értelemben a gondviselés megnyilvánulása. Az állam ilyen 

jellegéről alkotott elképzelés radikális szakítást jelent Szent Ágoston elméletével, aki az 

állam létezését a bűnbeeséssel kapcsolta össze. 

 

Az ember továbbá célokat kitűző és követő lény: cselekedetei valamilyen jóra 

irányulnak. A jó nem más, mint az ember különböző vágyainak kielégítése. Ezek az 

emberi vágyak Tamás szerint hierarchikusan szerveződnek, ám soruk nem lehet 

végtelen. Ha az emberi vágyak és törekvések hierarchikusak, akkor az ember által 

követett jók körében is létezik egy legfőbb jó, mely élete céljának tekinthető. Az életcélt 

Tamás a keresztény felfogásnak megfelelően Istenben jelölte meg, aki így nem csupán 

teremtő, de egyben az ember – s általában véve a mindenség – végső célja is. Követett 

céljai révén az ember tökéletesedni kíván, s e tökéletesedés a végső célra tekintettel 

abban a törekvésében áll, hogy – mint minden létező – Istenhez váljék hasonlatossá. A 
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jóra való törekvés révén az ember erkölcsi lény is, hisz – mint értelmes lény – szabadon 

határozza meg saját életcélját. 

 

Mindezek alapján az állam, harmadszor, a különböző képességekkel rendelkező, az 

értelmes természet adottsága révén egymásra találó és célokat követő erkölcsi lények 

közössége. Ebből Tamás számára az következett, hogy az államnak segítenie kell az 

egyes embereket céljuk elérésében, mindenekelőtt az erkölcsi tökéletesedésben. Az 

állam feladata azon létfeltételek biztosítása, amelyek az azt alkotó egyének célját, s így 

jólétét szolgálják. E feltételek összessége egy sajátos értelemben közjónak tekinthető, s 

ezért Tamás szerint az állam tevékenységének a közjóra kell irányulnia. 

 

Céljaik elérése irányuló törekvéseikben az embereket persze számos intézmény segíti, s 

az állam ezeknek csupán egyike. A saját nemében azonban különleges, amit Tamás azzal 

is kifejezésre juttatott, hogy a természetes közösségek közül az állam nyújthatja a 

legtöbbet azon célok elérése során, amelyek felé az emberek törekednek. E célok 

(erkölcsi tökéletesedés, lelki jólét, Isten megismerése és élvezete) elérésének 

ugyanakkor az állam csupán szükséges, de nem elégséges eszköze. Az állam ugyanis – 

melynek konkrét alakzatait a különböző szöveghelyeken Tamás olykor polisként és 

civitasként, gyakrabban pedig provinciaként és regnumként (királyságként) jelölte meg 

– nem szolgálhat egyfelől kizárólag transzcendentális célokat, másfelől pedig nem 

terjedhet ki valamennyi kor minden emberének együttműködésére. Az állam ennek 

alapján az egyházzal szemben viszonylag önálló, hisz az egyházi és a világi hatalom 

részben eltérő célokat mozdít elő az emberek különböző körében.  

 

A sacerdotium és a regnum viszonyát illetően ugyanakkor Tamás a pápaság mérsékelt 

hívének volt tekinthető. Egyfelől úgy vélte, hogy a sacerdotium magasabb rendű 

hatalom a regnumnál, másfelől viszont e két hatalom viszonyát még a gelasiusi 

hagyomány keretében értelmezte. Az egyház szakrális elsőbbségét jogi felsőségként 

értelmező XIII. századi kánonjogászok törekvései Tamás államról alkotott elméletét 

nem befolyásolták lényegesen. 

 

Végül, ha a társadalmi élet rendje egy átfogóbb rend része, melyet törvények alakítanak 

ki, akkor az állam tevékenységének is az e törvényekben megszabott rendhez kell 

igazodnia. Ezért Tamás azt hangsúlyozta, hogy a kormányzati tevékenység alapja a jog. 

Az ember annyiban köteles engedelmeskedni az államhatalomnak, amennyiben az 

jogszerűen működik: a zsarnoki hatalommal szemben az alattvalóknak bizonyos 

feltételek esetén fel lehet, illetőleg fel kell lépnie. Az állam tehát törvények rendje által 

kialakított joghoz kötött intézmény, melyet az igazságosság eszméje hat át. 

 

AZ IGAZSÁGOSSÁG  Aquinói Tamás az igazságosságot – számos ponton Arisztotelész 

tanait követve, sok helyütt azonban azokat kiegészítve, módosítva és továbbgondolva – 

olyan erényként fogta fel, amely a közösség, s így az állam helyes rendje felé mutat, a 

helyes jogrend kialakítása szempontjából pedig nélkülözhetetlen. Egyebek mellett az 

igazságosság eszméje biztosítja elméletében azt, hogy az állam és az erkölcs, illetőleg a 

jog és az erkölcs között ne emelkedhessenek áttörhetetlen falak. Tamás elméletében az 

igazságosság elsősorban erény, mely az emberi cselekedetekkel áll összefüggésben. E 

cselekedeteknek külső és belső mozgató okai vannak. A külső okok természetfeletti 

princípiumok, a belsők pedig emberi képességek (értelem, akarat, vágyakozás) és 
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tökéletesítő készségek, amelyek vagy jók, vagy rosszak. Az előbbi esetben ezek erények, 

az utóbbi esetben bűnök. Az erények összességén belül Tamás mindenekelőtt aszerint 

tett különbséget, hogy azok kihez való viszonyában szabályozzák az emberi magatartást. 

Az ember természetfeletti lényhez – Istenhez – fűződő viszonyával kapcsolatos 

cselekedeteire a teológiai erények (hit, remény, szeretet) vonatkoznak, az 

embertársaikkal kapcsolatos cselekedeteit pedig az értelmi és az erkölcsi erények 

szabályozzák. Ez utóbbiak megkülönböztetése azon az arisztotelészi eredetű belátáson 

alapul, hogy a jó cselekedetek az ember mely képességén (értelem, akarat, érzéki vágy) 

alapulnak. Az igazságosság az erények rendszerének része, ám nem egyszerűen egy a 

sok erény között. Különleges helyzetét részint az biztosítja, hogy tartalmilag a jogossal 

áll kapcsolatban: azt követeli, hogy az ember mindenkinek megadja azt, ami jogosan 

megilleti. Alanyi szempontból az igazságosság az akarattal függ össze, szemben például 

az erkölcsi okossággal, melynek fenntartó alanya az értelem, vagy a mértékletességgel, 

ami e tekintetben a vágyóképességgel áll szoros összefüggésben. 

 

Az egyes értelmi erényeknek különbözik a tárgya is: mindegyikük az emberi 

kapcsolatokat rendezi ugyan (szemben a teológiai erényekkel, melyek közvetlenül 

Istenre irányulnak), de amíg az erkölcsi okosság tárgyilag a gyakorlati igazságra 

vonatkozik, a lelki erősség és a mértékletesség pedig az emberi szenvedélyekre, addig 

az igazságosság tárgya a jog. Az igazságosság révén ismerjük fel mások jogait, s ez 

ösztönöz arra, hogy ne sértsük meg azokat. Az igazságosság különleges erény annyiban 

is, hogy másra irányul és a másik ember jogát mozdítja elő. A többi erény az ember saját 

javát mozdítja elő – legalábbis annyiban, hogy a másokkal kapcsolatos viszonyában őt 

magát erősíti meg és teszi céljai elérésére alkalmassá. Aki viszont igazságos, az mindig 

a másik javát akarja: önmagunkkal szemben nem lehetünk sem igazságosak, sem 

igazságtalanok. S végül, Tamás szerint ez a másra irányuló akarat az igazságosság 

esetében fogalmilag állandó jellegű. Amíg a többi erény tanúsítható alkalmilag is 

(például egyszer állhatatosak és mérsékletesek vagyunk, míg máskor nem), addig az 

igazságos embert az jellemzi, hogy mindig és mindenben a másik javát kívánja 

előmozdítani.  

 

Mindezek alapján Tamás a következőképpen határozta meg e sajátos erényt: „az 

igazságosság az a készség, amellyel valaki állandó és szüntelen akarattal megadja 

mindenkinek azt, amihez joga van. Az igazságosság ugyanakkor a jogossal áll 

kapcsolatban. Azt azonban, hogy konkrétan kinek mihez van joga, pusztán az 

igazságosság nem mondja meg. Pontosabban: azzal mondja meg, hogy egy olyan rend 

felé mutat, amelyben meg van határozva, hogy mi jogos és mi jogtalan. E rendre 

vonatkoztatható az igazságosság fogalma is, ám annak alapjául valami másnak kell 

szolgálnia. E helyes rendet a törvények alakítják ki és a törvények érvényesítői – többek 

között az államhatalom – teremtik meg.  

 

AZ IGAZSÁGOSSÁG FAJTÁI  Az igazságosság mint erény a helyes rend belső 

jellemzőivel áll kapcsolatban, tehát ebben az értelemben közösségi létet feltételez. Az 

általa szolgált jó a másik ember java, s mint ilyen vagy a közösség javának része, vagy 

önálló egyéni jó. Az igazságosság által előírt kötelezettség ennek alapján irányulhat a 

közösség egészére és annak valamely tagjára. E szempont alapján Tamás egyetemes és 

részleges igazságosságot különböztetett meg. Az előbbi a közjóra irányul, s az egyénnek 

a közösség iránti kötelezettségeit szabályozza. Az utóbbi az egyéni jót mozdítja elő, s 
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szabályozhatja a közösségnek a tagok iránti (osztó igazságosság), illetőleg a tagok 

egymás iránti kötelezettségeit (kölcsönös igazságosság). 

 

Az egyetemes igazságosság [iustitia universalis] a közjó felé irányítja az egyes embert 

és azt szabja meg, hogy az egyén mivel tartozik a közösségnek, vagyis ami a 

közösségnek jó. Az egyetemes jelző két dologra utal. Egyrészt arra, hogy az 

igazságosság e fajtája minden más erényt hatókörébe von, másrészt arra, hogy az egyén 

közösség iránti kötelezettségei esetében Tamás szerint nincs szükség a mértéket 

szabályozó elvre. E kötelezettségeket formailag rendszerint törvények írják elő, ezért 

Tamás az igazságosság e fajtáját alkalmasint törvényi igazságosságnak [iustitia legalis] 

is nevezte. 

 

A részleges igazságosság [iustitia particularis] a közösség tagjainak egyéni javával áll 

kapcsolatban. Egyik formája, az osztó igazságosság [iustitia distributiva] azt 

szabályozza, hogy a közösségi javakat és terheket miként és milyen mértékben kell 

elosztani a közösség egyes tagjai között. Az osztó igazságosság tehát egyfelől azt 

határozza meg, hogy mivel tartozik a közösség – s ennek részeként a közhatalom 

megtestesítője, az állam – az egyénnek, másfelől pedig azt (s ez az előbbi viszony másik 

oldala), hogy az egyén milyen mértékben és milyen elv alapján részesedhet a közjóból. 

Amíg az egyén közösség iránti kötelezettségének nincs mértéke és szabályozó elve, 

addig az osztó igazságosságnak, azaz a közösség javaiból és terheiből való 

részesedésnek igen. A közösség anyagi és erkölcsi javaiból, a köztisztségekből és a 

köztiszteletből, a hivatalokból és az ezekkel kapcsolatos előjogokból Tamás szerint az 

egyéneknek az arányosság alapján kell részesülniük. Ugyancsak az arányosság szabja 

meg, hogy milyen mértékben viseljék az egyes egyének a közösség fenntartásával járó 

terheket, vagyis hogy a közösség miként ossza el a fennmaradásával kapcsolatos 

erkölcsi és jogi kötelezettségeket. Végül, az igazságosság e fajtája a meghatározó abban 

a tekintetben is, hogy a közösség képviselőjének miként kell kiosztania (kiszabnia) a 

büntetéseket. 

 

E kérdésekben a mértéket nem az egyenlőség (pontosabban: az arisztotelészi értelemben 

vett „szám szerinti egyenlőség”) szabja meg, hanem az arányosság (mely egyébként 

Arisztotelész „érdem szerinti egyenlőségére” emlékeztet, noha érvényességi köre annál 

jóval szélesebb). Az arányosság azt követeli, hogy aki többet ad a közösségnek, az többet 

is kapjon annak javaiból, s hogy a közhatalom a kiválóknak és az érdemesebbeknek 

többet juttasson, mint a kevésbé kiválónak és az érdemtelennek.  

 

De mi az – tehetjük fel a kérdést –, aminek alapján az érdem és a kiválóság megítélhető? 

Hisz sokféle érdem és kiválóság létezik, s ami az egyik szempontból annak tűnik, az egy 

másik szempontból nem feltétlenül az. Úgy tűnhet tehát, hogy az érdemek általunk 

fontosnak tekintett fajtája alapján különböző eredményekhez juthatunk. E tekintetben 

Tamás két szempontot hangsúlyozott. Egyrészt azt, hogy ilyen kérdéseket az elosztani 

kívánt javak jellege szerint, az adott viszonyokhoz igazodó módon kell megítélni. Így 

például tanári méltósághoz azoknak kell jutnia, akik kellő tudással rendelkeznek (az ő 

esetükben tehát a tudás az érdem), fejedelmi méltósághoz pedig azoknak, akik megfelelő 

uralkodói képességekkel rendelkeznek, és arra jogcímük van (esetükben tehát nem a 

tudás a legfőbb érdem). Másrészt azt, hogy az arányosságnak van egy természet által 

megszabott szabályozó elve, mely a legtöbb kérdésben kellő iránymutatást ad. Eszerint 
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helyes az, ha a jobb képességekkel rendelkezőknek a közösségen belüli helyzete is jobb, 

amennyiben képességeiket a közösség érdekében használják fel. Az egyén társadalmi 

helyzetét és az elosztandó javakból való részesedését lényegében képességeiknek kell 

meghatároznia. 

 

A részleges igazságosság [iustitia particularis] másik formája, a kölcsönös igazságosság 

[iustitia commutativa] azt szabályozza, hogy miként viszonyuljanak egymáshoz a 

közösség tagjai, vagyis azt írja elő, amivel az egyes emberek egymásnak tartoznak. Az 

igazságosság e fajtája az egyéni jót mozdítja elő, miként az osztó igazságosság is, ám ez 

utóbbitól eltérően fő elve nem az arányosság, hanem az emberek egyenlősége és 

személyük méltósága. Az igazságosság e tekintetben (modern kifejezéssel élve) az 

egyének magánviszonyaira vonatkozik, noha a magán- és a közösségi viszonyok közé 

Tamás elmélete kétségtelenül nem húz éles határokat, s a kölcsönös igazságosság 

néhány előírása „közéleti” jellegű. Ezek az előírások többnyire tilalmak révén – 

negatívan – meghatározottak (egy részüket például a Tízparancsolat utolsó hat tilalma 

szabja meg), s az egyetemes és az osztó igazságosság parancsaival szemben nem azt 

írják elő, hogy „tégy jót”, hanem azt, hogy „ne árts”. Amíg az előbbiek alapján az 

erényes magatartáshoz valamit adni kell, addig a kölcsönös igazságosság szerinti 

cselekedet többnyire, bár távolról sem kizárólagosan olyan, ami nem vesz el. 

 

A kölcsönös igazságosságnak részint mások javait, részint mások személyét illetően kell 

érvényesülnie. Egyik fő követelménye mások tulajdonának tisztelete. Mivel a külső 

dolgok Tamás szerint a használat szempontjából az egyes egyének hatalma alatt álnak 

(azaz magántulajdonban vannak), ezért azok erőszakos vagy titkos eltulajdonítása, 

vagyis a rablás és a lopás igazságtalanságot jelentenek. A kölcsönös igazságosságnak 

kell szabályoznia az adásvételt is. A magánforgalomban ezért nem szabad valamit a 

dolog értékénél drágábban adni vagy olcsóbban venni, a kereskedelmi forgalomban 

pedig csak mérsékelt haszonra szabad törekedni. A kölcsönös igazságosság alapján 

igazolta Tamás a kamatszedés tilalmát is. 

 

Végül kijelenthető, hogy az igazságosság fogalma feltételezi a „jogos” fogalmát, s ezzel 

egy helyes rend lehetősége felé mutat. E helyes rend az emberi közösségek esetén a 

jogon alapul, a jog alapját pedig a törvények teremtik meg. Az emberi közösség 

szempontjából ugyanakkor a helyes rend nem pusztán lehetőség, hanem erkölcsi 

szükségszerűség. Ez leginkább a törvények jellegéről és azok viszonyáról alkotott 

elmélete alapján látható. 

 

A VILÁG MINT A SOKFÉLESÉG EGYSÉGE. REND ÉS TÖRVÉNY  Tamás gondolkodásának 

egyik jellemzője az ellentétek kiegyenlítése és az egymástól különböző jelenségek 

harmonikus egésszé való összeolvasztása. Ezek egyike a világ sokfélesége és egysége. 

A teremtett világ sokszínű – hangsúlyozta –, s a társadalomban egyesülő emberek is 

sokfélék. Ez elsősorban az isteni gondviselés eredménye, aminek következtében az 

emberi létezéshez szükséges javakat csak olyan személyek tudják előállítani, akik 

különböző célokat követve más és más dolgokkal foglalatoskodnak; másodsorban 

„természeti okokból következik, melyek elérik, hogy az egyes emberek különböző 

feladatokhoz és a változatos életmódokhoz igazodó eltérő képességekkel és hajlamokkal 

születnek.  E sokféleség azonban mégis egységet képez. A rend az egész egyes részeinek 

rendezését feltételezi, a rendezés pedig két dolgot jelent. Egyfelől a részek célra 
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irányítását, másfelől viszonyaik kijelölését. A rend konkrét formáját Tamás elméletében 

törvények teremtik meg. A különböző törvények – igazodva a létezők rendjéhez – 

hierarchikusan elrendezettek, s végső soron az isteni értelem különböző jellegű és 

különböző módon kifejeződő megnyilvánulásai. 

 

A fentiekkel is összefüggésben Tamás úgy vélte, hogy a teremtett világ rendjét négy 

fajta törvény biztosítja: az örök törvény, a természeti törvény, az isteni törvény és az 

emberi törvény. Az örök törvény [lex aeterna] a „mindenség kormányzásának terve”, 

vagyis az isteni bölcsességben öröktől fogva meglévő világterv. Isten az örök törvénnyel 

szabályozza a teremtett világot. E törvény a rend olyan tökéletes eszméjére utal, amellyel 

Isten már a teremtés előtt rendelkezett, s a teremtés után minden létezőt ennek vetett alá. 

E törvény változatlan és megváltoztathatatlan, amit az ember számára a kinyilatkoztatás 

tesz nyilvánvalóvá. Az örök törvény a gondviseléssel is szoros kapcsolatban áll: Isten 

ugyanis úgy kormányozza a világot, hogy e rend érvényesülése révén minden elérje 

végső célját. A gondviselés tehát értelmezhető az örök törvény érvényesüléseként is. 

 

Az örök törvényt a maga teljességében csak Isten ismerheti. Az ember e törvényről csak 

részleges tudást szerezhet, értelme révén azonban annak kisugárzását mindenképpen 

észreveszi. E kisugárzás egyik formája az örök törvényből eredő természeti törvény. 

 

A természeti törvény [lex naturalis] az örök törvénynek a természet – az ember 

vonatkozásában az emberi természet – közvetítésével való kifejeződése és az emberi 

lélekben való részleges és tökéletlen tükröződése. A természeti törvény révén az 

értelmes lények részesednek az örök törvényből. Részesedésük lényegileg abban áll, 

hogy felismerik és megkülönböztetik a jót és a rosszat. A természeti törvény alapján az 

ember a jót célként, a rosszat pedig kerülendőként határozza meg. Ezzel összefüggésben 

a törvény azokat a célokat jelöli ki, amelyekre az ember természeti hajlamai irányulnak.  

 

E hajlamok Tamás szerint az ember három fő jellemzőjével állnak összefüggésben. Az 

ember részint szubsztancia, részint élőlény, részint értelmes lény. (a) Miként minden 

szubsztancia, az ember is arra törekszik, hogy létében fennmaradjon; ez az önfenntartás 

hajlama, mely az élet megőrzésére való törekvésében fejeződik ki, a természetjog 

szintjén pedig az emberi élet védelmével kapcsolatos szabályokhoz vezet. (b) Mint 

minden élőlény, az ember is arra törekszik, hogy fenntartsa faját; ezzel a törekvésével 

kapcsolatos az utódok nemzésére és azok felnevelésére irányuló hajlama, melyből a 

természetjogban ugyancsak sajátos – a férfiak és a nők, illetve a szülők és a gyermekek 

kapcsolatát rendező – szabályok következnek. (c) S végül, az ember mint értelmes lény 

arra törekszik, hogy értelmes természetének megfelelő módon éljen; ez a sajátosan 

emberi hajlam fejeződik ki abban, hogy törekszik a társas életre és az igazság – Isten – 

megismerésére. E hajlamnak a természetjogban ugyancsak megvannak a maga normatív 

következményei. Mivel a természeti törvény az ember természeti hajlamain alapul, azért 

változatlan, megváltoztathatatlan és egyetemes, vagyis minden népnél és minden 

emberben megtalálható. 

 

A természeti törvény nem szabályokat tartalmaz, hanem egy általános elvet. Tamás úgy 

vélte, hogy az emberi cselekvés számára van egy nyilvánvaló, a lelkiismerettel 

rendelkező emberi lény számára minden nehézség nélkül felismerhető elv, amely a 

különböző helyzetekben feltétlenül kötelező ítélethez vezet. A természeti törvény 
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általános elve: bonum faciendum, malum vitandum [a jót meg kell tenni, a rosszat 

kerülni kell]. Ezen erkölcsi alapelv – Isten örök törvényének értelmünkkel való közlése 

– alapján a konkrét esetekre vonatkozó szabályokat az ember már maga is meg tudja 

állapítani. Mivel a természeti törvényből eredő következtetéseket illetően az ember 

tévedhet, ezért a természettörvény legfontosabb követelményeit – kiegészítve azokat 

egyéb (az ember természetfölötti céljának elérésével kapcsolatos) előírásokkal – Isten a 

Szentírásban közvetlenül is kinyilatkoztatta. E szabályok együttesét nevezte Tamás 

isteni törvénynek (lex divina). Amíg a természeti törvény általános elvéből levont 

szabályok érvényessége feltételes, addig az isteni törvény előírásai feltétlenek. Az isteni 

törvény egy sajátos értelemben kiegészíti az emberi törvényeket is. Erre egyrészt azért 

van szükség, mert az emberi törvények esetleg ellentmondásosak, s így az azok alapján 

hozott ítéletek bizonytalanok lehetnek. Az ilyen esetekben a feltétlenül kötelező isteni 

törvény segíthet értelmezni az emberi törvényeket. E kiegészítés másrészt azért 

szükséges, mert az emberi törvény elsősorban a külső cselekvést szabályozza 

maradéktalanul, s ezért nem képes minden bűnt megbüntetni. Az ilyen esetekben az 

isteni törvény gondoskodik arról, hogy a bűn ne maradjon büntetés nélkül. 

 

A természeti törvény az ember közösségi életének szabályozását illetően két 

szempontból is fogyatékos. Egyrészt csak egy általános elvet tartalmaz, másrészt pedig 

az ember jó akaratára épít. Az ember azonban szabad akarattal rendelkezik, s lehetősége 

van arra, hogy a rosszat válassza. Ezért szükség van egy olyan törvényre is, amely 

közelebbről meghatározza a követendő magatartások mintáit, s ha szükséges, akkor a 

kényszer eszközével is a helyes cél felé irányítsa az embert. Ezt a feladatot Tamás 

rendszerében az emberi törvény [lex humana] látja el.  

 

Az emberi törvényt az emberi törvényhozó alkotja meg a természeti, törvény, illetőleg 

a természetjog alapján. A törvényalkotás során az emberi törvényhozó nem egyszerűen 

a saját akaratát önti normatív formába, hanem mintegy levezeti rendelkezéseit a 

magasabb szintű törvényből. E levezetés során háromféle módon járhat el. 

Rendelkezését a természetjogi normából (a) egyszerű következtetés [per modum 

conclusionis], (b) annak közelebbi meghatározása [per modum determinationis], vagy 

(c) kiegészítése [per modum additionis] révén vezeti le. 

 

A HATALOM LÉNYEGE ÉS KONKRÉT MEGVALÓSULÁSA  A hatalom alapjaival 

kapcsolatos vizsgálódások során mindig két szempontot kell – egyszerre és együttesen 

– figyelembe vennünk. Egyrészt azt, hogy a nagyobb méretű társadalmi közösségek 

rendje csak akkor biztosítható, ha az emberek alá-fölérendeltségével rendszerint együtt 

járó spontán engedelmességet felváltja egy olyan rend, amelynek szabályait akár 

kényszerítő büntetések révén is érvényesítik. Ebben az értelemben az államhatalom 

alapja az, hogy kielégíti a társadalmi élet gyakorlati szükségleteit: megfogalmazza a 

közösség, mint egész akaratát, koordinálja az egyének magatartását, rendezi a közösség 

tagjai között kialakuló konfliktusokat és így tovább. Másrészt, az állam léte azt jelenti, 

hogy az egyik ember kényszerítő erőn alapuló hatalmat gyakorol a másik felett. Az 

ember más emberek feletti kényszerítő hatalma azonban követhet önző célokat, ölthet 

kegyetlen formákat és alkalmazhat brutális eszközöket is. Az államhatalom ezért – mint 

Platóntól és Szent Ágostontól tudjuk – csak akkor különbözik a nyers erőszaktól, ha 

léteznek olyan általánosan elfogadott értékek, amelyek kijelölik céljait, s olyan elvek, 
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törvények, illetőleg intézményi megoldások, amelyek szabályozzák és korlátozzák 

tevékenységét. 

 

Ezen értékek elfogadásának alapja Tamás szerint az, hogy a hatalom forrása Isten, helyes 

gyakorlásának mintája pedig Istennek a mindenség feletti hatalma. Bár az államhatalom 

létezése az emberi törvényen alapul, eredetét illetően isteni intézmény. Ezt az általános 

elvet azonban Tamásnak össze kellett egyeztetnie azzal a tapasztalati ténnyel, hogy az 

államhatalmat nem mindig szerzik meg jogszerű módon és nem mindig gyakorolják 

igazságosan. Kérdéses lehet ezért, hogy honnan származik a jogtalanul szerzett és az 

igazságtalanul gyakorolt hatalom. Ha ez is Istentől származik, akkor Istentől valami 

rossz ered, ami lehetetlen; ha viszont az ilyen hatalom nem Istentől ered, akkor nem 

érvényes a Szentírásban rögzített apostoli elv, ami – a keresztény felfogás szerint – 

ugyancsak lehetetlen. 

 

A felvetett problémára adott válasza abban foglalható össze, hogy Tamás 

megkülönböztette a hatalom lényegét, vagyis a hatalmat önmagában véve, és annak 

konkrét megvalósulását, azaz megszerzésének és gyakorlásának módját. Lényegét 

illetően – állította – a hatalom jó, hiszen a közösség rendjének kialakítása és fenntartása 

szempontjából nélkülözhetetlen. A hatalom kapcsolja össze az uralkodót az alattvalóval, 

s ez teszi lehetővé a rendezett társadalmi életet. Ebben az értelemben minden hatalom 

Istentől ered. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Isten közvetlenül meghatározta volna 

azok körét, akik egy államban uralkodhatnak, és akiktől a hatalomhoz való jogukat 

nyerik, vagy azt az államformát, amelynek keretei között uralmukat gyakorolhatják. E 

kérdések szabályozása az emberi törvények hatálya alá tartozik. Amíg a hatalom lényege 

szerint nem lehet rossz, addig konkrét megvalósulása során az emberek hibákat 

követhetnek el. Megszerzésének módját illetően a hatalom akkor rossz, ha (a) az 

uralkodó méltatlan arra, vagy (b) nincs jogcíme ahhoz, vagyis nem jogszerű módon 

(például simonia, esetleg erőszak révén) szerezte meg.  

 

A rosszul megszerzett vagy rosszul gyakorolt hatalom Tamás szerint kihat az alattvalók 

engedelmességi kötelezettségére is. E tekintetben négy lehetőséggel kell számolni. (a) 

Ha az uralkodó méltó tisztére és ahhoz jogcíme is van, akkor hatalma lényegileg, és 

külső formáját tekintve is isteni eredetű, tehát az alattvalók engedelmességgel tartoznak 

neki. Az engedelmességet illetően ez a végeredmény akkor is, ha (b) az uralkodó nem 

méltó ugyan a hatalomra, de megfelelő jogcímmel rendelkezik, például öröklés révén 

szerezte. Arról az esetről, amikor (c) az uralkodónak nem volt jogcíme a hatalomhoz, de 

képességei és erényei révén bebizonyította arra való alkalmasságát, Tamás azt mondta, 

hogy a rosszul szerzett hatalom is törvényessé válhat, ha az alattvalók abban 

megegyeztek vagy egy megadott hatóság utólag jóváhagyja azt. S végül, ha (d) az 

uralkodó méltatlan tisztére, melyet jogtalanul szerzett, akkor az alattvalók nem kötelesek 

neki engedelmeskedni, sőt joguk van arra is, hogy elűzzék a bitorlót. Használatának 

módját illetően a hatalom akkor rossz, ha (a) az uralkodó többet kíván, mint amennyi az 

igazságosság alapján jogosan megilleti, például törvénytelen adót vet ki, vagy ha (b) 

rendelkezése ellentétben áll az isteni törvényben meghatározott legalapvetőbb erkölcsi 

követelményekkel. Az első esetben az alattvalók az uralkodó ezen rendelkezésének nem 

kötelesek engedelmeskedni (noha nem kell engedetlenséget tanúsítaniuk), a második 

esetben pedig nem kell engedelmeskedniük, sőt kötelesek ellenállni. 
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Az alattvalói engedelmesség általános alapja tehát a hatalom általában vett isteni eredete 

és konkrét megvalósulásának helyes módja; jogcíme és igazságos törvényei. Az 

igazságtalan törvényeknek a lelkiismeret alapján nem kell engedelmeskedni.  

 

Fontos azonban megjegyezni, hogy ezen általános szabály alól Tamás kivételt tett. Az 

igazságtalan törvények „a lelkiismeret színe előtt nem köteleznek – írta –, kivéve talán 

azt az esetet, amikor a bomlasztó példát [scandalum] vagy a polgári rend felbomlását 

[turbationem] kell elkerülni.” Ezek elkerülése végett ugyanis – tette hozzá – „az 

embernek engednie kell a jogból”. A scandalum [botrány, bomlasztó példa] és a turbatio 

[zavargás] elkerülése tehát kivételes esetekben megalapozhatja az engedelmességet is. 

Emiatt Tamást olykor konzervatív beállítottságú gondolkodónak tartják, aki a béke és a 

nyugalom érdekében hajlandó volt a kompromisszumokra is. Bár e megállapítás éle 

vitatható, az kétségtelen, hogy az engedetlenség nála fogalmilag nem jelentett egyben 

lázadást [seditio] is. Ráadásul e kivételes esetről szó sem lehet – fogalmazta meg a 

kivétel kivételét –, ha a törvény olyasmit követel, amit sosem lett volna szabad 

megkövetelnie, mert tiltja az isteni törvény. Az engedelmesség és engedetlenség e 

kérdései akkor kerülnek árnyaltabb megvilágításba, ha figyelembe vesszük Tamásnak 

az államformákról és a zsarnokságról, illetőleg a zsarnokkal való szembeszegülésről 

(korabeli nyelven fogalmazva: a zsarnokgyilkosság lehetőségéről) kifejtett elméletét. 

 

AZ ÁLLAMFORMÁK  Tamás államforma-tana részben Arisztotelész és Cicero, részben 

Ágoston hatását tükrözi, számos vonatkozásban azonban önálló elmélet.  

Arisztotelésztől ered az államformáknak az uralkodók száma (egy személy, néhány személy vagy a 

sokaság), és általuk követett jó (közjó – egyéni jó) szerinti megkülönböztetése. Ezen az alapon Tamás is 

hat állami szerkezetet különböztetett meg; a politeiát azonban – melyet olykor politiának, olykor 

timokráciának nevezett – egyes szöveghelyeken az arisztotelészitől eltérő módon fogta fel. Az ókori 

szerzőkhöz hasonlóan – Arisztotelész Politikájához írott kommentárjaiban – ő is úgy vélte továbbá, hogy 

az egyes államformákat az a cél különbözteti meg egymástól, amelynek elérésére törekednek: az 

oligarchiát a vagyonszerzés mozgatja, a királyságot az erény jellemzi, a politiát és a demokráciát pedig a 

szabadság, vagyis az önkormányzat iránti vágy hatja át. Ágoston elmélete annyiban hatott rá, hogy a 

legjobb államforma [optima civitas] kérdésének mérlegelésekor nagy szerepet juttatott a körülményeknek. 

Az állam formájának – erősítette meg Ágoston nézetét – igazodnia kell a nép erkölcsi természetéhez: ha 

a népben megvan a mérséklet, a felelősség és a közjó iránti elkötelezettség érzése, akkor megengedhető, 

hogy maga válassza meg elöljáróit; ha azonban olyannyira megromlanak erkölcsei, hogy eladja 

szavazatait, akkor az a helyes, ha néhányak uralma alatt áll. 

Általában véve azonban Tamás úgy vélte, hogy a legjobb államforma elméletileg a királyság, 

gyakorlatilag pedig az ún. vegyes kormányzat. A kétféle állásfoglalást a szakirodalomban gyakran nem 

az elméleti és gyakorlati szempont különbségének, hanem Tamás szellemi fejlődésének vagy az egyes 

művek politikai kontextusában, ill. céljában rejlő különbségeknek tulajdonítják. Hogy melyik álláspont 

helyes, azt valószínűleg csak e speciális téma kutatói tudnák megmondani. 

Az azonban biztos, hogy úgy vélte: egy ember uralma azért jobb, mint többeké, mert a kormányzat legfőbb 

célja a béke és az egység megteremtése. Az állam egységét egy személy valószínűbben, illetve 

hatékonyabban teremti meg, mint a több. A „sokaság” uralma e szempontból szóba sem jöhet, hisz az 

emberek többségét inkább az érzéki vágyak vezérlik, semmint az értelem, s az emberi lények többségéből 

hiányzik az erkölcsi kiválóság. A királyság esetében az uralkodó testi és szellemi kiválósága, valamint 

erényei – ismételte az arisztotelészi érvet – messze felülmúlják az alattvalókét. A körülmények azonban 

– hangsúlyozta Arisztotelésztől némileg eltérően – nem mindig kedveznek a királyságnak. Ha az emberek 

azt látják, hogy a közjó egy ember hatalma alatt áll, akkor nemigen törődnek vele. Ráadásul, ha egy 

személy uralkodik, akkor a kiválóak neheztelhetnek azért, mert nekik nincs részük a hatalomban, s ez 

könnyen széthúzáshoz vezet. Olykor a tapasztalat azt mutatja hasznosnak, ha sokféle közfunkció létezik, 
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és azok révén sok ember részt vehet a közügyek intézésében. S végül, a királyság esetén mindig fennáll 

annak a veszélye, hogy az uralkodó visszaél hatalmával és zsarnokká válik. Mindezek alapján Tamás arra 

a következtetésre jutott, hogy az elméletileg legjobbnak tűnő megoldás a gyakorlatban nem mindig 

bizonyul megvalósíthatónak vagy kívánatosnak. A gyakorlat azt kívánja, hogy a király hatalmát 

korlátozzák, az előkelők és kiválók hatalmi törekvéseit kielégítsék, s ezzel magát a hatalmat mérsékeljék. 

Ez úgy érhető el, ha az egyes alkotmányok előnyös megoldásait vegyítik egymással, káros elemeiket pedig 

megpróbálják elkerülni. Ez a vegyes kormányzat, a regnum mixtum, amelyben mindenki részesül a 

kormányzásból – ámbár ez nem jelenti azt, hogy mindenki egyformán részesedik abból. A vegyes 

kormányzat esetén az állam élén egyetlen személy áll, akit bizonyos esetekben erényei és érdemei alapján 

a nép választott, a főhatalmat azonban az – esetleg ugyancsak választott – kiválókkal együtt gyakorolja. 

Az uralkodó hatalmát korlátozza a nép által választott tanácskozó testület. A vegyes kormányzat ezért 

egyben temperatur potestast, mérsékelt hatalmat is jelent. Az ilyen kormányzat nagy előnye az, hogy 

képes megakadályozni a zsarnokságot, melyet a legrosszabb államformának tekintett. 

ZSARNOKSÁG, ENGEDELMESSÉG ÉS ELLENÁLLÁS  Fentebb említettem: Tamás szerint 

az alattvalóknak fel lehet, bizonyos esetekben pedig fel kell lépniük a zsarnokkal 

szemben.  

 

Az utókor által gyakran „angyali Doktornak” nevezett filozófus ez irányú nézetei 

meglehetősen bonyolultak és árnyaltak. Általában úgy vélte, hogy az alattvalóknak 

jogában áll védekezni a zsarnokkal szemben. Így például, ha egy népnek joga van 

megválasztani a királyát, akkor el is űzheti, amennyiben az visszaélt hatalmával. Ha az 

élethossziglan megválasztott uralkodó zsarnokká válik, ezzel megsérti az alattvalókkal 

kötött szerződését és elűzhető. Ha az uralkodót egy magasabb hatóság emelte hivatalába, 

akkor ennek joga és kötelessége őt elmozdítani. Lehetséges azonban az is, hogy a 

zsarnok elleni fellépéshez az emberi jog semmilyen eszközt nem biztosít. Ilyenkor az 

alattvalók csak Istenhez fordulhatnak, aki – ha akarja, azaz érdemesnek tartja az 

alattvalókat segítségére – megváltoztathatja a zsarnok szívét vagy elmozdíthatja őt. Ez 

arra utal, hogy Tamás elfogadta azt az – isteni gondviselés kifürkészhetetlenségével 

összefüggő – gondolatot, amely szerint az igazságtalan uralom esetleg az alattvalók 

megbüntetését célozza. E gondolat másfelől azzal függött össze, hogy a zsarnok elleni 

jogtalan fellépés – így a lázadás vagy a zsarnokölés – lehetőségét nem ismerte el.  

 

A zsarnokölés megengedhetőségének kérdésében egyébként – szemben Johannes 

Salisbury (1115?-1178) Policraticusával – igen mértéktartóan fogalmazott. Amikor 

Petrus Lombardusnak (1095k-1160) A szentenciák négy könyve című (a kor egyetemi 

oktatásában egyébként széles körben használt) művéhez fűzött kommentárokat, akkor 

ahhoz a helyhez, ahol Lombardus Ciceronak Caesar gyilkosaival szembeni megértő 

szavait magyarázza, Tamás a következő megjegyzést tette. „Cicero olyan esetről beszél, 

amikor valaki – vagy az alattvalók akarata ellenére, vagy beleegyezésüket kierőszakolva 

– erőszakkal szerzi meg a hatalmat, s nem lehet magasabb hatalomhoz fordulni, amely 

ítélkezne a bitorló felett.” A kimért megfogalmazás jól mutatja Tamás finom 

distinkcióit: nem azt állítja, hogy a zsarnok gyilkosa dicséretet érdemel, hanem azt, hogy 

dicséretet arat; nem mondja, hogy az emberi és az isteni jog alapján méltó az elismerésre, 

de érezteti, hogy az emberek körében rendszerint mégis elismerésben lesz része. 

 

A zsarnoki hatalom és az alattvalói engedelmesség kapcsán tehát Tamás nézetei abban 

a tételben összegezhetők, hogy az ellenállás bizonyos feltételek esetén megengedhető, 

ám a jogtalan hatalommal szemben is csak jogszerű módon szabad fellépni. 
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II. RÉSZ  

A MODERN ÁLLAM ELMÉLETENEK TÖRTÉNETI ALAPVONALAI 
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II. 1. PRAGMATIZMUS ÉS UTÓPIZMUS A POLITIKÁBAN. A RENESZÁNSZ 

POLITIKAI GONDOLKODÁSA 
 

A politika és az erkölcs Machiavelli elméletében. A politika mint mesterség. Az uralom 

eszközei. Politika és „emberi természet”. Virtú és fortuna. A cél és eszköz viszonya a politikában. 

A reneszánsz utópiák. A fogalom jelentése. Morus Tamás, Campanella, Francis Bacon. 

A reneszánsz eredetileg és szűkebb értelemben az itáliai művészet egyik korszakát, 

nevezetesen a XV-XVI. századot jelölte. Az antik művészet újjászületésére, 

pontosabban arra utaltak vele, hogy e kor festőinek és szobrászainak az ókori 

mesterekkel szemben nem kell szégyenkezniük, mert ugyanolyan kiválóak, mint azok. 

A kifejezés [vö. rinascità] a festő Giorgio Vasaritól (1511-1574) származik, ám csak 

jóval később, a történész és államtudós Jacob Burckhard (1818-1897) írásai nyomán 

terjedt el általánosan, az olasz szó [rinascimento] francia megfelelője [renaissance] 

alapján. Miután elterjedt, az európai kultúra egyik nagy és szélesebb értelemben vett 

korszakát jelölte, beleértve abba a XIV. században születő humanizmust is.  

Egy idő után elkezdték megkülönböztetni regionális változatait (olasz, francia és északi reneszánsz), s 

alkalmasint (például reneszánsz pápákról beszélve) politikai tartalmú jelzőként is használták. Bár a szó 

sokjelentésűvé vált, mai tartalmának egyik leghatározottabb eleme a modern európai kultúra és történelem 

első korszakának megjelölése. Ez utóbbi vonatkozásban utal a modern állam első formájára (reneszánsz 

állam) és annak elméletére is. Maga Burckhardt például a reneszánsz legnagyobb teljesítményének egy 

újfajta állam létrejöttét tekintette: „Bennük [ti. a reneszánsz kor politikai alakulataiban] jelentkezik először 

Európa modern állami szelleme”, ahol (ha sikerült legyőzniük a féktelen önzést és a jog megcsúfolását) – 

fogalmazott – „új élő valami lép a történelembe: az állam, mint számítással keletkezett, mint tudatos 

teremtmény, mint műalkotás.”11 

Az alábbiakban a reneszánsz kori politikai gondolkodás két – egymást különös módon kiegészítő és 

ellensúlyozó – jellemzőjét mutatjuk be: a realizmus igényéből megszületett pragmatizmust, és az 

eszményi politika iránt igényből kibontakozó utópizmust. 

II. 1. 1. A POLITIKA ÉS AZ ERKÖLCS MACHIAVELLI ELMÉLETÉBEN 

„Az állam és az uralom minden fajtája, mely valaha is hatalmában tartotta az embereket, 

köztársaság vagy egyeduralom volt, s ma is az.”12 E szikár és látszólag semmitmondó, 

valójában azonban nagyon is komoly következményekhez vezető mondattal kezdődik a 

modern politika- és államtudomány első jelentős alkotása, A fejedelem. E rövid 

könyvecske, melyet egy belső száműzetésbe kényszerült firenzei politikus, Niccolò 

Machiavelli (1469-1527) írt 1513-ban, első nyomtatott kiadása (1532) után rögtön heves 

támadások tárgya lett, s az értelmezésével kapcsolatos szenvedélyes viták ma is tartanak. 

Különböző műveiben – melyek közül tárgyunk szempontjából legfontosabb A fejedelem 

[Il principe] és a Beszélgetések Titus Livius első tíz könyvéről [Discorsi sopra la prima 

deca di Tito Livio] – Machiavelli egy erős állam képét rajzolta meg, amely szerinte 

képes volna az ő korában széttagolt Itália egyesítésére. Eszménye az az államférfi volt, 

aki tudatosan tör céljai megvalósítása felé: új államot alapít és saját elképzelései szerint 

alakítja ki közössége rendjét. 

                                                 
11 Jacob BURCKHARDT: A reneszánsz Itáliában. Képzőművészeti Alap, Budapest, 1978 
12 Niccolò MACHIAVELLI: A fejedelem, in Machiavelli művei. I-II. kötet. Európa Könyvkiadó, Budapest, 

1978 
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A szakirodalomban gyakran szembeállítják e két művet, s úgy vélik, hogy szerzőjük 

azokkal különböző célokat kívánt előmozdítani. Kétségtelen, hogy a két mű témái és 

hangsúlyai némileg eltérnek egymástól. A fejedelemben az egyeduralom, a 

Beszélgetésekben a köztársasági berendezkedést vizsgálta. Az előbbiben az aktív és 

teremtő politikust mutatta be, aki célja elérése érdekében minden hatalmat önmagában 

egyesít, hogy valami olyasmit hozzon létre, ami azelőtt nem létezett. Az utóbbiban 

inkább arra helyezte a hangsúlyt, hogy miként lehet a már megszerzett hatalmat 

megszilárdítani. Az egyikből az olvasható ki, hogy a politika világában gyakran csak 

erkölcstelen és erőszakos eszközökkel lehet elérni a célt, míg a másikból az, hogy a 

hatalom megszilárdítása során az erőszak lehetősége mellett a jog szerepe is 

meghatározó, bár az uralkodói határozottság és erély ez esetben sem nélkülözhető.  

 

E szembeállítás persze túlzó, hisz Machiavelli mindkét művében ugyanazokat az 

eszméket fejtette ki. Melyek ezek? 

 

Machiavelli lényegében azt állította, hogy (a) a politika saját törvényszerűségekkel 

rendelkező, autonóm világ, melynek olyan szabályai vannak, amelyek nem vezethetők 

le a társadalmi élet más területein vagy viszonyrendszereiben kialakult szabályoktól. 

Másodszor, úgy vélte, hogy (b) a politikai és állami hatalomhoz fogalmilag 

hozzátartozik az erőszak, ha máshogy nem, hát legalábbis az erőszakkal való fenyegetés, 

tehát az erőszak lehetősége formájában. Végül, mindkét művében azt hangsúlyozta, 

hogy (c) a politikai cselekvés mércéje a hasznosság, s ezért a politika és erkölcs 

elválasztható.  

 

E tanok a XVI. században forradalmian újnak számítottak és a szókimondó 

megfogalmazás miatt sokakat megdöbbentettek. Másfelől az is igaz, hogy – különösen 

a politika és az erkölcs viszonyában – Machiavelli csak kimondta, ami a kor levegőjében 

amúgy is benne volt. Itáliában ugyanis a szellemi virágzás, a művészetek és az ízlés 

kifinomultsága olyan politikai erkölccsel párosult, amelyben a gyilkosság és a 

kegyetlenség, a csalás és a színlelés, az önzés és a nyers érdekérvényesítés nem számított 

kivételesnek. 

 

Machiavelli elméletét sajátos ambivalenciák jellemzik. Ezek közül itt csak háromra 

utalunk. Először is arra (a), hogy miközben éles szemmel észrevette korának fő 

tendenciáit, így például a nemzetállamok éppen megindult formálódását, bizonyos 

fejleményekről egyszerűen nem vett tudomást: a reformáció korában élve nem látta 

például a vallás politikai szerepét, ami új típusú konfliktusokhoz és háborúkhoz vezetett. 

Másodszor (b): miközben az állam - ahogy mondani szokták - „realista” elemzését 

nyújtotta, vagyis azt írta le, amit az emberek tesznek, s nem azt, amit az egyetemesen 

érvényes erkölcsi eszmények vagy természetjogi elvek alapján tenniük kellene, a 

politikai uralmat egyszersmind idealizált módon ábrázolta. Ez azt jelenti, hogy az általa 

megrajzolt fejedelem sehol és soha nem létezett. S végül (c), miközben a politika már-

már természetes részeként írta le az önzést, az elvetemültséget, a csalárdságot és az 

erőszakot, ezt úgy tette, hogy fogalmazásmódja azt is elárulja: ő maga kellő távolságot 

tart ezektől.  
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Machiavelli tehát ellentmondásos gondolkodó volt. „Az egész ember olyan – írta róla az 

angol esszéista, Thomas B. Macaulay–, akár egy rejtély: össze nem illő tulajdonságok, 

önzés és nagylelkűség, kegyetlenség és jóindulat, elvetemült gonoszság és romantikus 

hősiesség groteszk halmaza.”13 Mint láttuk, az utókor ennek megfelelően értékelte 

műveit.  

 

Manapság általában úgy vélik, hogy ő volt az, aki megteremtette az állam és a politika 

modern tudományát. Kétségtelen, hogy ő volt az első, aki a modern tudományokra 

jellemző módon – törvényszerűségeket keresve, tárgyát autonómnak tekintve, s 

tárgyszerűségre törekedve – vizsgálta a politikai életet. Machiavelli 

„tudományosságának” színvonala azonban sok szempontból vitatható. Módszerét 

empirikusnak nevezik, ám valójában példázatokat sorol, s azokból von le 

következtetéseket. A tárgyszerű megközelítés alapján tett megállapításai gyakran 

elfogult és részrehajló megjegyzésekkel keverednek, s az általa felfedezett ún. 

törvényszerűségek (például: aki másokat naggyá tesz, az elpusztítja önmagát) pusztán a 

cselekvő ember számára megfogalmazott maximák.  

 

Machiavellit rendszerint a politikai realizmus megfogalmazójának tekintik. E minősítés 

egyfelől megalapozott, másfelől azonban vitatható. Hisz nem egyszerűen a 

„megvalósítható eszményt” vagy egy eszmény megvalósíthatóságának lehetőségeit 

kereső realista gondolkodó volt (abban az értelemben, ahogy azt Arisztotelész esetén 

láttuk), hanem annak a pragmatizmusnak a megfogalmazója, amely elfogadja a politikai 

gyakorlat mindennapi kényszereit és a siker érdekében hajlandó feláldozni az (erkölcsi) 

eszményeket. Machiavelli azt sugallta, hogy ha a politikusnak választania kell a siker és 

(az erkölcsi fogalmakban meghatározható) eszmény között, akkor a hasznossági 

szempontokat mérlegelve a sikert kell választania. Ebben az értelemben elmélete 

legfeljebb a „politikusi realizmus” megfogalmazásának tekinthető. 

 

A POLITIKA MINT MESTERSÉG  Machiavelli az államhatalom megszerzését és 

gyakorlását, azaz a politizálást egyfajta mesterségnek tekintette és – a szofistákhoz 

hasonlóan – pusztán technikai elemeiben is taníthatónak tartotta. Azt állította, hogy, 

hogy a sikerre vágyó fejedelemnek (mai kifejezéssel: az államférfinak és a politikusnak) 

célja elérése érdekében meghatározott eszközöket meghatározott módon kell 

alkalmaznia. Mint a mesterembernek, a politikusnak is sajátos „fogásokat” kell 

megtanulnia: például a felismert erőviszonyoknak megfelelő stratégiát és taktikát kell 

kidolgoznia, ki kell választania a cselekvés helyes időpontját, s végül alkalmaznia kell 

a célravezető eszközöket. E szempontból A fejedelem jellegzetes tanácsadó mű, mely a 

középkori királytükrök hagyományát követi. Annyiban azonban eltért e hagyománytól, 

hogy az eszközöket függetleníthetőnek tekintette a céloktól és az azokkal kapcsolatban 

álló erkölcsi eszményektől. 

 

Tanácsokat persze csak az adhat, aki – mind elméleti, mind gyakorlati szempontból – 

ismeri azt a tárgyat, amellyel kapcsolatban vélemény alkot. Machiavelli „tanácsai” így 

az államhatalom megszerzésével és gyakorlásával kapcsolatos elméleti 

megállapításokként is felfoghatók. Megállapításai részben széleskörű olvasmányain, 

                                                 
13 Thomas B. MACAULAY: Essays on Machiavelli: EasyRead Comfort Edition. Booksurge Llc, 2007, 38. 

p. 
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részben saját élettapasztalatain alapultak: egy ideig a 170.000 polgár magában foglaló 

független városállam, Firenze második kancelláriájának titkára (mai fogalmaink szerint 

afféle belügyminiszter), majd pedig a Tízek Tanácsának titkára volt. Olykor azonban 

lehetetlen nem észrevenni, hogy a személyes ambíció vezette tollát: a köztársaság 

bukása után ugyanis szeretett volna visszakerülni a Mediciek kegyébe, hogy újra állami 

hivatalt kapjon.  

 

A politika mint mesterség fő szabálya Machiavelli szerint az, hogy semmilyen eszköz 

nem elvetendő, ha az a cél elérése szempontjából szükségesnek mutatkozik. Elméletileg 

fogalmazva ez azt is jelenti, hogy a politika világában az eszközöket nem erkölcsi 

természetük szerint kell megítélni, hanem – a „politikusi realizmus” szellemében – 

aszerint, hogy mennyiben segítik elő a cél elérését. Ez az az üzenet, amit immár ötszáz 

éve minden politikus kiolvas életművéből. 

 

AZ URALOM ESZKÖZEI  Az uralkodás mindenekelőtt a hatalom természetének 

ismeretét tételezi fel. A politikai hatalomnak Machiavelli szerint két pillére van: az 

erőszak és a konszenzus. Az egyik helyen így fogalmazott: „Kétféle módszer van a 

küzdelemben: az egyik a törvényekkel, a másik az erőszakkal. Emberi tulajdonság az 

egyik, állati sajátság a másik. Mivel azonban az egyikkel némelykor nem boldogulsz, a 

másikhoz kell folyamodnod  (…) [s] az egyik a másik nélkül nem lehet tartós.” Más 

helyen azt fejtegette, hogy a fejedelemnek „biztos alapokra kell építenie” uralmát, s a 

legbiztosabb alapot „a jó törvények és a jó hadsereg” jelentik. A konszenzusra épülő – 

ami e fogalomrendszerben azt is jelenti: a törvények révén megvalósuló – 

hatalomgyakorlás persze számára másodlagos jelentőségű volt, amit csak részben 

indokolnak az itáliai közállapotok. Machiavelli elsősorban az erő révén való politizálás 

eszköztárát írta le. Ugyanakkor azonban úgy vélte, hogy a hatalmat megszerző uralkodó 

csak átmenetileg támaszkodhat az erőszakra. Távolról sem osztotta tehát azt az elvet 

(melyet néhány évszázaddal később Talleyrand fogalmazott meg aforizma-szerűen), 

hogy „szuronyokkal mindent meg lehet csinálni, csak rájuk ülni nem lehet.” Machiavelli 

szerint vannak jól és rosszul alkalmazott kegyetlenségek. Jól alkalmazott 

kegyetlenségnek nevezik azt – ha a rosszról egyáltalán jót mondani lehet –, amire 

hirtelen, a körülmények kényszerítésére kerül sor, s amit nem kitartóan alkalmaznak, 

idővel pedig a lehető legnagyobb mértékben az alattvalók érdekeire fordítják. Rosszul 

alkalmazott pedig az, amit eleinte alig veszünk észre, s idővel ahelyett, hogy 

megszűnnék, erősödik. 

 

Az erőszak vagy annak lehetősége az alattvalók részéről félelemmel jár, ami alááshatja 

az uralmat. Machiavelli viszont nem tartott e veszélytől. A vezető állami tisztviselők 

hűségét ezzel szemben nem félelem, hanem a függőség érzése révén látta 

biztosíthatónak. Az ő hűségük úgy biztosítható, ha kedveznek nekik: a fejedelem – írta 

– „jutalmazza, tegye gazdaggá és elkötelezetté [miniszterét]; adjon neki kitüntetéseket 

és megbízatásokat, hogy láthassa, nem élhet nélküle; legyen elég tisztessége, hogy több 

tisztességre ne áhítozzék; legyen elég gazdagsága, hogy több gazdagságra ne áhítozzék; 

és legyen elég megbízatása, hogy féljen a változásoktól.”  
 

A fejedelem továbbá alkalmazzon tanácsadókat, javasolta, akik szabadon nyilatkozhatnak az igazságról. 

E „bölcs személyek” nem valamiféle racionális politika elősegítői, hanem kettős célt szolgálnak: egyfelől 

megakadályozzák, hogy a fejedelem hízelgők hálójába kerüljön, másfelől annak elkerülését szolgálják, 
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hogy bárki a szemébe mondhasson bármit. Hisz ha bármely alattvaló megmondhatná neki a gyakran 

kellemetlen igazságot, az aláásná tekintélyét, ha meg ezt senki nem tehetné meg, akkor tájékozatlan marad 

a tényleges állapotokat illetően. A hatalomgyakorlás során az uralkodónak Machiavelli szerint az oroszlán 

és a róka tulajdonságait kell egyesíteni. Az ókori eredetű (s majd a XX. századi olasz politikatudományban 

is visszatérő) hasonlat felelevenítésével arra utalt, hogy a politikusnak ravaszsággal kell egyesítenie az 

erőt és bátorságot. Az oroszlán tulajdonságai ahhoz kellenek, hogy megszerezze a hatalmat, a rókáé meg 

ahhoz, meg tudja tartani. 

A hatalom megszerzése vagy megtartása érdekében a fejedelemnek – mondta nyersen és egyenesen 

Machiavelli – gyakran színlelnie kell, s meg kell szegnie adott szavát. A bölcs uralkodó tehát ne legyen 

szótartó, ha ez a magatartása kárára válik. Arra kell törekednie, hogy „könyörületesnek tartsák”, ám a 

hatalom szempontjából az már másodlagos, hogy valóban az-e. Az erényes tulajdonságok látszata tehát 

mindig hasznos, azok valóságos megléte azonban esetleg kárt okoz. A fejedelem ezért „amikor mások 

látják, legyen csupa könyörületesség, csupa becsületesség, csupa feddhetetlenség, csupa emberség, csupa 

vallásosság”, ám lélekben készüljön fel arra, hogy ezek ellenkezője szerint cselekedjn. Amint az egyik 

elemzője rámutatott, a királytükrök hagyományos kérdése – „miként legyen erkölcsös a fejedelem” –, 

Machiavellinél a „mikor legyen erkölcsös a fejedelem, s mikor ne” kérdésévé alakult át. 

A fejedelemnek jutalmazni és büntetni kell másokat, ám távolról sem mindegy, hogy ezt miként teszi. Az 

ügyes fejedelem szerinte másokra bízza a kellemetlen dolgokat, például a büntetések kiszabását, a kegyet 

azonban személyesen gyakorolja. 

Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor arról sem, hogy az ilyen és ehhez hasonló 

eszközöket Machiavelli több helyen úgy írta le, mint amelyek alkalmazása nem a 

fejedelem és a nép, hanem a fejedelem és a politizálók közössége (mai fogalmaink 

szerint: a politikai elit) körében kívánatos. Machiavellinek ugyanis, középosztálybeli 

származása ellenére is plebejus értékrendje volt, s úgy vélte, hogy a „leghasznosabb 

erődítmény az, ha a nép szeret”, s „a nép céljait szolgálni becsületesebb, mint az 

előkelőkét.” Ezért elmélete alapján a modern zsarnokok és diktátorok gyakorlata nem 

igazolható, s még csak nem is magyarázható.  

 

POLITIKA ÉS „EMBERI TERMÉSZET” Machiavelli megállapításai és tanácsai 

félelmetesek. Az erőn és erőszakon alapuló politika világába engednek bepillantást, s a 

történelmi tapasztalat sok esetben igazolja őt. Ám a történelem arra is példákat 

szolgáltat, hogy a hatalmat békés és jogszerű eszközökkel szerezték meg, s erkölcsös 

módon gyakorolták. Vagyis nem szükségszerű, hogy a hatalom ilyen legyen és az 

alattvalókat csak ilyen módszerekkel lehessen kormányozni.  

 

Machiavelli elképzelései két axiómával állnak kapcsolatban. Egyrészt azzal, hogy az 

emberi természet rossz, másrészt pedig azzal, hogy az erőszak és a csalárdság a 

politikának a céloktól függetlenül alkalmazható eszköze.  

 

Már többször hangsúlyoztam, hogy az állam és a politika minden jelentős elmélete 

szorosan összefügg azzal az elképzeléssel, amit szerzője az ember természetéről 

kialakított. Machiavelli meglehetősen sötét képet festett az emberről. Az emberek 

szerinte „nyomorultak”, „ostobák”, „hálátlanok, ingatagok és színlelők”, s céljuk 

kizárólag „a dicsőség és a gazdagság” megszerzése. Általában véve úgy vélte, hogy az 

emberi magatartás két legfontosabb ösztönzője az érdek és a félelem. Ám ha az emberek 

ilyenek, akkor csak úgy irányíthatók, ha az uralkodó e jellemzőikre tekintettel hozza 

meg döntéseit. Mivel az emberek – jegyezte meg egy helyen – az apróbb sérelmeket 

megbosszulják, a súlyosakat azonban nem tudják, ezért vagy meg kell vásárolni, vagy 

el kell pusztítani őket.  
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Az „emberi természetet” Machiavelli nem pusztán egyéni jellemzőkként értelmezte. Az 

ókori gondolati hagyományt követve és felerősítve úgy vélte, hogy az egyes közösségek 

erkölcsei befolyásolják az állami élet bizonyos vonatkozásait. Ennek alapján úgy tűnhet, 

hogy a fejedelem kénytelen elfogadni bizonyos szükségszerűségeket. Meg kell azonban 

jegyezni azt is, hogy (főleg a Beszélgetésekben) nagy hangsúlyt helyezett arra a kérdésre 

is, hogy a törvények és más eszközök révén miként alakítható egy nép jelleme. 

 

„A leghasznosabb erődítmény tehát, ha a nép szeret: mert akárhogy körülbástyázza is 

magát a fejedelem, ha a nép gyűlüli, nincs menedéke, mert ha fegyvert ragadott, mindig 

akad idegen, aki a nép segítségére siessen.” 

 

VIRTÙ ÉS FORTUNA  A sikeres fejedelemnek (mai fogalmi rendszerünkben: 

politikusnak, államférfinak) nemcsak meghatározott eszközöket kell alkalmaznia, 

hanem sajátos tulajdonságokkal is rendelkeznie kell. Ezek közül a legfontosabb az a 

képesség, hogy felismerje a cselekvés helyes idejét és módját. E képesség 

általánosabban a szerencse megragadhatóságával és a körülményekhez való 

alkalmazkodással függ össze, amit Machiavelli a politikai cselekvés szempontjából 

rendkívül fontosnak tekintett. 

 

A szerencse a középkori keresztény gondolkodásban a sors könyörtelen és 

kifürkészhetetlen hatalmát jelentette, mely vak, befolyásolhatatlan és szeszélyes. Ezért 

nem is érdemes kegyeit keresni, hisz kiszámíthatatlan, hogy kinek kedvez és kinek nem. 

A reneszánsz gondolkodók ezzel szemben – az ókoriakhoz hasonlóan – úgy vélték, hogy 

Fortuna befolyásolható és nem érzéketlen az emberi kiválóságok iránt. „A szerencse – 

írta Machiavelli – [csak] felerészben ura tetteinknek”, vagyis „ott mutatja meg hatalmát, 

ahol nem áll vele szemben átgondolt erő.” Amennyiben vak és szeszélyes, csak részben 

ura tetteinknek, amennyiben pedig uralkodik felettünk, úgy befolyásolható és kegyei 

elnyerhetők. De hogyan vehető rá Fortuna arra, hogy felénk fordítsa tekintetét? Annak 

szem előtt tartásával, hogy istennő, ezért az erő és a férfiasság vonzerőt gyakorol rá, s a 

férfias bátorságot megjutalmazza. 

E férfias bátorság sajátos vitézség és erény, melynek egyes elemeit Machiavelli a virtù fogalmában 

foglalta össze. E fogalom az ókori és a későbbi szerzőknél az uralkodók azon tulajdonságát jelentette, 

hogy képesek erkölcsös célokat megfogalmazni és határozott módon elérni azokat. Machiavellinél viszont 

nem a jellemmel, hanem az akarattal állt összefüggésben: egyrészt a politikai cselekvést ösztönző és 

irányító tetterőre, másrészt pedig a körülményekhez való alkalmazkodás képességére utalt. Aki virtussal 

rendelkezik, az felismeri az idők változását, s a változó körülményekhez tudja igazítani magatartását.  

A virtú és fortuna így szorosan összefügg egymással. Az előbbi teszi képessé a politikust 

arra, hogy ne váljon fortuna játékszerévé. A virtú egyes esetekben erkölcsös cselekvést 

követel, míg másokban éppen az ellenkezőjét, vagyis a hagyományos erkölcsi elveknek 

egy magasabb cél érdekében való megszegését. E különleges, az uralkodókra jellemző 

képesség birtokában – hangsúlyozta Machiavelli – a fejedelem hajlandó és képes 

mindent megtenni – legyen az erkölcsös vagy erkölcstelen, törvényes vagy törvénytelen 

–, amit az állam nagysága megkövetel. A virtú tehát az állam dicsősége érdekében való 

cselekvésre utal, s jelentősége a különleges pillanatokban mutatkozik meg. „A bölcs 

ember – olvashatjuk – sohasem tehet szemrehányást annak, aki egy királyság 

megszervezése, az állam létrehozása érdekében rendkívüli eszközökhöz folyamodik. 

Úgy van rendjén, hogy ha az, amit tesz, vádolja is, tettének eredménye felmentse a vád 
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alól, és ha az eredmény jó (...), sohasem marad el a megbocsátás.” A virtú tehát 

összefüggésben áll a cél és eszköz, s ennek révén a politika és az erkölcs problémáival 

is. 

 

A CÉL ÉS ESZKÖZ VISZONYA A POLITIKÁBAN Amint az eddigiekből is látható, 

Machiavelli meglehetősen ellentmondásos és sokféleképpen értelmezhető elméletet 

alkotott. Az értelmezési lehetőségeket meghatározó egyik legfontosabb kérdés, hogy 

miként fogta fel a cél és eszköz viszonyát. Pontosabban fogalmazva: amikor az 

erőszakot a politika céloktól függetlenül alkalmazható eszközének tekintette, vajon 

teljesen feladta-e a politika és az erkölcs hagyományos megközelítését és a politika 

erkölcsi alapú megközelítését? E probléma abban a kissé bizarr – ám elméletének 

egészét illetően mégis jogosult – kérdésben összegezhető, hogy vajon Machiavelli 

machiavellista volt-e.  

 

Az e kérdésre adható válasz részben attól függ, hogy mit értünk machiavellizmuson. E 

kifejezéssel többféle dologra utalhatunk. Egyrészt jelölhetjük vele a kizárólag 

hasznossági megfontolások által vezérelt és a siker érdekében bármilyen – erőszakos és 

csalárd – eszközt felhasználónak tekintő gyakorlatot. Ebben az értelemben kijelenthető, 

hogy a machiavellizmus elméletei alapjait Machiavelli dolgozta ki. Másrészt – és az 

előbbinél szélesebb körben vallott felfogás alapján – azonban a machiavellizmus azt a 

beállítódást, illetőleg az arra épülő elméletet és gyakorlatot jelenti, amely szerint „a cél 

szentesíti az eszközt”. Eszerint az erkölcsös célok igazolják az erkölcstelen eszközök 

alkalmazását is. Így felfogva Machiavelli elmélete nem tekinthető machiavellistának. Ő 

ugyanis sehol sem állította azt, hogy a jó cél erkölcsi értelemben igazolja az erkölcsileg 

rossz eszközöket. Ennek alapján azt sem mondta, hogy a helyes cél erkölcsi értelemben 

felmentést adhat a fejedelem (politikus) számára az erkölcsileg helytelen eszközök 

alkalmazása esetén.  

 

A „cél szentesíti az eszközt” gondolata műveiben sehol olvasható. Egyik szöveghelye 

persze félreértésekre adhat okot. Azt írta: „Az emberek cselekedeteiben, de különösen a 

fejedelemében a végcélt kell tekinteni. Győzzön tehát a fejedelem, és tartsa fenn 

hatalmát, s eszközeit tiszteletre méltónak fogják ítélni, és mindenki csak dicsérni fogja; 

mert a tömeg csak a látszat és az eredmények után megy.” A gondos figyelem azonban 

észre veszi: Machiavelli nem azt állítja, hogy az erkölcstelen eszközök „tiszteletre 

méltók”, hanem azt, hogy – siker esetén – a fejedelem eszközeit (erkölcsöseket és 

erkölcsteleneket egyaránt) az emberek „tiszteletre méltónak fogják ítélni”. Nem azt 

mondja, hogy dicsérendők, hanem azt, hogy dicsérni fogják. 

 

Amikor továbbá erkölcsileg elítélhető eszközök alkalmazását tanácsolta, szinte minden 

esetben meglehetősen távolságtartó módon fogalmazott. A jól alkalmazott 

kegyetlenségről beszélve például nem felejtette el hozzátenni: „ha a rosszról egyáltalán 

jót lehet mondani”. Más helyen azt írta, hogy „országának megtartása érdekében a 

fejdelem gyakorta kényszerül rossznak lenni”, tehát azt is meg kell tanulni, miként lehet 

gonosz, s „e tudományát szükséghez képest kell felhasználnia vagy mellőznie.” Ahol „a 

haza sorsáról” van szó – hangsúlyozta – „ott nem szabad méricskélni, mi igazságos és 

mi igazságtalan, mi irgalmas és mi kegyetlen cselekedet, mi dicséretes és mi gyalázatos 

tett, hanem minden meggondolást félretéve, azt a megoldást kell választani, amely 

megmenti a hazát, és megőrzi a szabadságot.” 
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A cél és az eszköz, illetőleg a politika és az erkölcs vonatkozásában tehát Machiavelli 

lényegében öt összefüggést hangsúlyozott: Azt (a), hogy egy eszköz erkölcsi 

elitélhetősége nem változtat politikai természetén (melyet a cél szempontjából vett 

sikeressége szab meg). Tehát a fejedelemnek (politikusnak), ha sikeres kíván lenni, a cél 

függvényében kell megválasztania az eszközöket. Másodszor azt (b), hogy a politikus 

sikere esetén valamely eszköz erkölcsi elítélhetősége nem befolyásolja lényegesen a 

politikusnak vagy politikájának a polgárok részéről való megítélését. Továbbá azt (c), 

hogy a politikusnak a siker érdekében erkölcstelen eszközöket is alkalmaznia kell. 

Negyedszer azt (d), hogy az ilyen eszközök alkalmazása csak „szükséghez képest”, 

vagyis a körülmények kényszereire tekintettel történhet. S végül azt (e), hogy amikor 

egy politikus erkölcsileg helytelen eszközöket alkalmaz, akkor tudnia kell, hogy rosszat 

tesz, vagyis tisztában kell lennie azzal, hogy az általa alkalmazott eszközök erkölcsi 

értelemben kifogásolhatók.  

 

E megállapítások természetesen számos szempontból vitathatók. A bírálatokat azonban 

mindaddig érvénytelenítik a politikai realizmus és politikusi pragmatizmus szempontjai, 

amíg elfogadhatónak tartjuk Machiavelli megközelítését: az eszközöket a cél felől kell 

vizsgálni. Így eljárva azonban annak a gondolatnak a foglyai maradunk, hogy bizonyos 

célok elérése bizonyos feltételek között meghatározott eszközöket kíván. A cél és eszköz 

viszonyában azonban – amint arra két évszázad múltán David Hume rámutatott – 

fordított módon is eljárhatunk. E megközelítésben arra az eredményre jutunk, hogy 

bizonyos fajta eszközökkel csak bizonyos fajta célok mozdíthatók elő. Ezért a cél és 

eszköz viszonyának megítélésekor nem szabad szem elől tévesztenünk azt az elvet sem, 

amely azt mondja ki, hogy „aki eszközt választ, az célt is választ magának”. 

II. 1. 2. A RENESZÁNSZ  KORI UTÓPIÁK 

 

A FOGALOM JELENTÉSE  Az utópiák* keletkezése szorosan összefügg az emberiségnek 

a tökéletesedésre irányuló örök vágyával. Ez a vágy mind az ember képességeinek minél 

teljesebb kifejtését, mind az emberi együttélés legjobb, legtökéletesebb formáinak 

megteremtését magában foglalta, s kezdetben azzal a reménnyel párosult, hogy egy ilyen 

„ideális” egyéni és társadalmi rend vagy állapot el is érhető, meg is valósítható. Az első 

ilyen ránk maradt irodalmi mű, az Állam szerzője, Platón például ismételten 

megkísérelte az általa megfogalmazott ideálnak a valóságba történő átültetését. Abban 

a reményben utazott el Szicíliába, hogy ehhez egykori tanítványa, Dión, a syracusai 

uralkodó [tyrannos] támogatását veheti igénybe. Kísérletének kudarca - mint ismeretes 

- őt magát az öregkori műveire jellemző fáradt rezignációhoz, későbbi utódait pedig 

mindinkább ahhoz a felismeréshez vezette, hogy az emberiség előrehaladása 

meghatározott társadalmi feltételekhez kötött, amelyek többnyire csak lassan, lépésről 

lépésre teszik lehetővé a valóságnak egy elképzelt ideálhoz történő hozzáidomítását 

vagy legalábbis közelítését. 

 

Ez a felismerés mindenesetre csak lassan vert gyökeret. Így az e körbe sorolható első 

középkori műveket, az ún. népi utópiákat a vágyak szinte meseszerű leírása jellemezte 

(mézeskalács-házikó, sült malac, kolbászból font kerítés stb.), ami természetesen 

                                                 
* Az utópia a görög 'u' fosztóképzőből és a 'toposz' (hely) szóból képzett fogalom. Leggyakoribb magyar 

fordítása „Seholse" vagy „Sehol-sziget". 
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legfeljebb vágyakozás teremtette délibábként értelmezhető. Talán az egyik 

legjellemzőbb példája az ilyen műveknek a Cokaygne országa című hosszú, csaknem 

kétszáz soros középkori vers, amely a XIV. századbeli Angliában született, és valóságos 

földi Édenkertet mutat be az örök ifjúság, a bőség és a békesség szigetének formájában. 

Hasonló művek azonban más népek irodalmában is keletkeztek (lásd például a János 

pap országáról elterjedt középkori beszámolókat, amelyeknek a magyar irodalomban is 

volt visszhangja). 

 

Az újkori utópiák létrejötte a humanizmus és a reneszánsz eszméinek elterjedéséhez 

kapcsolható, amely Itáliából kiindulva fokozatosan ment végbe Európa szinte minden 

országában. Ez a folyamat a régi feudális rend felbomlását és az új, kapitalista 

társadalom kialakulását kísérte, és nem volt mentes tragikus, sőt véres eseményektől. 

(Gondoljunk például a parasztoknak az ún. eredeti tőkefelhalmozás kapcsán földjeikről 

történő elűzésére vagy a gyakran vallási köntösben jelentkező és vallásos jelszavakat 

hangoztató népi mozgalmakra.) Az új rend megszületéséhez fűződő visszásságok, a 

gyakran ésszerűtlen és embertelen fejlemények okszerűen vezettek egy ésszerű, 

igazságos és emberhez méltó társadalmi berendezkedés utáni vágyakozás különböző 

megnyilvánulásaihoz. Az ún. reneszánsz utópiák is úgy értelmezhetők, mint e vágyak 

új, sajátos megjelenési formái. Valamennyi utópia jellemző vonása a humanista 

mondanivaló, vagyis annak az igénynek a hol szárnyalóbb, költőibb, hol szárazabb, 

inkább technikai jellegű megfogalmazása, hogy az ember minél szabadabban és 

teljesebben kifejthesse képességeit egy erre lehetőséget biztosító „ideális" társadalmi 

berendezkedés keretében. Erre többnyire egy távoli, az ismert világrészektől a végtelen 

tengerek által elválasztott sziget kínál lehetőség az utópiák szerzői számára. Ez a 

magyarázata az általuk ábrázolt társadalmi berendezkedés „statikus" voltának, 

változatlan, „kész", „lezárt" vagy „tökéletes" jellegének, mely nincs alávetve sem külső 

zavaró tényezők hatásának, sem pedig törtéi változásoknak. Egy ilyen ésszerű és 

igazságos rendhez viszonyítva még élesebb tűnik ki a fennálló társadalmi viszonyok 

ésszerűtlensége és igazságtalansága; ennek az ellentétnek rendszerint kiélezett formában 

történő ábrázolása szinte minden reneszánsz utópiára jellemző. Különbségek közöttük e 

téren legfeljebb csak abban mutatkoznak, hogy a valósággal egy eleve elérhetetlen, 

reménytelenül megvalósíthatatlan álomképet állítanak-e szembe, vagy pedig olyan 

„ideális" valóságot ábrázolnak, amelynek egyes összetevői a történeti fejlődés során 

előbb-utóbb tudományos érvekkel is alátámasztott programokban is megfogalmazódtak 

és sikeresen meg is valósultak. A reneszánsz utópiák eredete mind az elnevezést, mind 

irodalmi formát illetően Morus Utópiájára vezethető vissza. 

 

MORUS TAMÁS, CAMPANELLA, FRANCIS BACON  A reneszánsz utópiák sorát Morus 

Tamás (1478-1535) nyitja, aki Anglia első világi és ugyanakkor nem főúri 

lordkancellárja, a humanista Rotterdami Erasmus barátja, hosszú közéleti tevékenységét 

követően katolikus hitének vértanúja lett. Műve formai értelemben egy két részletből 

álló baráti beszélgetés arról, hogy a korabeli angol társadalom intézményeivel szemben 

milyen lehetne a kívánatos társadalmi és politikai állapot. A két könyvből összetevődő 

mű első része lényegében a fennálló rend, a valóság könyörtelen bírálata. Morus itt 

fogalmazza meg többek között a háborúkra és hódításokra, az uralkodók harácsolására, 

a magántulajdonra, a tömeges elszegényedésre, az elterjedt, de szükségtelenül 
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bekövetkező tolvajlásokra vonatkozó nézeteit. Ezzel ellentétben a második rész az 

eszményképnek ad helyet.  

Miben összegezhetőek az Utópia eszményi rendjének jellegzetes vonásai? Ami a 

társadalmi berendezkedést illeti, az a magántulajdon teljes elutasításában ölt testet. A 

szükségletek kielégítését a közösen megtermelt javak közösségi elosztásával kívánta 

biztosítani. A társadalom minden egyes tagjának választott munka-és szakterületen kell 

dolgoznia, emellett azonban kétévenkénti váltással részt kell vennie a mezőgazdasági 

termelésben is, ami a szerző nézete szerint a hagyományos falu-város ellentét 

megszűnéséhez kell, hogy vezessen. Az előállított termékek is közösek: szétosztásuk az 

egyéni, illetve családi szükségleteknek megfelelően történik. Ilyen körülmények között 

a pénz, mint értékmérő és csereszköz is feleslegessé válik. Közösségi ügynek számít a 

nevelés, a tanulásnak azonban az élet minden szakaszában megkülönböztetett 

jelentőséget tulajdonítanának.  

Az Utópia politikai berendezkedése a család és nemzetségi kapcsolatok rendszerére 

épült volna, amelyben az állam alapját a családok biztosítják, s a legöregebb családtagok 

irányítják. Morusnál a népesedéspolitika szigorú szabályokhoz kötötten jelenik meg a 

túlnépesedés és elnéptelenedés elkerülése végett. A családban lévő gyermekek számát 

úgy szabályozta volna, hogy minden családban nem lehet 10-nél kevesebb, de 16-nál 

több serdülő gyermek, ahol „többlet” áll elő, ott átirányítják őket a kevesebb gyermekkel 

rendelkező családokba. Minden 30 család évenként elöljárót választ, ezek 

gondoskodnak a közösség ügyeiről: a munkák, az ellátás és az étkezés 

megszervezéséről. A társadalom élén álló fejedelmet az elöljárók választják titkos 

szavazással, s e tisztség életfogytiglan szól, hacsak a fejedelem a zsarnokság gyanújába 

nem esik. Morus külön fontosnak tartotta, hogy a törvények száma kevés legyen, 

kizárólag a fenn említett közös ügyekre vonatkozzon, aminek praktikus okát abban látta, 

hogy így mindenki számára megismerhetőek a közösség egészére vonatkozó 

kötelességei. 

 

Tommaso Campanella (1568-1639) dél-itáliai dominikánus szerzetes a Napállam (La 

città del Sole) című művében jutott brit elődjéhez hasonló következtetésekre. A mű 

formai kritériumait tekintve egy dialógus, amely „Kolumbus genovai hajóján” lezajlott 

beszélgetést rögzít egy távoli dél-tengeri szigeten szerzett tapasztalatokról. Akárcsak 

Morus ő maga is a magántulajdonban látja minden társadalmi viszály forrását. Nézete 

szerint az emberek természetes egyenlősége harmonikus társadalmi együttélést 

valósíthatna meg, s ennek következtében eltűnne a közösség tagjaiból az önzés, az 

önszeretet és a hatalomvágy. A platóni államideált követő teljes nő-és vagyonközösség 

mellett érvelt, amelyben a közösség fennmaradását a munka, illetve a javak szükségletek 

szerinti elosztása biztosítja. A társadalom vezetését a bölcsek látják el az ún. Nagy 

Tanácsban, mint döntéshozó szervben, amely a közösség minden felnőtt 20. életévét 

betöltő nők és férfiak összességéből áll. A közösség vezetője ugyanakkor a 

tudományokban és művészetekben élenjáró bölcs vagy Metafizikus, aki főpapi 

funkciókat is ellát, és akit munkájában három tisztségviselő: a hatalom, a bölcsesség és 

a szeretet támogat. Figyelemre méltó ebben a műben is az írott jogszabályok iránti 

ellenszenv, amely abban nyilvánul meg, hogy Campanella idealizált világában csak a 

természeti törvényeknek biztosított terepet. Ugyanakkor összességében véve egy 

szigorúan centralizált, hierarchikusan tagolt társadalom képe bontakozik ki előttünk, 
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amelyben a tudomány nevében irányító közhatalom szabályoz mindent. Az együttélés 

alapeszméjét a közösség iránti szeretet határozza meg.  

 

A kora újkor hajnalán tevékenykedő egyik legjelentősebb filozófus, Francis Bacon 

(1561-1626) elsősorban jogász, magas közjogi funkciókat – királyi tanácsos (1604), 

főállamügyész (1613), főpecsétőr (1617), lordkancellár (1618) ‒ betöltő személy volt, 

aki az udvari intrikák következtében szorult ki a politika világából és vált kegyvesztetté. 

Élete utolsó éveiben birtokára visszavonulva kezdett el filozófiai tevékenységgel 

foglalkozni, amelynek csupán egyik, ám figyelemre méltó szelete volt az Új Atlantisz 

című töredékesen fennmaradt műve. Bacon elsősorban a Novum Organumról vált 

híressé. Ebben Arisztotelész tudományelméletére hivatkozva a tudományos 

gondolkodás teljes megújításán fáradozott, mind módszere, mind a tudományos kutatás 

célja tekintetében. Élesen szembehelyezkedve a középkor dogmatikusnak tekintett 

filozófiai hagyományaival, a korszerű tudományos gondolkodást a ködképektől való 

megtisztítás útján, induktív - az egyesből az általános felé következtető – módon 

képzelte el, amely biztosítja az ember számára a természet feletti hatalmat.          

Az Új Atlantisz Platón elbeszélésére utalva a tengerbe süllyedt legendás szigetre helyezi 

az elképzelt államot. Bacon hőse a szigetre vetődött tengerész, társaival együtt élvezi a 

szigetlakók vendégszeretetét. Bensalem szigetén a szerző teljesen természetesnek 

tartotta az emberek közötti egyenlőtlenségek és hierarchiák meglétét. A közösség 

életének irányítását nála is egyfajta „tudás-elit” vezeti, amely tudós társaságként írható 

le, s ez összefüggésben állt a tudományos gondolkodás megújítására vonatkozó 

nézeteivel. 

 

Annak ellenére, hogy a reneszánsz kor sokunk számára a politikai gondolkodásban 

Machiavelli munkásságának kiemelését jelenti, az utópiák műfajának felbukkanása azt 

jelzi, hogy az állam problémája a fennálló társadalmi és politikai viszonyok bírálatával 

is vizsgálható. Amíg Machiavelli a pragmatizmus és a fennálló rend korábbi erkölcsi és 

egyéb ideáloktól független, reális, valósághű bemutatására vállalkozott, Morus Tamás, 

Campanella és Francis Bacon egy ideális, elképzelt világ elemeit mutatta be.        
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II. 2. A SZUVERENITÁS ELMÉLETEI  
 

A szuverenitás fogalma. A fogalom jellege. Elméleti előzmények. A szuverenitás klasszikus 

elméletei. Az abszolút szuverenitás elméletei. Jean Bodin. Thomas Hobbes. Népszuverenitás 

versus nemzeti szuverenitás. A szuverenitás-fogalom fejlődése Jean-Jacques Rousseau-tól a 

nemzeti szuverenitás gondolatáig. A vesztfáliai típusú szuverenitás. A vesztfáliai paradigma. 

A szuverenitás fogalmának háttérbe szorulása. A nemzetállamok a globalizáció viharában. 

Szuverenitás és regionalizáció: az európai integráció.  

 

II. 2. 1. A SZUVERENITÁS FOGALMA  

A FOGALOM JELLEGE A szuverenitás – bár az állam hatalmi oldalához tartozó 

problémaként hosszú évszázadok óta jelen van az államelméleti gondolkodásban – 

kétségtelenül a szóban forgó diszciplína egyik legnagyobb vitákat kiváltó fogalma is. A 

kiterjedt elméleti disputák és nehézségek mellett az is nagy kihívást jelent a 

szuverenitással kapcsolatban, hogy a XXI. századra sokak szerint végzetesen 

relativizálódni és kiüresedni látszik annak fogalma. Külön nehézséget jelent, hogy egy 

olyan korban kell a felénk magasodó, gyakorta globális méreteket öltő kihívásokra 

megfelelő válaszokat adnunk, amelynek határai ma még ki sem parcellázhatók teljes 

egészében. Az mindenesetre világossá vált, hogy a világunkban zajló (globális, adott 

esetben regionális hatókörű) folyamatokat ma már nem lehet XIX. századi fogalmakkal 

megragadni, és a „nemzeti szuverenitás XIX. századi ideáljával” immáron nem lehet 

kezelni a XXI. század kihívásait. A jelzett változásokat a későbbiekben vázoljuk fel, 

leszögezzük egyúttal, hogy a fent jelzett problémák intenzitása sem teszi 

megkerülhetetlenné – sőt atavisztikussá, elavulttá sem – a szuverenitás kérdéskörével 

történő foglalkozást.  

ELMÉLETI ELŐZMÉNYEK  Bár a szuverenitás szorosan kapcsolódik a modern állam 

megjelenéséhez, sőt a mai fogalmaink szerinti szuverenitás jelentése jellemzően a 

modern államhoz tapad, már az ókori és középkori gondolkodásban is felfedezhetünk 

bizonyos elméleti előzményeket.  

Pethő Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy az ókori Athén politikai életében a 

népgyűlés működésében intézményesülő decízió (döntés) mellett hangsúlyos volt a „nép 

szuverenitásának” egy másik eleme, az inspicium (ellenőrzés) is, amely a hivataluk 

során eljáró, és döntéseket hozó tisztségviselők kontrollját jelentette. Az athéni-görög 

szuverenitási hagyomány így történetileg az első szuverenitásfogalomként jelentkezett 

a nyugati politikai kultúrában.14  

A fogalom római eredetét vizsgálva a populus romanus volt az a „hatalom”, amelynek 

a nevében a magisztrátusok kikényszerítették a jog rendelkezéseit. Ulpianus szerint a 

császár a törvény felett állt (princeps legibus solutus est), akarata pedig a rendes 

törvények erejével bírt (quod principi placuit, legis habet vigorem). Henry Sumner 

Maine ugyanakkor Az ősi jog című munkájában kiemelte, hogy annak a modern 

felfogásnak, amely a szuverenitást egy terület felett gyakorolt kizárólagos hatalommal 

azonosítja, a Római Birodalom bukása utáni évszázadokban nyoma sem volt. Elemzése 

                                                 
14 PETHŐ Sándor: Démosz vagy Deus? A szuverenitás két modellje a nyugati politikai gondolkodásban. 

Osiris Kiadó, Budapest, 2001 
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szerint a barbár betörések lefolyása után uralkodóvá vált ún. törzsszuverenitás fogalma 

sem különösebben tartott igényt a „szuverenitás, mint egy terület felett gyakorolt 

uralom” koncepciójára. A szuverenitás ekkor a »törzsszuverenitásnak« nevezhető alakot 

öltötte. A frankok, a burgundiak, a vandálok, a lombardok és a nyugati gótok természetes 

uraivá váltak a területnek, melyet elfoglaltak, és melyeknek némelyikük földrajzi nevet 

adott, de nem alapoztak jogilag igényt a területi birtoklás tényére. Fontos azonban 

kiemelni, hogy Maine szerint a szuverenitás modern felfogásunk szerinti, a 

törzsszuverenitás meghaladását követően kialakult fogalma alapvetően a római 

előképekből merített. „Abban a pillanatban, amikor az egyeduralkodó kibújt a főnököt 

a nemzetségtárshoz fűző különös kapcsolatból, és azon fáradozott, hogy saját céljai 

érdekében a szuverenitás új formájával ruházza fel magát, az egyedüli példa, amely 

átvételre kínálkozott, Róma császárainak uralma volt.”15 

Az ezt követő századokban, a középkor vallás-és polgárháborúkkal tarkított, 

jogbizonytalanságot tükröző időszakában sem beszélhetünk a későbbi fogalmaink 

szerinti állami szuverenitásról. A pápaság és a császárság hosszúra nyúló harcában a 

kérdés annak eldöntése körül forgott, hogy ki tekinthető az autoritás, a tekintély valódi 

forrásának. A tényleges harci cselekményeket egy ideológiai síkon vívott küzdelem is 

kísérte: némely teológus a pápát, míg mások inkább a császárt jelölték meg a 

„szuverenitás” letéteményeseként. A hosszú, teológiai érvekkel telített vitából 

mindenképpen ki kell még emelni Aquinói Tamás nevét, aki a Summa Theologiae című 

munkájában már egyértelműen az uralkodói autoritás (primo quidem autocritas 

principis) mellett szállt síkra, amikor az igazságos háború „kötelező tartalmi 

kellékeként” említette azt. Véleménye szerint az uralkodói autoritás egyben a közös 

külső ellenséggel szembeni védelem alapja is. Tamás a nagy területi államot (a 

provinciát) tekintette a legmagasabb szerveződési formának, amely már kellő védelmi 

potenciállal is rendelkezik önmaga fenntartásához. A legmegfelelőbb uralmi formának 

a monarchiát tartotta, mivel véleménye szerint csak a királyság képes a viszályokon 

felülemelkedve megteremteni a belső békét és egyetértést. Az alattvalói engedelmesség 

általános fundamentumaként a hatalom isteni eredetét tételezte, konkrét 

megvalósulásának helyes módjaként pedig a jogcímet, illetve az igazságos törvényeket 

említette. Jól látható, hogy ebben az időben a Respublica Christiana, a keresztény 

európai közösség aktorainak politikáját végső soron a papok által közvetített keresztény 

eszmék legitimálták. 

A következő, világi hatalom melletti nagyobb állásfoglalás a szélesebb közönség előtt 

az Isteni színjáték alkotójaként ismert Dante Alighieri nevéhez fűződik, aki Az 

egyeduralomról (De Monarchia) írott munkájában (1310-1313) a közös dolgok 

rendezésére egy univerzális monarchia létrehozását javasolta. Meglátása szerint egyedül 

egy ilyen hatalom képes ugyanis rendezni a kisebb politikai egységek állandó 

háborúskodását. A világcsászár által őrzött világmonarchiára Dante véleménye szerint 

azért lett volna szükség, mert az emberi lét minden szférájának (egyének, család, község, 

város, birodalom) vezetőre van szüksége. Machiavelli a későbbiekben, A fejedelem (Il 

Principe) című munkájában (1513) amellett érvelt, hogy egy erős uralkodó nélkül nem 

jöhet létre az új Itália, pedig a terület népeinek célja Itália felszabadítása.  

                                                 
15 Henry Sumner MAINE: Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society, and its Relation 

to Modern Ideas. John Murray, London, 1861, 103-105. p.    



 

 58 

Összefoglalva: premodern és feudális keretek között még nem beszélhetünk az állam 

szuverenitásáról: a középkori keresztény társadalom égisze alatt egy terület sem 

kapcsolódott össze egy manifesztált állami szuverenitással. Az első jelentősebb 

gondolkodó, aki a törvényes autoritás kérdését vizsgálva az állami szuverenitás egyik 

megalapozójának tekinthető, egy dominikánus szerzetes, Francisco de Vitoria volt, aki 

a salamancai egyetemen tartott előadásában (1539) a háború joga kapcsán fejtette ki 

vonatkozó gondolatait. Az elsődleges autoritás az ő interpretációjában főszabály szerint 

egyértelműen az államot illeti meg, amelyet a nép autoritásának „helyettesítőjeként” az 

uralkodó jogosult gyakorolni.  

II. 2. 2. A SZUVERENITÁS KLASSZIKUS ELMÉLETEI  

AZ ABSZOLÚT SZUVERENITÁS ELMÉLETEI  A szuverenitás első, átfogó elméleteit egy 

erős, a jogot monopolizáló, és a törvények érvényesülését kikényszerítő nemzeti 

hatalom felépítésének szándéka hívta életre. Az új elméleti alapnak egyértelmű és 

határozott megoldást kellett kínálnia az államon belüli hatalmi viszonyok problémájára.  

Bodin és Hobbes alább részletesebben is elemzendő munkáikban ezen elméleti igény 

kielégítése során az erős nemzeti hatalom szükségessége mellett szálltak síkra, sürgetve 

a törvényes rend zálogaként funkcionáló erős hatalom kialakítását. Az új doktrína 

lényege szerint az alattvalóknak azért kellett követniük az uralkodói pozícióban lévő 

személy által alkotott jogot, mert ő a szuverén. E koncepciók persze az abszolút állam 

uralkodójának hatalmát igyekeztek igazolni: a szuverenitás elmélete az abszolút 

hatalomra törekvő fejedelmeket és királyokat patronáló ideológiai „támasszá” vált. 

Bodin fejedelmi szuverenitása és Hobbes Leviatánja valódi „felségnek való vidéket” 

igyekezett varázsolni a korábbi territóriumokból.  

Maga a szuverenitás szó is a francia „felség” (souverain) megszólításból eredt. Az 

abszolutizmus a feudális társadalom válságára adott válaszként születhetett meg, a 

szuverenitás elmélete pedig ekkoriban a jogilag szinte korlátlan uralkodói hatalmat 

legitimálta. Az abszolút hatalom lényegi mivoltát szimbolizálja I. Jakab angol királynak 

a Parlamenthez címzett beszéde (1609. március 1.), amelyben – többek között – az alábbi 

kinyilatkoztatást tette: „a monarchia a legfontosabb entitás a Földön: a királyok 

nemcsak Isten földi helytartói, akik Isten trónján ülnek, hanem az Isten által maguk is 

isteneknek neveztettek.” I. Jakab imperatív élű értelmezésében a skót és az angol király 

hódítás, nem pedig választás alapján uralkodik, ebből kifolyólag „korlátlan ura 

országának és népének”. Hatalma „minden jognál korábbi”, ezért a monarcha minden 

jog forrásának is tekinthető; a szuverén és a jog relációjában az előbbit illeti a feltétlen 

elsőbbség. Ennek ellentételezéseként Sir Edward Coke arra hívta fel Jakab figyelmét, 

hogy a „Magna Charta olyan legény, aki nem tűr szuverenitást, és kitanítja a királyt a 

jog szupremáciája felől.”16  

JEAN BODIN  A fejedelmi szuverenitás elméletének atyja 1576-ban, Hat könyv a 

köztársaságról (Six livres de la République) című munkájában elsőként fogalmazta meg 

azt a gondolatot, miszerint az állam nem más, mint több családnak és az ő közös 

ügyeiknek a jogszerű kormányzata szuverén hatalommal. A szuverenitás egy állam 

állandó és abszolút hatalma, amit semmi sem korlátoz, sem hatalomban, sem időben, 

                                                 
16 William Searke HOLDSWORTH: A History of English Law. Vol. V. Methuen & Co., Ltd., London, 1924, 

451. p. 
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sem hatáskörben, a szuverén uralkodó törvényei pedig voluntarista jelleget öltenek, 

amennyiben pusztán a fejedelem akaratától függenek. Hatalma azonban mégsem 

teljesen korlátlan, amennyiben az isteni és a természeti törvények mégiscsak 

megalapozzák a szuverén hatalom letéteményesének felelősségét és alávetettségét, így 

ezek a „jogforrások” lerontják az általa hozott döntéseket. Az uralkodót kötik továbbá 

az alattvalókkal kötött megállapodások (még a polgári jog körébe tartozók is), így ezeket 

sem szegheti meg érvényesen. A szuverenitásban rejlő jogkörök – a szuverenitás „valódi 

jegyei”, a főhatalom attribútumai – lajstromozása során Bodin az alábbiakat nevesítette: 

a törvényhozás joga, a háborúindítás, illetve a békekötés joga, a legfőbb hivatalnokok 

kinevezésének joga, a legfőbb bíráskodás, a kegyelmezés joga, illetve az állam 

„izomzatát” alkotó pénzügyi jogosítványok, mint a pénz kibocsátása, és érctartalmának 

meghatározása. 

 

THOMAS HOBBES  A következő jelentős elmélet Thomas Hobbesé, aki a Leviatán, 

avagy az egyházi és a világi állam anyaga, formája és hatalma című munkájában (1651) 

alapozta meg az uralkodói szuverenitás koncepcióját. Ebben a konstrukcióban, amely a 

klasszikus szerződéselméletek közé sorolható, minden hatalmat és erőt egyetlen 

személyre vagy testületre ruháznak át azért, hogy a szuverén az egyesek akaratát 

„szótöbbséggel egyetlen akarattá alakítsa”. Az egymással alávetési jellegű szerződést 

(pactum subiectionis) kötő emberi sokaság tehát a hatalom letéteményesére ruházza azt 

a jogot, hogy kormányozzon. 

 

A hobbesi szisztémában az emberek azért mondtak le a szuverén javára a természeti 

állapotban még létező jogaikról, mert eme körülmények között mindenki háborút 

folytatott mindenki ellen. A sokaság ezért az értelmét használva, és a félelemtől hajtva 

elfogadta, hogy a békés együttélés szabályainak betartásához kényszerítő 

instrumentumra: az állami hatalomra van szükség. A szuverén hatalom feladata, hogy 

fenntartsa a közrendet és a közbiztonságot, a védelmet és békét, illetve lehetőség szerint 

jólétet és szabadságot nyújtson; akaratának ugyanakkor minden egyes szerződő fél alá 

van vetve – a szuverén viszont senkinek sem tartozik engedelmességgel, mert nem 

részese a szerződésnek. A szuverén a jogállapotban élő közösséggel szemben is mintegy 

a „természeti állapotban” marad, vagy legalábbis annak a határán van: a törvény felett, 

és a törvényen kívül áll. „A szuverénnel szembeni engedelmesség kötelezettsége 

mindaddig háramlik az alattvalókra, ameddig fennáll a szuverén azon hatalma, amellyel 

védeni képes az engedelmeskedőket. A Leviatánnak tehát „kordában kell tartania” a 

polgárokat, és a szankció kilátásba helyezésével a megállapodások teljesítésére, illetve 

a természeti törvények betartására kell szorítania őket. Az állami közhatalom 

hordozójának ereje ekként valóban akkorára duzzad, mint a bibliai Jób könyvében 

szereplő tengeri szörnyé.  

 

Milyen konkrét jogosítványokkal rendelkezik egy ilyen hatalom? Az uralkodó 

felségjogai közé tartozik annak megítélése, hogy mely nézetek szolgálják a békét, illetve 

melyek károsak arra; megilleti a törvényhozás joga, az igazságszolgáltatás joga, a 

háborúindítás és békekötés lehetősége, a hivatalnokok kinevezésének és irányításának 

joga, a jutalmazás és a büntetés joga, a pénzverés, a kiskorú vagyona és személye feletti 

rendelkezés, végül pedig a vásárhelyek kijelölésének joga. A „társadalmi szerződés” 

azonban nem bontható fel: ezektől a jogköröktől a szuverént még az őt intronizáló 
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szerződéstől való általános elállás sem foszthatja meg, mert a jogok és kötelezettségek 

komplexumát a szerződő felek többé nem mondhatják fel.   

 

Hobbes elméletének – még ha csökevényes formában is – sikerült a középkor univerzális 

teológiai rendjét egy szintén a teljesség igényére törekvő metafizikai renddel felváltania. 

A koncepció valódi értelme és nóvuma abban áll, hogy a szerződéselméletek első igazi 

klasszikusának sikerült egy olyan modellt alkotnia, amelyben az elkülönült közhatalom 

a polgárok (ebben a terminológiában még „alattvalók”) megegyezésének eredménye; 

ezért csak akkor tekinthető jogszerűnek, következésképp elismerésre méltónak és 

legitimnek az állami rend, ha az annak alávetettek önként beleegyeznek annak 

fennállásába. A szuverenitás elvi alapot teremtett a belpolitikai rend létrehozására és 

megőrzésére akként, hogy az uralkodó az „isteni eredetű” törvények magyarázója 

helyett a társadalom fenntartása érdekében a törvények megalkotója lett, aki nem volt 

ugyan a törvényekhez láncolva, de azért teljesen önkényesen sem uralkodhatott.  

 

Hugo Grotius A háború és béke jogáról írott munkájában még magabiztosan állíthatta a 

szuverenitásról értekezvén, hogy a legfőbb hatalom lényegét tekintve azt jelenti, hogy 

annak cselekedetei „nincsenek más jogának úgy alárendelve, hogy más emberi akarat 

döntése azokat hatálytalaníthassa.”17 Ugyanezzel a határozottsággal állíthatta azt is, 

hogy a legfőbb hatalom általános alanya az állam, a „tökéletes közösség”. Az 

abszolutizmus állama átmenetileg (a polgári forradalmakig ívelően) maga alá tudta 

rendelni ugyan a társadalmat, azonban a szuverenitás kiemelésével, valamint a 

racionális(abb) államberendezkedésre való törekvéssel bizonyos szempontból már a 

modern polgári állam kialakulása felé mutatott. A dinasztikus államot hamarosan 

felváltotta a polgári állam entitása. Az új rendszer legitimálását szolgáló bodini és 

hobbesi szuverenitáselméletek így az államszuverenitás kategóriájának kialakulásához 

vezettek – dacára annak, hogy az államszuverenitás-felfogás igazi képviselőjévé csak a 

német Georg W. F. Hegel vált. A XVII. század végétől kezdve az abszolút szuverenitás 

koncepciói háttérbe kezdtek szorulni; az angol John Locke és a francia Montesquieu 

tevékenysége nyomán inkább a hatalom korlátozása, illetve a hatalmi ágak 

elválasztásának elmélete kapott nagyobb nyilvánosságot és elismertséget – így aztán 

nagyobb reputációra is tehetett szert.   

 

Locke valóságos forradalmat indított el azon meglátásaival, hogy az emberek 

„jogfeladásának” célja az élet, a szabadság és a tulajdon jobb megóvása, hogy a közjó a 

törvényhozást is korlátozza, illetve hogy a törvényhozó hatalmat csak érvényes, 

kihirdetett, hatályban lévő törvények alakjában, és „közismeretes tekintéllyel” 

felruházott bíróságokon keresztül lehet gyakorolni. Felfogásában minden kormányzat 

megbízásnak (trust) minősült. A „megbízási szerződés” megkötésénél a hatósági 

személyek pusztán szimpla polgárokként voltak jelen, a kormányzati hatalom ezért 

feltételes engedély vagy megbízás, amely elvész, ha a szerződésben foglalt feltételeket 

megsértik. 

 

Angliában a XVI-XVII. század folyamán több érdekcsoport is vetekedett a hőn áhított 

hatalomért, elvitatva egymás autoritását. Ezek az intézményi harcok előbb az angol 

polgári forradalomban (English Civil War, 1642-1652), majd az ún. dicsőséges 

                                                 
17 Hugo GROTIUS: On the Rights of War and Peace. John W. Parker, London-Cambridge, 1853, 37. p.  
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forradalomban (Glorious Revolution, 1688) kulminálódtak. A forradalom nyomán 

egyértelműen korlátozták a király és helytartója hatalmát, illetve növelték a Parlament 

hatáskörét, többek között a gazdasági intézményekről való döntés jogát telepítve hozzá.  

A dicsőséges forradalom megteremtette a politika színteréhez való széles(ebb) körű 

társadalmi hozzáférés lehetőségét, és letette a pluralista társadalom alapköveit is. 1688-

at követően a döntéshozatal joga a Parlamentre szállt, így a liberális Locke 

megállapításai győzedelmeskedtek a hobbesi tanok felett.  

 

II. 2. 3. NÉPSZUVERENITÁS VERSUS NEMZETI SZUVERENITÁS  

A SZUVERENITÁS-FOGALOM FEJLŐDÉSE JEAN-JACQUES ROUSSEAU-TÓL A NEMZETI 

SZUVERENITÁS GONDOLATÁIG  A népszuverenitás elve a felvilágosodás 

hatalomelméletben jelent meg, és az államelméleti narratívában főként a francia Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) nevével fonódott össze. A francia gondolkodó ezt az 

elméletét A társadalmi szerződésről, avagy a politikai jog elvei című munkájában, 1762-

ben fejtette ki. Rousseau az állam létrejöttét szintén a társadalmi szerződésből vezette 

le. A társadalmi szerződés meglátása szerint azt jelenti, hogy „mindegyikünk alárendeli 

a személyét és teljes erejét a közakarat legfelsőbb hatóságának és minden egyes tagot 

az összesség elválaszthatatlan részének tekintünk. A társadalmi szerződés az egész 

alakulat és annak valamennyi tagja közötti törvényes, igazságos és hasznos 

megállapodásnak bizonyul. A főhatalom – mint az általános akarat gyakorlása – a 

rousseau-i elméletben sohasem idegeníthető el, és a főhatalmat „mint kollektív lényt 

csakis önmagában találhatjuk.” Az általános hatalom helyes megnyilvánulásához a 

francia gondolkodó szerint az is szükséges, hogy „az államban ne legyenek különálló 

csoportok, és hogy az állampolgár csak a saját egyéni véleményét nyilvánítsa ki”, azaz 

ne a köz nevében deklarálja gondolatait. Ahhoz, hogy a társadalmi szerződés ne 

bizonyuljon üres formalitásnak, „hallgatólagosan magába kell foglalnia egy 

kötelezettséget, s egyedül ez adhat erőt a továbbiakhoz, – mégpedig azt a kötelességet, 

hogy mindenkit, aki megtagadja az engedelmességet a közakarattal [általános 

akarattal] szemben, az egész közösség kényszerítheti erre; ennek nincs más jelentősége, 

mint hogy rákényszerítik, hogy szabad legyen.” A főhatalom nem csak 

elidegeníthetetlen, de egyben oszthatatlan is, mert az általános akarat „az egész népet 

képviseli”, a „főhatalom tárgyi vonatkozásai szerinti megosztása” (azaz a 

hatalommegosztás) pedig nem több a bűvészkedésnél. A politikai közületnek a 

törvényhozás által kölcsönzünk tett-és akaraterőt, a törvények ezért az általános akarat 

ténykedéseiként foghatók fel. A törvény által kormányzott állam egyedüli adekvát 

formája a köztársaság.18 

 

A felvilágosodás ugyanakkor nemcsak a népszuverenitás, de a nemzeti szuverenitás 

elméletét is „kitermelte”; a szuverenitás e két felfogása később nyílt konfrontációhoz is 

vezetett. Eleinte úgy tűnt, hogy a Rousseau által kikövezett út válik járhatóvá: a francia 

Nemzetgyűlés 1789 júniusában az általános akaratot a „népszuverenitás dinamikus 

kifejeződéseként” fogadta el, eleget téve az emberek „legsürgetőbb, hőn áhított 

szükségletének”: a privilégiumok és a függőségek világának megszüntetésének. A 

Nemzetgyűlés ezzel az organikus kötődéseket és a személyes parancsot a jog uralmával 

                                                 
18 ROUSSEAU, Jean-Jacques: Társadalmi szerződés. Második kiadás. Phönix-Oravetz Kiadás, Budapest, 

1947 
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(…) helyettesítette. A népszuverenitás győzelme mindazonáltal pürrhoszinak bizonyult: 

egy későbbi vita folyományaként a nemzeti szuverenitás eszménye végül 

győzedelmeskedni tudott a népszuverenitás gondolata felett. A francia 

Nemzetgyűlésben a Mirabeau-val folytatott vita során Sieyès abbé a népszuverenitás 

elvét sikerrel transzformálta a nemzet szuverenitásává – olyannyira, hogy ezen 

megoldást a jelenleg hatályos francia alkotmány is akceptálta. 

 

II. 2. 4. A VESZTFÁLIAI TÍPUSÚ SZUVERENITÁS  

A VESZTFÁLIAI PARADIGMA  Az állami szuverenitás térnyerésének szimbolikus 

dátuma az elméleti előzményeket követően 1648, a „vesztfáliai béke” néven elhíresült 

békekötés aktusa lett. A vallási és világi hatalom korábbi közös struktúrája, a Respublica 

Christiana és a középkori keresztény társadalom organikus egysége helyére ezáltal az 

elkülönülő politikai terekben szerveződött szuverén és – elviekben legalábbis – egyenlő 

államok világa lépett. A belpolitika ettől kezdődően ideális értelemben egy centralizált, 

integrált területet („nemzetállamot”) átfogó hatókörű jelenséggé vált, ahol is a 

kormányzat monopóliummal rendelkezik a társadalmi ellenőrzés eszközei felett (az 

erőszak monopolizálása, a hadsereg és a diplomácia feletti diszponálás, a 

szerződéskötések ellenőrzése). Egzakt határain belül az állam a legfőbb politikai és jogi 

hatalomként tételeződik, főhatalma pedig – mint az általános akarat gyakorlása – 

elidegeníthetetlen és oszthatatlan, feltétlen, szent és sérthetetlen, amely képes arra, hogy 

kinyilvánított akaratával törvényt teremtsen. Ez a rendszer az államok egyenlőségét és 

szuverenitását tételezte, méghozzá a kormány, a terület és a lakosság egységeként 

felfogott szuverén államiság középpontba helyezésével.  

 

A területi komponens centrumba helyezése a politikai egységek egymástól térben 

történő elválasztásához vezetett. Ezzel sikerült az állam hatalmát és cselekvési szféráját 

egy meghatározott területhez kötni, és a lojalitást, valamint szolidaritást jól mozgósító 

nemzeti szuverenitás nevében e territóriumon belül szinte korlátlanná tenni ezt a 

hatalmat. A modern állam szuverenitása ebben a formájában egy megkülönböztetett 

politikai igényt jelent: azt, hogy egy meghatározott terület felett kizárólagos ellenőrzés 

érvényesüljön, azaz hogy a terület felett gyakorolt uralom politikai és jogi dimenziót is 

nyerjen. Az 1648-ban kelt béke tehát a politikai (és jogi) hatalmat a területileg 

meghatározott egységek, az államok számára parcellázta ki, amely a legfőbb hatalom 

gyakorlásának jogával bírt a lakossággal, illetve a területén tartózkodó egyénekkel 

szemben, emellett azonban védelmet is nyújtott a potenciális külső beavatkozásokkal 

szemben. A territorialitás elvéből vezethető le, hogy az állam egzakt határain belül 

korlátlan erőszak-monopóliumot gyakorol, jogrendszert alkot, és adószuverenitással 

rendelkezik. Ezt az elvet egészíti ki a szuverenitás princípiuma, amelynek külső 

aspektusa szerint az államok egyetlen, maguknál magasabb hatalomnak sincsenek 

alávetve; belső vonatkozása alapján pedig szabadok politikai rendszereik 

megválasztásában, és belügyeikről egyetlen külső hatalomnak sem tartoznak 

elszámolási kötelezettséggel.  

 

A vesztfáliai szisztéma, mint ideáltipikus konstrukció azonban már a kezdetektől fogva 

magában foglalt illuzórikus vonásokat és „buktatókat” is. Az állami kapcsolatok 

„vesztfáliai típusú” felfogása ugyanis magában rejtette azt a felfogást is, hogy a szuverén 

államok egymás között egyenjogúak, hatalmi potenciáljuktól és területi 
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kiterjedtségüktől függetlenül. A vesztfáliai rendszerben tehát egyáltalán nem volt teljes 

körű az autonómia, azt számos tényező csorbíthatta, és csorbította is. A non-intervenció, 

az egymás belügyeibe történő be nem avatkozás elve alól a nemzetközi szerződések 

különböző kivételeket rögzítettek. 

 

II. 2. 5. A SZUVERENITÁS FOGALMÁNAK HÁTTÉRBE SZORULÁSA  

A NEMZETÁLLAMOK A GLOBALIZÁCIÓ VIHARÁBAN  David Held klasszikussá vált 

munkájában öt olyan problémát nevesített, amellyel a modern államnak működése során 

szembe kell néznie. Ezek az alábbiak: a kormányoknak egyre kevesebb lehetőségük van 

a hatékony szabályozás érvényesítésére; csökkent a kormányok állampolgárokra 

gyakorolt befolyása; a tradicionális állami feladatokat mindinkább a nemzetközi 

kooperáció révén kell teljesíteni; megnövekedett az államok közötti integráció 

intenzitása foka; végül a nemzetközi szervezetek és intézmények száma állandó 

jelleggel növekedik.19 

 

Held felsorolásából a magunk részéről az első kettőt tekintjük a legkardinálisabbnak, a 

gazdasági alrendszerrel összefüggésben pedig az első helyen állót. A szuverenitás 

„kapitulálása” ugyanis leginkább a gazdaság terrénumában figyelhető meg. A 

nemzetállamok gazdaságpolitikai mozgástere napjainkra radikális mértékben 

lecsökkent, nem függetlenül a gazdaságpolitikai arénában az 1970-es évek derekától 

bekövetkezett. A globalizációval összefüggő folyamatok feletti nemzetállami, 

nemzetgazdasági diszponálás lehetősége korlátozódik, hatékonysága pedig csökken. 

Ennek hátterében a gazdasági folyamatok internacionalizálódása (nemzetköziesedése), 

a korábbi gazdaságirányítási rendszerek tudatos meggyengítése (az állami 

keresletösztönzés és a gazdasági támogatások visszaszorítása, a maastrichti kritériumok 

teljesítésének kötelezettsége), az egyes gazdaságpolitikai funkciók nemzetközi 

szervezetekhez (WTO, EU) történő delegálása, illetve a nemzetközi pénzügyi 

intézmények adóssággal kapcsolatos feltételei állnak.  

 

A jelenség reális feltérképezése korántsem tűnik egyszerű feladatnak. Ennek oka az, 

hogy a látszólagos könnyedség ellenére nem könnyű megítélni a globalizáció 

nemzetállamokra gyakorolt tényleges hatását. Bár az állam gazdasági szerepe egyre 

csökken(t), más területeken viszont inkább növekedni látszik az állami szerepvállalás. 

A gazdasági globalizáció nemzetállamokra gyakorolt hatása emellett 

nemzetállamonként, és „témánként” is eltérő mértékű: a pénzügyek példának okáért 

jobban globalizáltak, mint a szolgáltatások vagy az ipari termelés. (A munkajogi 

viszonyok pedig egyenesen „alulglobalizáltak”, dacára annak, hogy ebben a 

vonatkozásban rendkívül hasznosnak bizonyulna, ha a munkavállalói jogok valóban 

univerzális védelmi szintjét célzó szabályozást sikerülne kiépíteni, és hatályba léptetni.) 

A gazdaságpolitikai mozgástér mértéke értelemszerűen függ az adott állam nagyságától, 

illetve gazdasági potenciáljától is. 

 

Az 1980-as évtized – bár a kormányzati kiadások fajlagosan nőttek – az erőteljes 

dereguláció, a technológiai haladás, és a globális gazdasági integráció korszakát 

                                                 
19 David HELD: Political Theory Today. Stanford University Press, Stanford, California, 1991, 196-235. 

p. 
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jelentette. A piacok a lebegő árfolyamrendszer 1973. évi bevezetése óta egyre 

jelentősebb befolyást gyakoroltak az állami gazdaságpolitikára. Ahogy a 

világkereskedelem és a pénzügyi kapcsolatok folyamatosan bővültek, úgy csökkent a 

nemzeti gazdaságpolitikák számára az autonóm mozgástér lehetősége, illetve 

növekedett a külső kényszerek szerepe. A termelés sokkal rugalmasabbá, a 

kereskedelem sokkal nyitottabbá, a tőke sokkal mozgékonyabbá, a pénzügyi piacok 

pedig sokkalta integráltabbá váltak. A nagyvállalatok hatalmának növekedésével, illetve 

az adóbevételek csökkenésével párhuzamosan apadt a kormányzatok képessége arra 

nézve, hogy szabályozzák, ellenőrizzék a piacot. A merev, normatív szabályozás helyett 

előtérbe kerültek a „rugalmas” megoldások, ezzel gyengült az állam tőke feletti 

kontrollja. A globalizáció mellett a transznacionalizálódás, és az integrálódás is 

alapjaiban kezdte ki a gazdasági folyamatok (kizárólag) nemzetgazdasági keretek között 

folyó állami szabályozásának hatékonyságát. 

 

A „transznacionális kényszerek rendszerében” – ahol sikeresen számolják fel a 

nemzetállamok autonóm gazdaság-és kereskedelempolitika-alakítási lehetőségeit – egy 

sor, a nemzetközi kereskedelmet és pénzügyeket érintő multilaterális megállapodás 

biztosítja a kereskedelem és a tőkeáramlás útjában álló szabályozók csökkentését-

lebontását, a szabadon bonyolítható áru-és tőkeforgalom előmozdítását, illetve az 

immáron az egész glóbuszra kiterjedő hatókörű szabad verseny érvényesülését. A 

globális kapitalizmus működési mechanizmusait biztosító szisztémába beágyazott 

nemzetállam ugyanakkor nem szűnt meg, sőt szuverenitása jogi értelemben teljes 

maradt, ám neoliberális versenyállammá alakítása azzal járt, hogy cselekvőképessége 

korlátozottá vált, és a globális szabályozó hatalmak (IMF, Világbank, WTO, OECD, és 

így tovább) által kialakított elvek, normák, döntési mechanizmusok jogrendbe történő 

beépítésére és/vagy elfogadására kényszerült. 

 

SZUVERENITÁS ÉS REGIONALIZÁCIÓ: AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ  Az Európai Unió 28 

tagállama kapcsán már aligha tartható fenn a hagyományos szuverenitás-fogalom 

használata: az EU jogrendje jól láthatóan, és jelentős mértékben avatkozik be a 

tagállamok belső viszonyaiba. Az Európai Közösségek Bírósága a Flaminio Costa v. 

E.N.E.L.-ügyben (1974-ben) rögzítette, hogy az alapító szerződésekből eredő jog 

független jogforrásnak minősül, azt különleges és eredeti természete miatt nem írhatják 

felül a tagállami jog semmiféle rendelkezései anélkül, hogy ne fosztanák meg azt 

közösségi jogi természetétől, és anélkül, hogy a Közösség jogi alapját ne kérdőjeleznék 

meg.20 A van Gend en Loos-ügyben (1963) érintett megfogalmazás szerint pedig a 

Közösség egy új jogrendet alkot, melyek érdekében a tagállamok önként korlátozták 

szuverén jogaikat.21 A közösségi jog szupremáciája, illetve a közvetlen hatály 

tagállamok általi „recipiálásával” tehát egy új, magát sok esetben szuverénnek tekintő 

jogrend született. 

 

Európai dimenzióban szemlélődve megállapítható tehát, hogy a szuverenitás 

önkorlátozása, azaz az állami szuverenitás bizonyos részjogosítványainak átruházása 

bizonyos uniós szervekre, intézményekre végső soron egy új, elkülönült jogrend 

                                                 
20 6/64 Flaminio Costa v. E.N.E.L. [1974] EBHT 1141 
21 26/62 NV Algemene Transport-en Expiditie Onderneming van Gend en Loos v Nederlandse 

Administratie der Belastingen [1963] EBHT 3, 1963 CMLR 105  
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megjelenéséhez vezetett. Az Európai Unió sui generis jogrendje gyakorlatilag annak a 

bizonyítéka, hogy a szervezet szupranacionális karakterjegyekkel bír. Ennek 

legfontosabb attribútuma, kelléke, hogy az európai integrációs szervezet az egyes 

tagállamok konkrét ügyekben képviselt álláspontjától függetlenül (nota bene annak 

ellenében is) eljáró intézményekkel rendelkezik, és a tagállamok az ún. többségi elv 

alapján hozzák meg döntéseiket, amelyeket ezt követően minden tagállamnak végre kell 

hajtania – függetlenül attól, hogy egyetértenek-e az inkriminált döntéssel.22 Ez adott 

esetben markáns következményekkel is jár az egyes tagállamokra nézve: aktualitása 

folytán példaként említhetjük a 2015 őszére rendkívül akuttá vált migrációs válság 

kapcsán érvényesített ún. „menekültkvóta” intézményesítését: a többségi elv itt ugyanis 

felülírta a magyar, román, cseh, illetve szlovák nemzeti álláspontot, így végül az említett 

államoknak is el kellett fogadniuk a migránsok kötelező elosztását előíró döntést. 

 

Látnunk kell, hogy az Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerződés továbblépett a 

korábban szinte kizárólagos jelleggel érvényesülő gazdaság(politika)i szemléleten, és a 

közösségi kompetenciák markáns kiterjesztését valósította meg, megtéve az első komoly 

lépést a politikai unió felé vezető úton. Ettől kezdve az újabb megállapodások az 

integráció fokozatos mélyítése irányába hatottak, bár az intenzív európai egységülés 

lendületét ideiglenes jelleggel megtörte az alkotmányszerződés bukásának „fiaskója”. A 

2004 októberében huszonöt uniós tagállam által aláírt, az Európai Alkotmány 

létrehozásáról szóló szerződést sokan kezelték a „nemzetállamok föderációja” felé 

történő elmozdulás biztosítékaként. Ismert, hogy az alkotmányszerződés a francia, 

illetve holland népszavazás elutasító eredményét követően végül nem lépett hatályba, 

ám a lisszaboni szerződés révén intézményesített új szisztéma megtartotta a korábbi 

alkotmányszerződésbe foglalt alkotmányos reformok esszenciáját, ezért az integrációs 

folyamatnak mára már komoly közjogi konzekvenciái vannak. Az európai közösséghez 

tartozás alapvetően befolyásolja a tagállami törvényhozó és végrehajtó hatalom 

feladatköreit, de az alkotmányértelmezés-alkotmánybíráskodás terrénumát sem hagyja 

érintetlenül.  

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás folyományaként emellett a tagállamoknak 

bizonyos értékek tiszteletben tartását is vállalniuk kell. Az Európai Unióról szóló 

szerződés 2. cikke a lisszaboni módosítást követően az EU-t alkotó tagállamok közös 

értékeiként azonosítja és nevezi meg az emberi méltóság tiszteletben tartását, a 

szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot, valamint az emberi 

jogok tiszteletben tartását (külön is nevesítve ezen belül a kisebbségekhez tartozó 

személyek jogait). A szerződés továbbá az Európai Uniót alkotó államok összességére 

nézve deklarálja a pluralizmus, a diszkriminációmentesség, a tolerancia, az 

igazságosság, a szolidaritás, illetve a nők és a férfiak közötti egyenlőség alapelvi szinten 

kezelt értékeit. Eme értékeket annyira fontosnak tartják, hogy a 7. cikkben szankcionálni 

is rendelik azok „súlyos megsértését”. A 49. cikk emellett rögzíti, hogy az Európai 

Unióba csak olyan európai állam kérheti a felvételét, amely tiszteletben tartja a 

demokrácia és a jogállamiság fenti értékeit, és elkötelezett azok érvényesítése mellett – 

azaz a csatlakozás előtt álló államoknak is vállalniuk kell a jogállami minőségű 

jogalkotás mellett történő elköteleződést. 

                                                 
22 Kondorosi Ferenc: Emberi jogok és jogi kultúrák az Európai Unióban. SALDO Pénzügyi Tanácsadó 

és Informatikai Zrt., Budapest, 2012, 8. p.  
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II. 3. A TÁRSADALMI SZERZŐDÉS ELMÉLETEI  
 

A szerződéselméleti paradigma. A klasszikus szerződéselméletek. A klasszikus elméletek 

jellemzői. Thomas Hobbes és a politikai individualizmus. Az ember. Szerződés és állam. A 

modern polgári állam. John Locke liberális szerződéselmélete. Szerződés, állam, természetes 

jogok. A kormányzat – megbízás. Többség és szabadság. Jean-Jacques Rousseau a társadalmi 

szerződésről. Történelem, állam, társadalmi szerződés. Az általános akarat és a népszuverenitás. 

Politikai közvetlenség és „totális” uralom. A rousseau-i paradoxon. A szerződéselméletek 

kritikái.  

 

A SZERZŐDÉSELMÉLETI PARADIGMA  A társadalmi szerződés elméletei azzal a 

kérdéssel állnak kapcsolatban, hogy az állam valamely rendje milyen feltételek mellett 

tekinthető jogszerűnek, és ezért elismerésre érdemesnek. Alapjuk az a gondolat, hogy a 

jogszerűként elismerhető közhatalom a polgárok megegyezésének eredménye. Másként 

fogalmazva: egy állam hatalma akkor legitim (elismerésre méltó), ha az annak 

alávetettek önként beleegyeztek fennállásába. Ezek az elméletek tehát normatív 

jellegűek: nem azt írják le, hogy tárgyuk milyen a valóságban, hanem azt, hogy – 

bizonyos előfeltevéseket elfogadva – milyennek kellene lennie. 

 

A klasszikus szerződéselméletek rendszerint a következő kérdésekre keresnek választ.  

(a) Honnan ered a polgári társadalom és az állam? Az állam eredete ezekben az elméletekben nem 

történeti, hanem analitikus kérdés, mely a mindenkori jelenre vonatkozik, s gyakran úgy vetődik fel: vajon 

mi készteti az embereket arra, hogy létrehozzák és fenntartsák az államot, illetve annak egy adott formáját.  

(b) Milyen feltételek mellett tekinthető az állam, illetőleg annak valamely formája jogszerűnek? A 

kiindulópont természetesen az, hogy az az állam jogszerű, amely valamilyen megállapodásból (társadalmi 

szerződésből) születik. Ám az indokolásra szorul, hogy a társadalmi szerződés miért és miként teszi 

jogszerűvé az államhatalmat.  

(c) Kik jogosultak arra, hogy közhatalmat gyakoroljanak, s mit tehetnek meg feladatuk ellátása 

érdekében? Azaz: hol húzódnak a jogszerű államhatalom határai? 

(d) Milyen jogokkal rendelkeznek az alattvalók az államhatalommal szemben? Vajon feltétel nélkül 

kötelesek-e engedelmeskedni? Ha nem, akkor melyek azok a feltételek, amelyek fennállása esetén 

ellenállhatnak az állam – jogi formát is öltő – rendelkezéseinek?  

(e) S végül, ezen elméletek választ kívánnak adni arra is, hogy ha az emberek valamilyen értelemben 

egyenlők egymással – ahogyan azt ekkor sokan feltételezték –, akkor a közhatalom miként rendelheti 

mégis maga alá őket? Vagyis a lényegében egyenlő emberek miért fogadják el a politikai alárendeltséget? 

Ugyanígy: ha az emberek szabadok – ahogyan azt ezen eleméletek megszületése idején ugyancsak sokan 

feltételezték –, akkor miért igazodnak önkéntesen egy olyan állami rendhez, ami természetes szabadságuk 

korlátozásának tekinthető, hisz kötelezettségeket és terheket ró rájuk? 

 

E kérdésekre a szerződéselméletek egy sajátos gondolati sémát követve válaszolnak. 

Eszerint a természeti állapotban élő embereket valami arra készteti, hogy egymással 

megállapodva olyan polgári politikai állapotot, vagyis államot és jogrendet hozzanak 

létre, ami a szerződésben meghatározott feltételek betartása esetén kielégítő keretet 

biztosít együttélésük számára A szerződéselméleti paradigma fogalmi hálójában tehát a 

természeti állapot, az ennek elhagyására késztető motívumok, a társadalmi szerződés, a 

polgári politikai és jogi állapot, valamint a természetjog játssza a legfontosabb szerepet. 
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A természeti állapot nem a társadalom történetileg első, vagy valamiféle ősállapota. Bár 

egy-egy gondolkodó alkalmilag tett ugyan ilyen kijelentéseket is, s példálózva az 

(európai kultúra számára akkor felfedezett) primitív népek életére hivatkozott, a 

természeti állapot fogalma mégis inkább egy analitikus értelemben vett állam-előtti, 

illetve társadalom-előtti állapotként értelmezhető. Ezt az értelmezést az támasztja alá, 

hogy ezekben az elméletekben az ember nem „zoón politikon” vagy „társadalmi lény”. 

Ezért e gondolkodásmód képviselői a természeti állapot vizsgálva lényegében arra 

kérdeznek rá, hogy melyek az emberi természet főbb jellemzői a társadalmi és a politikai 

létezéstől függetlenül. A természeti állapot leírása tehát arra a kérdésre ad választ, hogy 

milyenek lennének az emberek állam, kormányzat és jog nélkül. Ennek kifejtése ezért 

egy általános – a konkrét társadalmi feltételektől független, s ezért időtlen – emberkép 

felvázolása is. Ebben az emberképben minden szerző szerint olyan belső ellentétek 

feszülnek, amelyek a természeti állapot elhagyására késztetik az embereket.  

 

A természeti állapot elhagyására, s a polgári politikai állapot – az állam – 

megteremtésére és elfogadására ösztönző motívumok az egyes szerzőknél különböznek 

ugyan, ám valamennyien úgy vélik, hogy (ellentétben a korábbi elméletekkel) azok 

hangsúlyozottan egyéni jellegűek: például az egyéni vágyak és érdekek, az önszeretet 

vagy a félelem. A társadalmi szerződés megkötésére tehát az emberi természet egyéni 

jellemzői ösztönzi az embereket, az emberi természet közösségileg is értelmezhető 

vonásai (így az általában vett értelem), legfeljebb irányt mutat, de közvetlenül nem 

ösztönöz. S mivel az embert természete szerint ezek az elméletek is tökéletlen lényként 

gondolják el, e motívumok egyben az emberi természet orvoslást igénylő hiányosságai 

is. 

 

A társadalmi szerződés az az akarati aktuson alapuló emberi megállapodás, amely 

létrehozza a polgári társadalmat és annak politikai formáját. A szerződés fogalma 

ezekben az elméletekben részben az egyéneknek, mint „szerződő feleknek” a 

közösséggel szembeni elsődlegességét jelzi, részben pedig arra utal, hogy a társadalmi 

és politikai rend – a korábbi feltételezésekkel szemben – megállapodás alapján 

módosítható. Az emberek eszerint eltérhetnek a rend valamely formájától, és újat 

hozhatnak létre. 

 

A szerződés – mint a társadalmi és állami életre alkalmazott jogi konstrukció – formailag 

számtalan lehetőséget kínál. A szerződő felek körének szempontjából így (a) lehetséges, 

hogy azt a társadalom tagjai kötik egymással, s ebből emelkedik ki a közhatalom; de az 

is lehet, hogy a társadalom, mint egész állapodik meg egy már létező hatalommal, mely 

a szerződés révén szuverénné válik. A szerződés továbbá (b) lehet kifejezett vagy 

hallgatólagos. Az utóbbi azt jelenti, hogy valamilyen ráutaló magatartás, például az adó 

befizetése, valamilyen tulajdon békés birtoklása vagy a közhatalom által nyújtott 

védelem elfogadása a szerződés megkötését jelenti. Időbeliségét illetően (c) e szerződést 

vagy egyszer s mindenkorra kötik, vagy az egykori szerződő felek leszármazottai mindig 

újra szerződnek. Az egyes elméletek a társadalmi szerződés jellegét (d) tekintve is 

különböző álláspontot képviselnek. Így az egyik azt hangsúlyozza, hogy a szerződés 

révén a felek a társadalomban „egyesülnek”, de politikailag egyenrangúak maradnak 

(egyesülési szerződés; pactum unionis); a másik azt, hogy a felek mintegy „alávetik” 



 

 68 

önmagukat az általuk megalkotott vagy elfogadott hatalomnak (alávetési szerződés; 

pactum subiectionis); a harmadik pedig alkalmazhatja a kettő kombinációját is.  

Egyes szerzők olykor megkülönböztetnek (e) társulási és uralmi (kormányzati) szerződést is: az előbbiben 

– mint eredeti szerződésben – először magát a társadalmiságot hozzák létre, az utóbbiban pedig egy 

meghatározott uralkodót vagy kormányzatot ruháznak fel hatalommal. A szerkezeti elemek e különbségei 

mögött az egyes elméletek közötti tartalmi eltérések állnak. Minden elméletben közös azonban az, hogy 

a szerződés – az analógia ellenére – nem jogi, hanem társadalmi szerződés. Társadalmi, mert társadalmi 

állapotot – polgári társadalmat, vagyis jogilag szabályozott rendet – hoz létre, s ez ezen elméletek szerint 

másként nem keletkezhet.  

II. 3. 1. A KLASSZIKUS SZERZŐDÉSELMÉLETEK  

A szerződéselméleti paradigma a XVII. századra általánosan elfogadottá vált. Ekkor 

születtek a klasszikus elméletek – így Thomas Hobbes, Benedictus Spinoza, John Locke 

és (némileg később) Jean-Jacques Rousseau elméletei –, amelyek tartalmilag különböző, 

sőt olykor egymásnak lényegesen ellentmondó eszmei irányzatokhoz sorolhatók ugyan, 

ám a közös gondolati szerkezet és módszer alapján (amit a szakirodalomban 

kontraktualizmusnak neveznek) összetartoznak.  

 

A KLASSZIKUS ELMÉLETEK JELLEMZŐI  Az egyes szerzők eltérő tartalmi megoldásai 

ellenére a társadalmi szerződés klasszikus elméleteinek számos közös jellemzője van. 

Így a társadalmi állapotot – szemben a természetivel – úgy írják le, mint ami az azt 

létrehozók részéről tudatosan akart állapot, melynek működését ésszerű elvek vezérlik. 

Mint akart és ésszerű állapot, mindenkire nézve előnyös. Az állam – amennyiben 

jogszerű, tehát az alávetettek egyetértésén alapul – ugyanígy akart, ésszerű és előnyös. 

Nem isteni, hanem emberi akaratra alapozott, s nem természeti (természetes) jellegű, 

hanem mesterséges képződmény. Egy adott állami és jogi rend eszerint azért legitim, 

mert közvetve vagy közvetlenül a szerződésben kifejezett konszenzuson nyugszik. Az 

államformák vagy az alá- és fölérendeltségi viszonyok elméletenként változhatnak, és 

változnak is, az akaratok szabadon megtárgyalt („kialkudott”) szerződéses 

összetalálkozása és egyezése – vagyis a konszenzus gondolata – valamennyi elméletben 

megtalálható. 

A klasszikus szerződéselméletek tehát jellegzetesen (a) racionalista elméletek. Az értelem minden 

szerzőnél kitüntetett szerepet játszik, s ha nem is ez teremti meg az emberi viszonyok rendjét, mégis 

részese e teremtésnek. A történelem, a szokások és az emberi élet nem-ésszerű összetevői ezekben az 

elméletekben háttérbe szorulnak, hogy egy ésszerű, időtlen és gondolatilag megalkotott rendnek adjanak 

helyet. Ezek az elméletek továbbá (b) voluntarista jellegűek, vagyis a társadalmat és a politikai hatalmat 

az emberi akarattól teszik függővé. Az állam hatalma azért és attól jogszerű, mert az annak alávetettek 

akarják azt. Így adva van a konszenzus lehetősége is, amit az egyes szerzők különböző mértékben és 

jelleggel tesznek rendszerük részévé. A társadalmi szerződés klasszikus elméletei a XIX-XX. századi ún. 

konszenzuális (a konfliktusok helyett a konszenzusok szerepét és jelentőségét hangsúlyozó) társadalom- 

és államelméletek előzményeinek tekinthetők. S végül (c), a szerződéselméletek többségét jellemzi az 

individualizmus is, legalábbis annyiban, hogy a legtöbb elméletben kimutatható egy sajátos egyén-elvű 

emberfelfogás. Eszerint a társadalmiságot nem valamilyen közösségi elem teremti meg, hanem az, hogy 

minden ember azonos vagy hasonló jellemzőkkel (például azonos vagy hasonló vágyakkal, hasonló 

szenvedélyekkel, illetőleg a megközelítőleg egyenlő szellemi képességekkel) rendelkezik. Az embert nem 

valamilyen közösségi tevékenység teszi társadalmi lénnyé, hanem olyan társadalmi, állami és jogi 

feltételek megteremtése, amelyek között ezek az egyéni jellemzők akaratlagos és ésszerű módon 

egymáshoz kapcsolhatók. Az individualizmus abban is kifejezésre jut, hogy ezekben az elméletekben az 

egyén az állam anyaga és konstruktőre is. A polgári politikai állapot, vagyis az állam és jogközösség azért 

jött létre, hogy megteremtse az egyén biztonságát. Az egyén ezért ebben vonatkozásban is elsődleges a 

közösséggel szemben. 
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II. 3. 2. THOMAS HOBBES ÉS A POLITIKAI INDIVIDUALIZMUS 

Thomas Hobbes (1588-1679) az újkori európai politikai filozófia egyik legjelentősebb 

és legellentmondásosabb alakja: gondolatrendszere a modern polgári társadalom 

következetes, előfeltevéseiben azonban megkérdőjelezhető elmélete. Államelmélete – 

melyet elsősorban a legnagyobb hatást kiváltó Leviatán, avagy az egyházi és a világi 

állam anyaga, formája és hatalma (1651), illetőleg az eleinte csak kéziratban terjedt 

Elements of Law [A természeti és a politikai jog elemei] (1640) című műveiből, valamint 

filozófiai trilógiájának a polgárról [De Cive (1642)] és az emberről [De homine (1658)] 

szóló részeiből ismerhetünk – egyszerre időtlen és korhoz kötött. Egyes tételei 

bármilyen államforma védelmére és bírálatára alkalmasak, s maga Hobbes sem 

zárkózott el attól, hogy zaklatott életpályájának fordulópontjain (élete megmentése 

végett) így értelmezze azokat. Mély meglátásai azonban mindig túlemelték 

gondolatrendszerét a politikai aktualitásokon. 

E mély belátásokban bővelkedő elmélet tartalma egyértelműen összefügg alkotójának életviszonyaival is. 

Hobbes olyan korban élt, amikor még láthatta Anglia felemelkedését (a Tudor-virágkort), és nem lehet 

kizárni, hogy ebből táplálkozott az erős hatalom iránti vonzalma. Megérte e virágzó hatalom válságát (a 

Stuartok korát), és gyors széthullását is (a forradalmat és a polgárháborút), ami ugyancsak az erős hatalom 

varázsát erősíthette benne. Hosszú élete során meglehetősen sokáig állt mások szolgálatában, s a 

szakirodalomban többen ennek tulajdonítják, hogy elméletében rendkívül nagy szerepet kapott az alá- és 

fölérendeltség eszméje, valamint a félelem. Ugyanakkor egy új korszak kezdetén élt, mely 

megkérdőjelezte a korábbi értékeket, s megváltoztatta a társadalmi és politikai rend alapjait. E korszak – 

a modern polgári kor – vonásai ugyancsak hatottak rá, s ez mindenekelőtt az emberről alkotott felfogásán 

látható.  

 

AZ EMBER  Mint minden államelmélet mélyén, HOBBES államról alkotott elmélete 

mélyén is egy sajátos emberkép húzódik meg. Ezt, először is, az jellemzi, hogy szerinte 

az emberi természet legsajátosabb vonásaival az egyén, s nem a közösség rendelkezik. 

Vagyis a közösségi lét nem tartozik hozzá az emberi természet lényegéhez. Az ember 

természeténél fogva nem társas lény, s nem is zoón politikon, hanem egyén 

(individuum). Az egyént, másodszor, szerinte különböző vágyak vezérlik. Ilyen a 

birtoklásvágy, a hatalomvágy, a tudásvágy, valamint az önbecsülés, illetve a mások általi 

megbecsültség vágya. Az egyén ember-voltát e mindenkiben meglévő vágyak teremti 

meg. Ám a vágyak – hangsúlyozta oly híresen a Leviatánban – sosem csillapíthatók: ha 

az ember az egyik vágyát kielégítette, rögtön ott a másik, mely tovább hajtja őt. Ha 

megszűnnek a vágyak, megszűnik az emberi lét. Hobbes szerint továbbá, harmadszor, 

az ember végső soron mindent az önfenntartás érdekében tesz (mindenki arra törekszik, 

hogy fennmaradjon), ami emberfelfogását fogalmilag az önérdekhez és az 

érdekérvényesítéshez köti. A Grotius által hangsúlyozott társulási vágynak (vagyis a 

természetes szociabilitásnak) ebben az elméletben nyoma sincs. 

 

Összefügg mindezzel az is, hogy az ember társadalmi életviszonyaira szabott végső célt 

vagy abszolút jót Hobbes szerint nem lehet meghatározni. A végső cél vagy az emberi 

jó – ellentétben Platón, Arisztotelész és Aquinói Tamás nézeteivel – nem határozható 

meg sem egy teljes közösségi erkölcsi eszményként, sem annak részeként. Az eszményi 

célállapot az egyénre szabva meghatározható ugyan, de nem érhető el (hisz a vágyak 

sosem csillapíthatók: ha az ember megszerzett valamit, rögtön új dolgok után kap), a 

közösségre tekintettel azonban még csak nem is definiálható, mert a konkrét cél a 

közösség minden tagja számára más és más.  
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SZERZŐDÉS ÉS ÁLLAM  Hobbes egyik axiómája az volt, hogy aki mások felett 

uralkodik, az az ehhez való jogot kétféleképpen szerezheti meg: vagy erőszak révén 

(például "ha valaki háború útján leigázza ellenségeit, és akaratának elismerése fejében 

megkíméli életüket"), vagy megállapodással. Az utóbbira az állam institúciója esetén 

kerül sor.  

 

Instituált államról akkor beszélhetünk, ha egy emberi sokaságban mindenki 

mindenkivel megállapodás útján megegyezik abban, hogy a többség mindannyiuk 

megszemélyesítésének, azaz képviseletének jogát bárkire vagy bármilyen gyülekezetre 

ruházza át. De miként lehetséges az, hogy a vágyaik által vezérelt és kizárólag saját 

érdekeiket követő emberek ilyen megállapodást kössenek egymással? Hogyan jut el az 

ember –, aki természettől fogva szereti a szabadságot és a mások feletti uralmat – oda, 

hogy ilyen önkorlátozó intézkedést vezessen be?  

 

A természeti állapotban – hangsúlyozta Hobbes – az emberek egyenlők és szabadok. 

Egyenlők, mert természeti adottságaik és képességeik csaknem azonosak, s mindenkit 

az önfenntartás ösztöne vezérel. Ebben az állapotban mindenkinek joga van mindenre, 

amit meg tud szerezni magának. A természetes jog és a hatalom ezért szinonim 

fogalmak. Ám ha mindenkinek joga van mindenre, akkor mindenkinek egyenlő joga van 

arra, és mindenkinek szabadságában is áll, hogy önfenntartása érdekében saját 

hatalmával úgy éljen, ahogy tud: mindent megtegyen, amit a cél érdekében alkalmasnak 

talál. Az embert itt nem korlátozza még az igazságosság sem, hiszen ahol nincs polgári 

jog – olvashatjuk a Leviatánban – ott nincs sem igazságosság, sem igazságtalanság. A 

természeti állapotban ezért mindenki mindent megtehet, ami önfenntartásához 

szükséges. Az önző embert legfeljebb a természeti törvény (mai fogalmaink szerint: egy 

legfőbb erkölcsi elv) korlátozhatná. E törvény azonban nem érvényesül, mert az önérdek 

által vezetett emberek minduntalan megsértik, s nincs olyan közhatalom, amely képes 

lenne érvényesíteni. 

 

Az állam nélküli természeti állapot tehát az állandó ellenségeskedés és háborúskodás 

állapota: itt – hangzik a híres formula – „mindenki háborút folytat mindenki ellen” 

[bellum omnium conrta omnes], s „ember embernek farkasa” [homo homini lupus est]. 

Ez az állapot azonban nem tartható fenn, mert ilyen viszonyok között – fogalmazott 

Hobbes – az emberi élet „magányos, szegényes, állatias és rövid”. Az emberek azonban 

értelmes lények, akik belátják, hogy szenvedélyeik és érdekeik kielégítését az szolgálja 

leginkább, ha megállapodnak egymással.  

 

Ez abban áll, hogy az értelem szavára hallgatva ígéretet tesznek a természeti törvény 

betartására. A társadalmi szerződés azonban nem állhat pusztán e törvények 

elfogadásában, hisz az emberek (vágyaik, érdekeik és szenvedélyeik miatt) nem tartanák 

be: „mert nincs olyan dolog – fogalmazott – amit az emberek könnyebben 

megszegnének, mint a szavukat.” Vagyis a békés együttélés alaptörvényeinek 

betartásához kényszerítő eszközre – államhatalomra – van szükség. E hatalom szükséges 

voltát az emberek értelmi úton ismerik fel, de a természeti állapot következményeitől 

való félelem miatt fogadják el. E közhatalom parancsainak – a pozitív jognak – a 

betartását ugyancsak az biztosítja, hogy az emberek félnek az azok megsértése esetén 

kiszabható büntetésektől. Az így instituált közhatalom feladata az, hogy kordában tartsa, 
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a büntetéstől való félelem eszközével megállapodásai teljesítésére és a természeti 

törvények betartására kényszerítse az embereket. 

 

A társadalmi szerződés tehát a jogszerű közhatalom megegyezéssel való létrehozása. 

Ilyen közhatalmat csakis azon a módon lehet létrehozni – összegezte elmélete lényegét 

–, hogy minden hatalmat és erőt egyetlen személyre vagy egyetlen olyan gyülekezetre 

ruházunk át, amely akaratunkat szótöbbséggel egyetlen akarattá alakítja, (…) [s] 

ráruházzuk azt a jogot, hogy kormányozzon. [Ezt] az egyetlen személlyé egyesült 

sokaságot ÁLLAMnak, latinul CIVITASnak nevezzük. És így születik meg az a nagy 

LEVIATÁN,* vagy hogy tiszteletteljesebben fejezzem ki magamat, az a halandó isten, 

amelynek – a hallhatatlan Isten fennhatósága alatt – békénket és oltalmunkat 

köszönhetjük. 

 

E szerződésben az emberek lemondanak természetes szabadságukról és alávetik 

magukat az általuk megalkotott hatalomnak. Ezt azért teszik, hogy az biztosítsa 

számukra a békét. A szerződéskötés önkéntes (hisz elfogadásának alapja az önszeretet, 

illetve a természeti állapot következményeitől való félelem), maga a szerződés pedig 

visszavonhatatlan. A szerződést mindenki köti mindenkivel, de nem a közhatalom 

gyakorlójával (a szuverénnel). Mivel a közhatalom gyakorlója nem szerződő fél, ezért a 

szerződés – ellentétben más elméletekkel – nem az eredeti jogok átruházását jelenti, 

hanem az alattvalók részéről történő joglemondásban áll. Az uralkodó nem jogokat kap, 

hanem természeti állapotban marad, s ha nem úgy járna el, ahogy azt várják, részéről 

szerződésszegésről nem beszélhetünk. Az ilyen szerződés nem egyesülési, hanem 

alávetési jellegű. Ezt Hobbes úgy gondolta el, hogy abban mindenki kötelezi magát arra, 

hogy a közhatalom által előírt magatartást tanúsítja, azaz engedelmeskedik a pozitív 

jognak. Az alávetés csaknem teljes, mert a felek minden jogukról lemondanak, egyet 

kivéve: ti. a saját életük megvédésére való jogot. Ezért az engedelmességi kötelezettség 

is csaknem teljes, és a szerződés csak egy esetben bomlik fel (ám ekkor elkerülhetetlenül 

felbomlik): ha az állam nem tudja megvédeni polgárainak életét. 
 

A szerződéssel létrehozott hatalom alanya a szuverén. A szuverénnek – aki nem szerződő fél és nincs 

alávetve a polgári törvényeknek – megmaradnak a természetes jogai, tehát abszolút hatalommal bír. S 

mivel a cél az összesség békéje és védelme, s akinek joga van a célra, annak joga van az eszközre is, ezért 

joga van arra is, hogy a béke és biztonság érdekében mindent megtegyen, amit szükségesnek tart. A 

szuverén joga a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a hatóságok meghatározása és a tisztségviselők 

kiválasztása, sőt – ha az a béke érdekében szükséges – jogában áll betiltani a veszélyes tanokat, s 

korlátozhatja a gyülekezési és a szólásszabadságot is. A szuverén hatalma azért abszolút – hangsúlyozta 

Hobbes –, mert ha nem lenne az, akkor nem tudná teljesíteni kötelességét, a békés együttélés biztosítását: 

egyebek között a lázadások elfojtását, a törvényesség biztosítását és a közterhek egyenlő elosztását.  

Az alattvalók – akik, vagy akiknek ősei a társadalmi szerződést megkötötték – kötelesek a szuverén 

hatalom parancsainak engedelmeskedni; s egyet kivéve (ti. azt, amely megsértené az önvédelemhez való 

jogot) minden parancsnak engedelmeskedniük kell. Ezen elmélet szerint tehát az állam polgárai a 

szerződéssel lemondtak az ellenállási jogról is. Aki azonban a szuverén parancsainak engedelmeskedik – 

érvelt az elmélet megalkotója e logika mellett –, az valójában önmagának engedelmeskedik, hisz maga 

tette azt szuverénné, vagy (demokrácia esetén) részese a szuverenitásnak. Az engedelmességi 

kötelezettség csak akkor szűnik meg, ha a szuverén nem teljesíti kötelességét (a béke biztosítását), vagyis 

                                                 
* A kifejezés a Szentírásra, azon belül pedig Jób könyvére utal, ahol is Isten Leviatánt, e „félelmet nem 

ismerő” szörnyalakot a „gőgösök királyának” nevezte.  
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nem tudja megvédeni alattvalóit. Az alattvalónak ugyanakkor mindent jogában áll megtenni, amit a 

szuverén rendelkezése (a tételes pozitív jog) megenged, nem tilt, vagy amiről nem rendelkezik. 

A szuverenitás alanya Hobbes szerint lehet egy személy (ekkor az állam formája monarchia), lehet testület 

(ez arisztokrácia), de lehet a szerződéskötők összessége is (demokrácia). Bár HOBBES megfogalmazott 

néhány – az ő korában már közhelyszerű – érvet a monarchia mellett (s ezért tekintik elméletét a 

felszínesebb elemzések az abszolút monarchia igazolásának), általában úgy vélte, hogy a hatalom 

formájának, annak lényegéhez képest, nincs különösebb jelentősége.  

 

A MODERN POLGÁRI ÁLLAM  Mi a mélyebb jelentősége a társadalmi szerződés ilyen 

értelmezésének? Miért több az, mint bármely korábbi teória, s miért mondható, hogy a 

Hobbes a modern polgári állam elméletét alkotta meg?  

 

A Leviatán értelmezését illetően a modern szakirodalomban számos felfogás verseng 

egymással. Az egyik szerint – melyet Carl Schmitt (1888-1985) fogalmazott meg 

határozottan – Hobbes az abszolút, mi több, a totális állam elméleti előfutára. Egy ezzel 

ellentétes értelmezés szerint – melyet mások mellett Leo Strauss (1899-1973) is 

sugalmazott – Hobbes a liberális politikai filozófia első jelentős alakja, s ha a szabadság 

iránt elkötelezett elvek a rendszer felszínén nem is jelennek meg mindig, annak mélyén 

megtalálhatók. Egy harmadik, s talán a legmeggyőzőbb felfogás szerint – melyet 

Michael Oakeshott (1901-1990) dolgozott ki – Hobbes olyan elméletet alkotott, 

amelynek középpontjában az egyén áll, az állam jellegét pedig az emberi természet 

határozza meg. Ebben a felfogásban Hobbes a modern politikai individualizmus 

képviselője. 

 

Hobbes a modern gondolkodás történetében elsőként gyakorlatilag arra mutatott rá, 

hogy a polgári társadalom nem más, mint olyan feltételrendszer, amelynek az egyének 

adnak tartalmat. A társadalom nem az egyének valamilyen közös céljának a kielégítésére 

jött létre, hiszen ilyen közös cél – a társadalmi béke fenntartásán mint negatív célon túl 

– nem létezik. A társadalmi szerződéssel létrehozott rendben az alattvaló köteles ugyan 

követni a jogot, de a magánszféra – a békét biztosító korlátozásoktól eltekintve – szabad. 

A szuverén csak a társadalmi béke érdekében korlátozhatja a polgárokat, a békét nem 

veszélyeztető tevékenységekbe azonban nem avatkozhat be.  

 

Hobbes szerint továbbá a polgári társadalomban élvezett szabadság nem kevesebb a 

természetes állapot szabadságánál. A természetes szabadság kétes sikerű szabadosság, 

mely az élet minden területére kiterjed, amit meg tud magának hódítani. A természetes 

szabadság által nyújtott élvezet azonban bizonytalan. A társadalmi állapotban – vagyis 

a polgári jogközösségben – élvezett polgári szabadság ezzel szemben az engedelmességi 

kötelezettség révén „megfékezett” ugyan, de biztonságos szabadság. Az ilyen szabadság 

nagy előnye – mondta ki Hobbes azt az elvet, amit később Montesquieu fejtett ki – a 

biztonságban áll: a polgári szabadság addig állhat fenn, amíg tisztelik annak feltételét, a 

társadalmi békét. 

 

A szakirodalomban olvasható Hobbes-értelmezések különbségei részben az elmélet 

azon tételével függnek össze, miszerint a polgári szabadság feltételét, a társadalmi békét 

a szuverén teremti meg. Ahhoz azonban, hogy ezt eredményesen tehesse, a 

szuverenitásnak teljesnek kell lennie. A gondolatrendszer e pontján azt látjuk, hogy a 

társadalmi békét Hobbes a teljes és pusztító hadiállapot ellentéteként fogalmazza meg, 
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és ezzel alkalmat kínál a szabadságnak a politikai nyugalomként és mozdulatlanságként 

is értelmezhető béke érdekében való korlátozására. Így felfogva a béke a társadalmi 

konfliktus-nélküliség csendje, aminek megsértését a csaknem teljes (tehát abszolút) 

hatalommal bíró szuverén bármikor megbüntetheti. Ez azért van így, mert az abszolút 

szuverenitás – az annak fogalmából Hobbesnál elvileg kizárt „fékek és ellensúlyok” 

nélkül – bármikor önkényessé válhat. Hobbes ugyan megjegyezte, hogy a szuverént köti 

a természeti törvény, elméletében azonban nem nyújtott garanciát arra, hogy aki 

uralkodik, az valóban be fogja tartani a természeti törvényeket. Nem mondta ki sehol, 

hogy a társadalmi béke érdekében nem lehet bármilyen módon és bármilyen mértékben 

korlátozni a polgárok tevékenységét. E ponton elmélete valóban az abszolút állam 

igazolásának tekinthető, legyen bármilyen is a formája.  

 

Az állam korlátlan hatalmának ez az elméletét egyébként logikai következetességgel 

felépítő gondolkodó azért nem szabott határt, mert a hadiállapotot és a társadalmi békét 

vagylagos viszonyban képzelte el. Az emberek szerinte vagy teljes hadiállapotban (a 

„mindenki háborúja mindenki ellen” viszonyai között) vagy teljes békében (konfliktus-

nélküli viszonyok között) élnek.  

Módszertanilag ez arra az eljárásra vezethető vissza, ami az egyént közvetlenül – vagyis a társadalmi 

békét az állam „előtt”, illetőleg az állam nélkül is megteremteni képes intézmények (így a szokások, az 

erkölcsök és a család) szerepének értékelése nélkül – nélkül kapcsolja az államhoz. Ezt az elméleti hibát 

később Locke orvosolta. A társadalmi békét megteremteni képes nem-állami mechanizmusok – az egyik 

elemző kifejezésével: a társadalmi „béke-szigetek” – nélkül az imént vázolt jellemzőkkel bíró emberek 

valóban vagy a teljes hadiállapot (anarchia), vagy a teljes konfliktus-nélküliség (abszolút hatalom) 

állapotában vannak.  

E módszertan ma is tanulságos lehet: hisz akik elfogadják Hobbes kiindulópontjait (a vágyak szerepe, „az 

ember embernek farkasa” és így tovább), azok ma is annak a gondolatnak az elfogadására hajlanak, hogy 

az emberi önzést csakis az erős hatalom képes megfékezni. Minél önzőbbnek tartja valaki az embert, annál 

erősebb hatalommal véli csak megfékezhetőnek. Ezzel persze osztoznia kell abban a pesszimizmusban is, 

ami Hobbes elméletének mélyén meghúzódik. Ő ugyanis úgy látta, hogy a politikai szabadságnak (vagyis 

a magánszférán túli szabadságnak) az emberi természetben legyőzhetetlen akadályai vannak. Más 

szavakkal: a magánemberek politikai szabadságára épülő állami rend – vagy amint a későbbi liberálisok 

mondták: a „politikai szabadság gépezete” – szerinte az emberi természet jellege miatt nem teremthető 

meg. 

A gondosabb figyelem azonban azt is észreveszi, hogy a politikai intézmények célját 

Hobbes meglehetősen korlátozottan fogta fel, s ebben az értelemben ez az elmélet nem 

ösztönözhetett senkit egy abszolút állam kiépítésére. A politikai intézmények célja 

ugyanis szerinte csupán az, hogy orvoslást – s nem az, hogy megváltást – nyújtsanak az 

emberi természetből következő hiányokra. Ezt azért gondolta így, mert úgy vélte, hogy 

az emberi természetet nem lehet megváltoztatni, csupán – a megfelelő társadalmi és 

állami feltételrendszer megteremtése révén – annak következményeit lehet mérsékelni. 

Ebben a vonatkozásban – feltéve, hogy az utópiák az emberi természet 

megváltoztathatóságát állítják, és így egyfajta "megváltást" hirdetnek – Hobbes elmélete 

egyértelműen utópia-ellenes.  

 

Ezzel összefüggésben mondta ki Hobbes azt a modern gondolkodás szinte egész 

történetén végigvonuló (ám általánosnak korántsem tekinthető) elvet, mely szerint a 

polgári viszonyok között a politikai cselekvésben nem követhető, és a jogi szabályozás 

tárgyává sem tehető egy tartalmi értelemben felfogott abszolút jó; például valamilyen 
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közös eszmény vagy az erkölcsi jó valamely konkrét felfogása. A társadalmi béke ennek 

alapján olyan negatív cél, amelynek feltételei között mindenki maga választhatja meg 

saját életének céljait. Az emberi természet ebben a felfogásban olyan, hogy a 

magáncélok követése természetes, míg a közös céloké nem, hiszen a társadalmi béke 

fenntartását kivéve nincsenek is ilyen közös célok. Az államhatalomnak – sugallta 

Hobbes elmélete – ezt az emberi természetet kell alapul vennie, s csak negatív 

funkciókat szabad felvállalnia. Az egyéni és a közös érdek viszonyában tehát Hobbes – 

már, illetve még – egy olyan állami rendet részesített előnyben, amelyben az egyénnek 

nem kell feláldoznia magát a közösség politikai képviselője, az állam által 

megfogalmazott pozitív célokért. Az egyén joga tehát e rendben megelőzi a közösség 

jogát. Sőt, Hobbes többet is mondott ennél: a végső kicsengésében abszolutisztikus 

irányban is értelmezhető (ám jó okok alapján nem feltétlenül így értelmezendő) 

elméletében egy olyan elvet is megalapozott, ami később a liberális elméletekben kapott 

nagy teret. Nevezetesen: ha az állami rendnek nincs az egyénekre rákényszeríthető és 

tőlük áldozatot követelő közös célja, akkor ebből az is következik, hogy mindenki csak 

azzal segítheti elő mások boldogulását, ha nem avatkozik be az életükbe.  

 

Ezen az alapon Hobbes a társadalom és az állam olyan modelljét mutatta fel, amelyben 

kizárt, hogy az emberi célok hierarchikus szemléletének bármilyen politikai vagy jogi 

következménye legyen, ami valóban a modern politikai individualizmus kifejeződése. 

Az általa leírt társadalmi szerződés ugyanis olyan polgári közösséget hoz létre, 

amelyben az állami és a jogi rend alapja csupán az emberi célok minimuma – az 

önfenntartás – lehet. Mivel ezen túl mindenki más és más célokat követ, e kiindulópont 

egyben végpont is. Vagyis e minimális cél, pontosabban: az azzal összefüggő biztonság 

szerinte egy jogrend számára elégséges alap. E minimális célokat továbbá Hobbes úgy 

jellemezte, mint amelyek mindenki számára egyaránt fontosak. Ez megkönnyítette 

számára azt, hogy az egyének közötti természetes egyenlőséget polgári – azaz jogi – 

egyenlőséggént gondolja tovább. A polgári egyenlőség Hobbes számára azt jelentette, 

hogy a jogrend mindenkit egyformán személyként jelenít meg a szuverén előtt. A 

vagyonukat, erényeiket, tudásukat vagy egyéb érdemeiket illetően különböző – és ezért 

egyenlőtlen – emberek így az államban azonos minőséget kapnak és egyenlő módon 

kezelhetők. Sőt, csakis így kezelhetők egyenlően, hisz a különböző javak megszerzésére 

irányuló törekvéseik során nem hivatkozhatnak érdemeikre vagy kiválóságaikra. 

 

S végül, egy olyan államban (már ha persze létezhetne ilyen), amely Hobbes elveit 

követné, a főhatalom tevékenysége nem terjedne ki a különböző anyagi javak 

újraelosztására. Ez azért van így, mert elméletében a szuverén nincs olyan helyzetben, 

amelyben bármit is eloszthatna vagy újraoszthatna mások között. Ezt részben azért nem 

tehetné, mert feladata csupán alattvalóinak védelme (nem pedig anyagi jólétük, 

boldogulásuk vagy erényessé válásuk biztosítása), részben pedig azért nem, mert a 

főhatalom gyakorlójának Hobbes szerint – Michael Oakeshott kifejezésével élve itt – 

„nincs semmije, amit el tudna osztani”. Ami felett ugyanis közhatalmi jogosítványai 

révén rendelkezik, az nem az övé.  

 

II. 3. 3. JOHN LOCKE LIBERÁLIS SZERZŐDÉSELMÉLETE 

John Locke (1632-1704) eszméi részben ugyanabból a talajból, ti. a XVII. századi 

Anglia viszonyaiból nőttek ki, mint Hobbes gondolatai. Általános filozófiájának, 
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társadalom-szemléletének és emberképének eltérő jellege miatt azonban Hobbesétól 

lényegesen különböző szerződéselméletet fejtett ki. Ebben – egyéni pályájának 

alakulásán túl – minden bizonnyal szerepe volt annak is, hogy életének meghatározó 

történelmi eseménye az angol forradalom sikere volt. E forradalomban – Hobbes-szal 

ellentétben – ő már a „dicsőséges” és sikeres elemeket láthatta; noha elmélete távolról 

sem értékelhető csupán úgy, mint annak igazolása.  

Mint minden nagy elméletben, Locke-éban is keverednek azok az „aktuálpolitikai” elemek, amelyekkel 

korának vitáihoz kívánt hozzászólni, és azok az „örökkévalóság” számára kifejtett tanok, amelyek 

bizonyos mértékben kortól és időtől függetlenek. Ezért államtani szempontból legfontosabbnak tekinthető 

műveit – az eredetileg a szerző nevének feltüntetése nélkül megjelent Két értekezés a kormányzatról 

(1689) című munkát (melyből szerződéselméletét a második értekezésben [Értekezés a polgári 

kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről és céljáról] fejti ki) és az ún. tolerancia-levelet [Levél a vallási 

türelemről (1689)] – úgy is olvashatjuk, mint a modern polgári állam normatív igényű elemzését. Így 

felfogva e művek gondolati ereje az elmúlt kétszáz évben semmit sem kopott. Locke ugyanis nem csupán 

a hobbesi rendszer hibáit orvosolta, hanem attól lényegesen különböző eszmei alapokon álló rendszer 

alkotott: elmélete a modern liberalizmus első elméleti megfogalmazása volt. 

SZERZŐDÉS, ÁLLAM, TERMÉSZETES JOGOK  A természeti állapot Locke elméletében 

is az emberek közötti egyenlőség és a szabadság világaként jelent meg, ám azt – Hobbes 

tanaival szemben – szerinte nem „a mindenki harca mindenki ellen” jellemezte. Ezt azért 

gondolta így, mert úgy látta, hogy az emberek békés együttélését nemcsak egy erős 

államhatalom képes megteremteni, hanem az egyéneket összefogó olyan intézmények 

is, mint amilyen a család, a hagyomány, a szokás és az erkölcs. A természeti állapot 

ezért elvileg békés állapot is lehet, hiszen ott a természeti törvény érvényesül. E törvény 

azt mondja ki, hogy senki sem károsíthat meg egy másik embert életében, szabadságában 

vagy javaiban. Ez azt is jelenti, hogy Locke szerint az egyéneknek léteznek (az azok 

érvényesítésére vonatkozó hatalmuktól független) természetes jogaik: jog az élethez, jog 

a szabadsághoz, jog a tulajdonhoz. A természeti állapotban így létezik magántulajdon is 

(mellyel kapcsolatban gébként egy sajátos tulajdon-elméletet is kifejtett). 

 

A természeti állapot komoly hiányossága ugyanakkor szerinte az, hogy a törvény nem 

közismert és nem egyértelműen lefektetett, s az ilyen viszonyok között élő ember – az 

önszeretet miatt – részrehajló: nem képes a törvényt pártatlanul értelmezni és betartani. 

Ilyen körülmények között a természeti állapot bármikor hadiállapottá válhat, s gyakran 

azzá is válik, mely az ellenségeskedés és a pusztítás állapota. Ezt elkerülendő Locke 

szerint az emberek abban állapodnak meg, hogy pártatlan bírót (ezen Locke azt érti: 

törvényhozó szervet, ill. az azáltal kijelölt elöljárókat) emelnek maguk fölé, s 

létrehozzák a polgári politikai és jogi közösséget: az államot.  

 

A társadalmi szerződés megkötése ezen elmélet szerint abban áll, hogy az emberek 

feladják a természeti állapotban élvezett szabadságuk egy részét, és – immár az állam 

által alkotott – polgári törvények irányítása alá helyezve magukat polgári társadalommá 

egyesülnek. E szerződés nem puszta alávetési, hanem egyesülési és alávetési jellegű. 

Bizonyos természetes jogokat ugyanis a szerződők nem adnak fel (tehát a természetjog 

az állam viszonyai között is hatályban marad), s a szerződést csak azzal a feltétellel 

tekintik érvényesnek, hogy a feleket vezérlő cél megvalósul. E cél nem más, mint hogy 

a szerződő felek megvédjék életüket, szabadságukat és vagyonukat, amit közös 

elnevezéssel tulajdonnak nevezek. Ugyanezt másként fogalmazva azt állította az a nagy 

és fő cél tehát, amiért az emberek államokká egyesülnek, és kormányzatnak vetik alá 
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magukat, a tulajdonuk megvédése. Az életnek, a szabadságnak és a tulajdonnak a 

természeti állapot viszonyainál hatékonyabb védelmét Locke a közjó megvalósításának 

tekintette. A közjó – az egyén életének, javainak és szabadságának biztonsága – így az 

egyéni javakkal került szoros összefüggésben, s azokra tekintet nélkül el sem 

képzelhető. 

 

A társadalmi békét és biztonságot azonban Locke – Hobbes-szal ellentétben – nem 

valami üres és mozdulatlan rendezettségként (konfliktus-nélküliségként) gondolta el, 

hanem a természetes javak biztonságos élvezetét garantáló rendként. E meggyőződés 

tette lehetővé számára azt, hogy sosem tévessze szem elől a társadalmi békét fenntartó 

szuverénnel szembeni politikai biztosítékok fontosságát. A szerződő felek nála is 

alávetik ugyan magukat általuk alkotott közhatalomnak; ez az alávetés azonban nem 

feltétlen (mert nem terjed ki a természetes jogok feletti rendelkezésre), és ezért a 

szuverén hatalma sem lehet abszolút. 

 

A KORMÁNYZAT – MEGBÍZÁS  A társadalmi szerződés megkötői polgári politikai 

közösséget hoznak létre és megalkotják az ennek működéséhez szükséges gépezetet: a 

kormányzatot. A kormányzat megalkotása Locke szerint nem joglemondás, hanem 

bizonyos jogok átruházása, azaz megbízás. E gondolattal Locke az állambölcselet új 

fejezetét nyitotta meg, hisz e tételből több fontos, ma is általánosan elfogadott elv 

következik. 

 

Először is az, hogy a magántulajdonosok felett gyakorolt közhatalom nem (lehet) 

abszolút hatalom. A megbízásos jelleg azt jelenti, hogy a közhatalomnak olyan 

feladatokat kell megvalósítania, amelyek egyénileg nem biztosíthatók hatékonyan. E 

feladatok közül a legfontosabb a szabadság, az élet, a tulajdon védelme. Az egyének 

azért társulnak, hogy megvédjék e három jogot, s ezek védelmével bízzák meg a 

kormányzatot.  

 

A megbízás bizalmon alapul, a bizalom pedig a megbízott részéről szolgálatot feltételez. 

A közhatalomnak tehát megbízóit – a polgári társadalomban egyesült egyéneket – kell 

szolgálnia. Ebből az is következik (s e lehetőség Hobbes elméletében fel sem vetődött), 

hogy a megbízók kezében később is megmarad a legfőbb hatalom, aminek birtokában a 

közhatalom gyakorlója elmozdítható, ha a belé vetett bizalommal ellentétesen 

cselekszik. A megbízás tehát visszavonható.  

 

A közhatalom megbízás-jellege, másodszor, azt jelenti, hogy az állam hatalmának 

vannak korlátai. Melyek ezek? E hatalom – hangsúlyozta Locke – nem lehet önkényes. 

Így nem rendelkezhet önkényesen a polgárok életével és vagyonával. A tulajdon, a 

szabadság és az élet egyébként Locke szerint szétválaszthatatlanul összefügg egymással, 

hisz aki el akarja venni az egyiket valakitől, arról feltételezhető, hogy a másik kettőt sem 

kíméli meg.  

 

A tulajdon feltétlenségének alapján egyébként a kor egyik nagy kérdése, az adózás is új 

megvilágításba kerül: mivel az adó a tulajdon egy részének „elvétele”, ezért az adóztatás 

nem lehet önkényes. Az adóztatás akkor nem önkényes, ha a tulajdonos ahhoz 

közvetlenül vagy képviselői útján hozzájárul. E tekintetben úgy fogalmazott, hogy a 

legfőbb hatalom senkitől sem veheti el beleegyezése nélkül tulajdonának semmilyen 
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részét. Az amerikai gyarmatokon egy évszázaddal később hangoztatott „nincs adózás 

képviselet nélkül” elv így végső soron Locke elméletéből következett, ha ebben a 

formában nem is ő fogalmazta meg. 

 

További korlátot jelent, hogy a törvényhozó hatalomnak kihirdetett, állandó törvények 

alapján és felhatalmazott, ismert bírók útján kell igazságot szolgáltatnia valamint, hogy 

nem adhatja át másnak a törvényhozó hatalmat.  

 

Összességében Locke azt hangsúlyozta, hogy legvégső határait tekintve a törvényhozók 

hatalma a közjóra korlátozódik a társadalomban. Abból, hogy a kormányzat megbízás, 

harmadszor, az a mindmáig érvényes tétel is levezethető, hogy saját beleegyezése nélkül 

senki sem vethető közhatalom alá. A beleegyezés kinyilvánítása (a szerződés 

megkötése) természetesen igen változatos formákban történhet, s Locke úgy gondolta, 

hogy nem csupán a kifejezett akaratnyilvánítás tekinthető beleegyezésnek, hanem egy 

fennálló hatalom elfogadását jelző „ráutaló magatartás” is. Ilyen lehet például a kivetett 

adó befizetése vagy az állam által teremtett közbiztonság élvezete is.  

 

TÖBBSÉG ÉS SZABADSÁG Az államhatalomnak való alávetettség és az egyéni 

beleegyezés összekapcsolása – két évszázad távlatából olvasva Locke Értekezését – 

felvetheti a demokrácia, mint többségi uralom kérdését is. A társadalmi szerződés tana 

persze önmagában nem „demokratikus” elmélet, hiszen lehetséges, hogy az egyéni 

akaratok csak az állam eredeti létrehozásakor találkoznak össze, annak működése során 

azonban már nem (mint Hobbes elmélete esetén), vagy legalábbis nem feltétlenül. 

Spinoza és Locke elméletei ugyanakkor arra utalnak, hogy az állam létrehozói – 

Spinozánál mint a hatalom gyakorlói, Locke-nál pedig mint annak megbízói – a 

kormányzat működését is befolyásuk alatt tarthatják. Ezt biztosítja a többségi elv is, mely 

szerint a szerződéssel létrehozott államban „a többségé a jog, hogy cselekedjék és 

kötelezze a többieket”. Azt a kérdést azonban, hogy a kormányzatnak miért a többség, s 

nem a mindenki akaratát kell figyelembe vennie, csak Rousseau vetette fel.  

A társadalmi szerződés fogalmi kerete Locke esetében számos liberális elv és állami intézmény 

megfogalmazására is alkalmat adott. Ezeket azzal alapozta meg, hogy a polgári társadalmat ő is pusztán 

az egyéni célok követését lehetővé tevő feltételrendszernek és keretnek tekintette. Hobbestól eltérően 

azonban úgy vélte, hogy ez csak akkor lehetséges, ha léteznek olyan biztosítékok is, amelyek azt 

garantálják, hogy az államhatalom gyakorlói ne vonhassák el alattvalóiktól szabadságukat. Általában véve 

úgy gondolta, hogy az államnak, ahhoz, hogy megvédje önmagát a magánszféra esetleges bomlasztó 

tendenciáival szemben, sosem kell olyan hatalommal rendelkeznie, amellyel képes lenne elnyomni 

létrehozóit.  

E tétele az emberről alkotott felfogásával függött össze: szerinte az emberi természetben lévő rossz nem 

olyan mértékű, hogy megfelelő társadalmi, állami és jogi megoldásokkal ne lenne orvosolható. Az emberi 

világot viszonylagos optimizmussal szemlélve nem állította, hogy az embereknek vagy a pusztító 

természeti állapotban vagy egy abszolút uralkodó hatalmának alávetetten kellene élniük. Inkább e két 

szélső véglet közötti lehetőséget kereste. Elméletének máig szóló üzenete abban a tételben összegezhető, 

mely szerint az emberi természetben nincs akadálya annak, hogy az állami rendjét a szabadság 

követelményeinek megfelelően alakítsák ki. 
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II. 3. 4. JEAN-JACQUES ROUSSEAU A TÁRSADALMI SZERZŐDÉSRŐL 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) fellépése nem csupán az általános 

társadalomelmélet és az állambölcselet történetében jelentett fordulópontot, hanem a 

szerződéselméletekében is. Ahogy a modernitás elemzése kapcsán nem túlzás „Hobbes 

előtti” és „Hobbes utáni” elméletekről beszélni, úgy számos szempontból 

megkülönböztethető a „Rousseau előtti” és „Rousseau utáni” korszak is. A XVIII. 

század e nagy francia gondolkodója olyan különleges – s bizonyos értelemben 

szélsőséges – rendszert alkotott, amely később egymással meglehetősen ellentétes 

elméleti törekvések kiindulópontjává vált.  

Elméletén sokak szerint nem csupán korának viszonyai hagytak nyomot, hanem kalandos életpályája, sőt 

különös lelki alkata is. Ez utóbbi meghatározó szerepét illetően meglehetősen nehéz kiegyensúlyozott 

véleményt formálni. Az kétségtelen, hogy a szellemi műveltség számos területét, a filozófiát, zenét, 

irodalmat és botanikát autodidakta módon (önképzéssel) „rohamozta meg”, s elméletének néhány tétele a 

„naiv zsenik” kissé kusza, ám mély belátásokról tanúskodó megállapításaira emlékeztet. Az ugyanakkor 

vitatható, hogy e megállapítások elsősorban zaklatott életével vagy rendkívül érzékeny, néhány vélemény 

szerint már-már paranoiás személyiségével állnának összefüggésében. Rousseau ugyanis, bármilyen 

problémás volt személyisége, számos valódi és fontos ellentmondást fedezett fel a modern polgári 

társadalomban és annak állami formájában. Élettapasztalatai különböző országok különböző társadalmi 

osztályaiból származtak, s hírnevet, sikert és kudarcokat vegyítettek az elszigeteltség és a sikeresnek 

kifejezetten nem mondható társasági élet élményeivel. Gondolkodásmódját a mindennel elégedetlen 

lázadás haragja és a társadalmi harmónia utáni vágy éppúgy befolyásolta, mint azok a módszertani elvek, 

melyeket – hol következetesen, hol következetlenül – alkalmazott. 

TÖRTÉNELEM, ÁLLAM, TÁRSADALMI SZERZŐDÉS  A legitim kormányzatot Rousseau 

is az azt létrehozók megegyezésére alapozta, a társadalmi szerződés hátterében azonban 

nála egy evolúciós jellegű történelem-koncepció és civilizáció-felfogás áll. Ezt 

részletesen főleg korai írásaiban – így a tudományokról és a művészetekről, valamint az 

emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól szóló Értekezéseiben (1750, 

1755) – fejtette ki, de az ezzel kapcsolatos elgondolásai áthatották egész életművét, s 

így érett államelméleti művét, a Társadalmi szerződésről avagy a politikai jog elvei 

(1762) című írását is. Az emberi civilizáció fejlődéséről alkotott elképzelése 

következtében a társadalmi szerződés gondolatának Rousseau történelemfilozófiai 

értelmezést adott. 

 

Az emberi társadalom ugyanis szerinte egy primitív, állati jellegű, de az ember 

természetes jóságának lehetőségét felvillantó természeti állapotból emelkedett ki. 

Ellentétben Hobbes, Spinoza és Locke feltételezéseivel, ez a legteljesebb béke állapota 

volt. Az emberek az ilyen állapotban Rousseau szerint is szabadok (fizikailag 

függetlenek) és egyenlők voltak, mivel azonban egymástól elszigetelten éltek, 

önfenntartási törekvéseik nem ütköztek mások ugyanilyen törekvéseibe.  

E béke-állapot így a boldogság korszaka, amit Rousseau – főleg késői műveiben – nem a történelem 

előképeként, hanem inkább elvont jövőbeli lehetőségeként szemlélt.  

E mozdulatlan és stabil rendből – ahol az emberek tudatlanul és boldogan éltek – a tökéletesedés 

képessége, valamint (egyes írások szerint) a természeti katasztrófák, illetve (másokban) a szükségletek 

fejlődése kimozdította az embert. Ezzel megkezdődött az ember társadalmi, illetve erkölcsi fejlődése. A 

társadalmiság felé vezető folyamatot megindító tényezők változatossága és bizonytalan meghatározása 

arra utal, hogy Rousseau elutasította Grotiusnak az ember természetes szociabilitására vonatkozó tételét, 

de elvetette Hobbes azon elképzelését is, amely szerint az ember, mint egyén érdekvezérelt lény. Egy 

harmadik lehetőségre mindazonáltal nem mutatott rá határozottan.  
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Pusztán azt állította, hogy a társadalmiság legelső, rövid és idillikus időszakát (a patriarchok korát) az 

ember expanzív természete – a mesterségek feltalálása, a felfedezések, a föld felosztása – miatt felváltotta 

az egyenlőtlenség és az ebből szükségképpen előálló hadiállapot. Ekkor az erősebbek eltiporták vagy 

szolgaságba vetették a gyengébbeket. Az erősek azután a gyengék félrevezetésével „törvényessé” tették e 

helyzetet, és az általuk létrehozott hatalom birtokában véglegesen megszilárdították a magántulajdont, az 

azzal szükségképpen együtt járó egyenlőtlenséget, valamint a szabadság hiányát.  

Így aztán az a helyzet állt elő – kezdi Rousseau a Társadalmi szerződést a klasszikus irodalom egyik 

legcsattanósabb és leghatásosabb felütésével –, hogy „az ember szabadnak született és mégis mindenütt 

láncokat visel.” 

A „természetes”, vagyis a jó ember a történelmi átalakulás folyamán versengő, önző és másoknak 

szándékosan ártani képes társadalmi lénnyé vált. Rousseau gondolati dinamizmusa azonban nem állt meg 

itt: amint az eredeti jó állapot sem állandósult, úgy a rossz sem stagnálhat – állította. Mivel „az elnyomás 

folyton növekszik, az elnyomottak pedig azt sem tudják, hol a határ és milyen törvényes eszközeik vannak 

arra, hogy megállítsák helyzetük romlását”, ezért az alávetettséget megteremtő és fenntartó törvényes 

hatalom szükségszerűen önkényuralommá válik. Ezzel a természetes embert megrontó történelmi fejlődés 

eléri végső pontját, ami egy vonatkozásban – nevezetesen abban, hogy „itt újból egyenlő lesz minden 

ember, mert valamennyien a semmivel lesznek egyenlővé” – a kiinduló helyzetre emlékeztet. 

A társadalmi szerződés – ahogy azt Rousseau elgondolja – mintegy keresztülmetszi a 

történelemnek e koncepcióját, vagy mondhatjuk így is: vízióját. A szerződés célja 

ugyanis az, hogy megakadályozza a történelem ilyen előrehaladását, s alternatívát 

állítson szembe azzal. A természeti állapotba lehetetlen visszatérni, hisz a társadalom-

nélküli ember egyéni természetében nincs olyan normatív elem, amit a civilizációs 

folyamattal szembe lehetne állítani. Normatív mércét azonban e baljós múltú társadalmi 

fejlődés sem adhat, hisz rossz irányba halad. Így aztán csak egy lehetőség marad: a 

társadalmiság új, öntörvényű elvek alapján megalkotott eszményét kell szembeszegezni 

a történelem imént vázolt folyamatával.  

 

Rousseau társadalmi szerződésről alkotott elmélete nem más, mint ennek az eszménynek 

a szellemi kidolgozása, illetve – valóságos folyamatként felfogva azt – annak a 

kimunkálódása. A társadalmi szerződés mind elméletileg, mind pedig gyakorlatilag 

alternatívát jelent a rossz irányba haladó civilizációs folyamattal szemben. 

 

Ennek gondolati előfeltétele az önkényuralom ellentétét jelentő törvényes hatalom 

fogalmának egyértelmű meghatározása. Mivel a történelem tanulsága szerint – mint írta 

– az erő nem szül jogot, és csakis a törvényes hatalomnak tartozunk engedelmességgel, 

ebből az is következik, hogy az emberek közötti törvényes hatalom nem alapulhat 

máson, mint megállapodáson. Egy másik absztrakciós szinten ez azt jelenti, hogy az 

imént jelzett alternatíva végett a társulás azon formáját kell megtalálni, amely „a köz 

erejével védi és oltalmazza minden tagjának személyét és vagyonát, s amelyben, bár az 

egyén egyesül a többiekkel, változatlanul csak önmagának engedelmeskedik, és éppoly 

szabad marad, mint azelőtt volt. 

 

Ezek után a társadalmi szerződés megkötése abban áll, hogy minden személy, 

valamennyi képességével együtt az általános akarat legfőbb irányítása alatt egyesül és 

mindenkit testületileg az összesség elkülöníthetetlen részévé fogadunk. Egy ilyen 

pactum unionisban [egyesülési szerződésben] a társulás tagjai lemondanak minden 

jogukról a közösség javára és létrehozzák a szuverén hatalmat. Minden jogról azért kell 

lemondani, mert ha az egyének megőriznének valamit a jogaikból, akkor, nem lévén 

közös főhatalom, mindenki a maga bírája volna. A szuverén azonban – ellentétben a 
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korábbi szerződéselméletekkel – nem külső hatalom, hanem a valamennyi egyén 

egyesüléséből származó „kollektív személy” [közös én], vagyis maga a nép. Rousseau 

államelméletében a nép úgy jelent meg, mint az emberi értékek elsődleges hordozója, a 

társadalmi és politikai élet forrása és mércéje.  

 

A természeti állapotból a polgári állapotba vezető átmenet nem más, mint az egyes 

emberek másoknak való alávetés vagy alárendelés nélküli egyesülése. Egy ilyen 

folyamat azonban (Rousseau kifejezésével) „alaposan megváltoztatja az embert”, s ezért 

az egyesülést kísérő politikai szocializációs folyamat végeredményeként az erkölcsös 

polgárban a szuverén hatalom bensőleg van – pontosabban: lesz – jelen. A szerződéssel 

az ember a természeti állapot függetlensége és a történelmileg létezett társadalmak 

rabláncai helyett polgári szabadságra tesz szert; vagyis megszerzi azt a szabadságot, 

hogy törvényt adjon önmagának. Szabaddá akkor válunk – hangzik a gyakran idézett 

tétel –, ha nem természeti hajlamainknak és vágyainknak, hanem „a magunk alkotta 

törvényeknek engedelmeskedünk. E törvények Rousseau-nál is az ész törvényei (tehát 

ésszerű törvények). 

 

AZ ÁLTALÁNOS AKARAT ÉS A NÉPSZUVERENITÁS  A társadalmi szerződéssel 

létrehozott államban Rousseau szerint két általános elvnek kell érvényesülnie. Az egyik, 

hogy minden polgárnak alá kell vetnie magát a törvénynek; a másik, hogy az egyes 

polgároknak nem szabad másoktól függővé válniuk, azaz polgári értelemben 

szabadoknak kell lenniük.  

 

E követelmények csak két feltétel együttes teljesülése esetén valósíthatók meg. Egyrészt 

akkor, ha minden embert egyenlőként kezelnek, vagyis a törvények mindenkire 

egyformán vonatkoznak; másrészt és ezzel együtt akkor, ha a törvények megalkotásában 

mindenki részt vehet (és részt is vesz). Ebből számára az a gondolat következett, hogy 

az állami közösségben csak a nép gyakorolhatja a főhatalmat. A főhatalomból tehát 

mindenkinek részesednie kell.  

 

A népszuverenitás gondolatával Rousseau a hagyományos értelemben vett demokrácia 

eszméjét értelmezte újjá, mert azt sugallta, hogy e feltételek teljesülése esetén a közösség 

minden tagja számára biztosított annak a lehetősége, hogy az összes törvényről 

szavazzon. Szavaznia azonban nem akárhogyan, hanem egy meghatározott elv szem 

előtt tartásával kell: arra kell törekednie, hogy a megalkotott törvény az ő valódi érdekét 

és valódi szabadságát mozdítsa elő. Erről az általános akarat [volonté générale] 

gondoskodik. 

 

Rousseau államról alkotott elméletének középpontjában az általános akarat fogalma áll. 

Az ezzel kapcsolatos elképzelése mögött több megfontolás állt. Részint az, hogy az 

egyes ember nem mindig látja helyesen a maga saját valódi érdekét. Az ember – vetette 

fel a modern politikai gondolkodás egyik legtöbbet vitatott kérdését – mindig a maga 

javát akarja ugyan, de nem mindig látja, hogy mi az. Tudatlansága vagy önmaga iránti 

elfogultsága okán nem tudja, hogy mi is az ő igazi érdeke. Előfordulhat továbbá az is, 

hogy a magánérdek egészen mást mond a polgárnak, mint a közérdek. A rövid távon 

megszerezhető egyéni előnyök miatt az emberek gyakran észre sem veszik, hogy a közös 

érdek hosszútávon az ő magánérdeküket mozdítja elő. E két feltételezést elfogadva 

szükség van tehát egy olyan – az eddig felépített gondolatrendszeren kívüli – külső 
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biztosítékra, ami arról győzi meg az egyént, hogy a törvény ésszerű lesz, és a 

szabadságot szolgálja; hogy annak engedelmeskedve az ember valóban szabaddá válik; 

s hogy a közérdeket szolgálva tulajdonképpen a saját érdekét mozdítja elő. Ezt a polgári 

szabadságnak irányt adó, s ha szükséges, azt akár korlátok közé is szorító általános 

akarat biztosítja.  

 

Az általános akarat a társadalommá egyesült emberi közösség érdekeinek kifejezője és 

biztosítéka. Ez a – Rousseau-i szövegekben meglehetősen sokértelműen és 

bizonytalanul meghatározott – akarat egyrészt azt biztosítja, hogy az egyéni és közösségi 

érdekeknek a törvényekben való kifejezése során a közösség ne tévedhessen, ti., hogy a 

kifejezett közakarat ne térhessen el a közérdektől. Rousseau ezzel arra lehetőségre utalt, 

hogy a közösség tagjai nem csupán egyénileg, de többségükben és összességükben is 

tévedhetnek. A közösség egészét érintő kérdésekben azonban mindenkinek le kell 

mondania a tévedés jogáról. Az általános akarat másrészt a közérdeknek a 

magánérdekkel szembeni érvényesülését biztosítja. Vagyis annak a garanciája, hogy 

semmilyen magánérdek ne kerülhessen a közérdek helyére.  

 

E két körülményre tekintettel Rousseau úgy vélte, hogy az általános akarat alapján az 

egyén kényszeríthető is, tehát aki nem hajlandó követni az általános akaratot, azt az 

egész alakulat fogja engedelmességre kényszeríteni, más szóval kényszeríteni fogják, 

hogy szabad legyen. 

 

E félelmetes gondolat alapja egy kettős fogalmi elhatárolás. Egyrészt az általános akarat 

nem többségi akarat: az akarat nem a szavazatok számától, mint inkább a szavazókat 

egyesítő közös érdektől válik általánossá. Másrészt az általános akarat nem egyszerűen 

minden egyes polgár akarata. Az általános akarat az állam valamennyi tagjának állandó, 

a közérdeket kifejező és a szabadságot megvalósító akarata. Bizonyos fokig és bizonyos 

feltételekkel a nép akarata. Az általános akarat ebben az értelmezésben mindig a köz 

hasznára törekszik és ezért olyan politikai berendezkedést kell létrehozni, amelyben ez 

az akarat mindig hangot kaphat. Ennek egyik eleme az, hogy az államban vagy ne 

létesüljenek „kisebb társulások”, vagy ha már léteznek, úgy számukat szaporítani kell 

és egyenlővé kell tenni őket. 

 

Az általános akarattal kapcsolatban kifejtett rousseau-i érvelés a demokrácia 

igazolásának tekinthető. Arra mutat rá, hogy a nép, mint a főhatalom gyakorlója jogosan 

gyakorol hatalmat: alapja van arra, hogy törvényt hozzon, s a neki alávetettek kötelesek 

e törvényeknek engedelmeskedni. Aki ugyanis ilyen körülmények között 

engedelmeskedik, az önmagának engedelmeskedik. Az ilyen államhatalom nem a fizikai 

erőn vagy a kényszerítésen, illetve a kényszerítés lehetőségén alapul, hanem a polgárok 

engedelmességi kötelezettségén. E kötelezettség alapja az, hogy minden egyes 

polgárnak része van a hatalomban (a törvények megalkotásában). 

E logika a demokráciáról alkotott modern vélekedés alapja lett. Manapság úgy tartják: a demokrácia nagy 

előnye, hogy az állami döntésekben (elvileg legalábbis) mindenkinek az érdekei, véleménye, jogai 

megjelenhetnek. Egy demokratikus állam polgárai tehát úgy vélhetik: e döntések a mi döntéseink, azokban 

a mi akaratunk fejeződik ki. Ezen az elvi szinten a demokrácia valóban mindenki uralma. Közismert, hogy 

az elvi lehetőség a gyakorlatban csak számos ponton módosult – korlátozott – formában valósulhat meg. 
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E korlátozott jelleg Rousseau elvek szintjén mozgó elméletében is megjelent. Előfordulhat ugyanis – 

állította –, hogy az általános akarat „nem világosodik meg” a nép előtt. Hisz a nép ugyan „mindig jót akar, 

de nem mindig látja önmagától, hogy mi a jó”, vagy „csalás áldozatává válik”. Ezért szükség van egy 

törvényhozóra is. Ez Rousseau elképzelt eszményi államában nem a főhatalom képviselője, hanem 

pusztán a törvények megfogalmazója. A törvényhozás ugyanis a szuverén nép joga, s a főhatalom 

gyakorlása csak közvetlen néprészvétellel valósulhat meg: a népnek magának kell eldöntenie, hogy az 

eléje terjesztett akarat megfelel-e az általános akaratnak. Így áll elő az a különös helyzet, hogy Rousseau-

nál a törvényhozó szerv nem rendelkezik valódi törvényhozói hatalommal. Ez kétségkívül meglepő 

gondolat, de Rousseau kissé homályos és számos fogalmi ellentmondással terhelt rendszerébe 

beilleszthető.  

POLITIKAI KÖZVETLENSÉG ÉS „TOTÁLIS” URALOM  A törvényhozással kapcsolatos 

fogalmi bizonytalanságnak és tisztázatlanságnak az az oka, hogy a helyes politikai 

viszonyokat Rousseau csak úgy tudta elképzelni, ha a nép közvetlenül gyakorolja a 

hatalmat. A főhatalom szerinte csak közvetlenül gyakorolhat mihelyst a nép 

képviselőket választ, többé nem szabad. Ez azt jelenti, hogy minden közvetítés – legyen 

az delegálás vagy reprezentáció – csorbítja vagy eltorzítja az eredeti érdekeket. A 

politikai képviselettel szemben ő azt hangsúlyozta, hogy csak az törvény, amit a nép 

jóváhagy.  

 

E felfogás mögött részben a klasszikus republikanizmus egyes tételei állnak. Így az, 

amely szerint az államrend stabilitását a politikai közösség „közösségi szelleme” és 

erénye garantálja, s a polgároknak nem erszényükkel, hanem személyükkel és 

személyesen kifejezésre juttatott erényeikkel kell az állam szolgálatára sietniük.  
 

A régi republikanizmus alapelve az is, hogy a politikai rend stabilitásához az államnak kicsinynek kell 

maradnia. Amikor e sorokat leírta, vagyis a modern nemzetállamok formálódásának idején, Európa 

nagyobb államaiban az egyes népek már nem csupán tölgyfák alatt, de a nagyvárosokban sem fértek el.  

A republikanizmussal és a sok vonatkozásban modernitás előtti értékrenddel függ össze az a gondolat, 

amely szerint a szabadság megvalósulása mindig valamilyen általános politikai aktivitást feltételez. A 

szabadság állandó odafigyelést és gondoskodást igényel. Az a nép, amely „csupán” megválasztja 

képviselőit és ezután magánszférája világába vonul vissza (mint például szerinte az angol), a választás 

után valójában nem szabad. Az államtól való szabadság modern felfogásával szemben Rousseau – az antik 

görög (elsősorban a spártai) városállamot és a köztársasági Rómát választva eszményeként – az államban 

való szabadság pártján állt. Ezzel persze nem egyszerűen csak egy régi felfogást őrzött meg, de egy 

eljövendőt is megelőlegezett. 

A szabadság megvalósítása érdekében állandó politizálásra késztetett – „átpolitizált” – társadalomban 

természetesnek tűnik, hogy a főhatalmat nem csupán elidegeníteni nem lehet, de megosztani sem. A 

közvetlenül gyakorolt és ezért lehetőségei szerint a demokrácia ígéretét hordozó főhatalom azonban 

ekként nemcsak teljes, de abszolút is lesz. Az ilyen hatalom bármikor kényszerítheti a társulás „igazi 

érdekét” fel nem ismerő tagjait valamilyen eszmény nevében és állítólag az ő saját szabadságuk 

érdekében. A szabadság rendje ezért Rousseau elméletében – egy XX. századi elemző, Jacob L. Talmon 

(1916-1980) megfogalmazását idézve – sajátosan totális rendszerré vált.  

Hogyan? Rousseau „logikája” e tekintetben a következő. A társadalmi szerződés 

céljának eléréséhez – vagyis a szabadságot és az egyenlőséget biztosító társadalmi rend 

megalapozásához – arra van szükség, hogy eredeti, „természetes” szabadságának (s 

ezzel együtt életének: képességeinek, erőinek és vagyonának) egy részét mindenki a 

közösség rendelkezésére bocsássa. Ezt azért kell megtennie, hogy részesülhessen a 

társadalmiság által biztosított szabadságból, képességekből, erőkből és vagyonból. 

Abban a kérdésben azonban, hogy ki mit ad át a közösségnek és mit nem, szerinte nem 

az egyénnek kell döntenie. Az ilyen kérdésekben az egyéni értelem nem mérvadó, az 
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egyéni érdek pedig egyenesen félrevezető. Egyedül a főhatalom döntheti el – 

hangsúlyozta –, hogy mi fontos a köz számára. Így aztán arra a végeredményre jutott, 

hogy az állam eszményi rendszerében minden polgárnak tökéletesen függetlennek kell 

lennie minden más polgártól és a végsőkig függenie kell a községtől. Ezzel a modern 

totalitarizmus magvait vetette el, hisz az általa leírt társadalmi szerződés révén olyan 

állapotok jönnek létre, amiben „a polgárok szabadságát az állam ereje biztosítja”. A 

Rousseau-i polgári szabadság így –, túl azon, hogy nem szabadelvű – nem egyszerűen 

az államban élvezett (koncepcionálisan egyébként antik) szabadság, hanem csakis az 

állam révén megvalósítható szabadság.  

 

Ezzel – mint annyi minden Rousseau rendszerében – a szabadság eszméje is a visszájára 

fordult. Az állam révén ugyanis a közösség tagjainak a közérdekkel nem feltétlenül 

egybeeső magánérdekeit nem lehet érvényesíteni. Az a rend, amiben a közérdektől 

különböző (attól eltérő vagy egyes vonatkozásaiban annak ellentmondó) magánérdek 

nem érvényesíthető, már nem polgári rend. Az ilyen rendszerben a magánérdeket – s 

mindazt, ami azzal együtt jár: a magánerkölcsöket, a magánvéleményt és a magánszféra 

függetlenségét – fel kell áldozni egy közösség államilag kifejezett érdekének, 

erkölcsének vagy véleményének. Az ilyen állami rendet – amennyiben kényszerrel 

valósítják meg – XX. századi kifejezéssel totális politikai rendnek nevezzük.  
 

De vajon a társadalmi szerződést megkötő egyének ilyen rendben akarnak-e élni? Rousseau-nak e 

tekintetben nem voltak kétségei: tudta, hogy mindez az emberi természet ellenére való. Lehetséges 

azonban – tehette fel (és e feltételezését a civilizációról alkotott elképzelése is erősítette) –, hogy a hiba 

nem az ő rendszerében, hanem az emberi természetben van. Tehát nem az elméletet, hanem az emberi 

természetet kell megváltoztatni. E változtatás előfeltétele a korábban kialakult elpusztítása; függetlenül 

attól, hogy az miként jött létre. Arról, hogy pontosan miként is fest egy ilyen romokra épített világ, már 

maga Rousseau is határozott elképzeléssel bírt. „Aki van olyan bátor, hogy egy nép megszervezésére 

vállalkozik, annak elegendő tehetséget kell éreznie magában, hogy úgyszólván magát az emberi 

természetet is átalakítsa: az egyént (...) egy nagyobb összesség részévé kell tennie, (...) s az embereket 

meg kell fosztania tulajdon erőiktől és olyan erővel kell felruháznia őket, amely idegen tőlük, és amelyet 

nem tudnak mások segítsége nélkül használni.” Bár e gondolat kétségtelenül sokféleképpen értelmezhető, 

mégis tagadhatatlan, hogy az elmúlt kétszáz év történelmi fejleményei nem a legjobb színben tüntetik fel.  

A ROUSSEAU-I PARADOXON  Kijelenthető persze az is, hogy, hogy Rousseau 

ellentmondásos és a modern történelemről még mit sem sejtő gondolkodó volt. E 

kijelentés mértéktartását az életmű ugyancsak ellentmondásos utóélete is indokolhatja. 

Mint ennek egyik elemzője megjegyezte: a XIX. században egyszerre tartották őt a 

francia forradalom apostolának és a romantikus szellemi mozgalom megindítójának, a 

XX. században pedig – ugyancsak egyszerre – a népszuverenitásra épülő demokrácia-

elméletek megalapozójának és a totalitarianizmus előfutárának.  

 

Az életmű ilyen utóélete részben azzal magyarázható, hogy elméletében 

összeegyeztethetetlen dolgokat próbált összeegyeztetni. Tagadta és bírálta a XVII. 

századra kialakult társadalmi állapotokat, de nem fogadta el a (valóban történelmi) 

fejlődés gondolatát sem. Úgy vélte, hogy a valóban történelmi fejlődés rossz irányba 

halad. A szabadság iránti vágy hajtotta, de nem ismerte el, hogy a szabadság nem a 

korlátoktól való mentesség iránti vágyból származik. Úgy látta, hogy e vágy egy 

mindenoldalú – a „mesterséges” korlátokat leromboló – aktivitás révén elégíthető ki. 

Eközben megfeledkezett arról, hogy ami mesterséges, az bizonyos értelemben és 
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mértékben történeti és hagyomány-szerű, tehát társadalmi is, és aki az előbbit 

lerombolja, az ledöntheti az utóbbi alapjait is.  
 

Rousseau ismerte el, hogy a természetes ember nem jó, hanem primitív, s ezért a „vissza a természethez!” 

jelszava, amit sokat hangsúlyozott, akár azt is jelentheti, hogy „vissza a primitívhez!”. 

Szerződéselméletében hasonló ellentmondások feszülnek. Az egyén szabadságából indult ki, és olyan 

rendszert hozott létre, amely lerombolhatja mind az individualitást, mind a szabadságot. Felfedezte a népet 

és új jelentést adott a demokráciának, hogy aztán az általa felépített eszményi politikai rendet ellene 

fordíthassa. Elméletét ésszerű alapokra építette ugyan, de nem-racionális irányba fejlesztette tovább, nagy 

szerepet adva például a nép érzületének.  

Ezek az ellentmondások módszertanilag közös tőről fakadnak. Ez – a rousseau-i 

paradoxon – e gondolkodónak a modernitáshoz való tisztázatlan viszonya. Rousseau 

ugyanis egyfelől látta és sok vonatkozásban elfogadta a modern társadalmak lényegileg 

új szervező elveit és alapértékeit; így az egyéniség szerepét, a szabadság és az 

egyenlőség fontosságát, vagy az államnak az egyes emberek szolgálatába állítását. 

Másfelől azonban kritikusan viszonyult e modernitáshoz. E modern világgal szemben 

alternatívát kívánt megfogalmazni, mert úgy gondolta, hogy a tömegtársadalmak 

civilizációs fejlődése által megkívánt árat (az egyes emberek egymás alá- és 

fölérendeltségét, a népi érzület másodlagos szerepre való korlátozódását, a politikai 

akarat képviselők révén való, tehát esetleg torzított kifejezését) az embernek talán nem 

kell megfizetnie.  

 

Szerződéselméleti szempontból művében a legnagyobb ellentmondás egyébként az, 

hogy a kifejtett tanok a szerződés-fogalommal nem alapozhatók meg. A szerződés 

megkötésekor követett cél ugyanis az általános akarat korlátlansága miatt nem 

valósítható meg. Az általános akarat mind a szerződő felek, mind a szerződéssel 

létrehozott társadalom szempontjából külsődleges. Ez az akarat nem a szerződő felek 

akarata és nem is a szerződésből származik. E rendszeren kiüli, de az egész gondolati 

építményt uraló eszme létéhez és működéséhez nincs szükség társadalmi szerződésre. 

Ráadásul, a szerződéses konstrukcióba való felvétele a társadalmi szerződés elméleti 

hagyományában kimunkált tartalom ellenében hat. Vagyis a rousseau-i értelemben vett 

általános akarat eszméjének elfogadása esetén a társadalmi kérdéseket nem kell és nem 

is lehet kontraktuális keretek között végiggondolni. 

 

II. 3. 5. A SZERZŐDÉSELMÉLETEK KRITIKÁI 

A társadalmi szerződés elméleteivel szemben megfogalmazott ellenvetések körében 

megkülönböztethetünk ún. történeti, empirikus, koncepcionális és logikai jellegű 

érveket.  

 

A történeti ellenérvek kidolgozói a fenti elméleteket leíró elméletekként fogták fel, és 

azt hangsúlyozták, hogy az államfejlődés kezdetén soha sehol nem kötöttek ilyen 

szerződést. Az empirikus érvek arra mutattak rá, hogy a szerződéselméletek normatív 

jellegűek, s ezért nem képesek megmagyarázni vagy leírni az állam létrejöttének és 

működésének tényleges összefüggéseit. A koncepcionális érvek keretében azt emelték 

ki, hogy a szerződéselméletek képviselői helytelen kiindulóponto(ka)t választottak; 

például a szerződést kötő egyén nem képzelhető el társadalom, állam és jog nélkül. S 
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végül a logikai érvek hívei azt mondták: ha el is fogadjuk a szerződéselméletek axiómáit, 

azokból akkor is másfajta következtetéseket kellene levonnunk. 

 

A társadalmi szerződés elméletének egyik legismertebb bírálója az a James Stuart (1566-

1625) volt, aki később I. Jakab néven angol király lett (s akit egyébként ifjú korában 

George Buchanan, a szerződéselméletek egyik jelentős képviselője nevelt). Jakab azt 

hangsúlyozta, hogy ha a törvényhozás a szuverén joga, akkor egy ilyen uralkodót nem 

lehet a pozitív jog alapján, bírósági úton felelősségre vonni. A jogalkotó ugyanis 

bármikor módosíthatja a jogot, s így elkerülheti a jogi úton történő felelősségre vonást. 

E bírálat alapja az a (Hobbes elméletében is megtalálható) gondolat, hogy a szuverén a 

pozitív jog fölött áll. E megfontolás azonban meglehetősen kétélű dolog. Következhet 

belőle egyrészt az, hogy a szuverént nem lehet jogi eszközökkel felelősségre vonni. 

Másfelől azonban az is kijelenthető, hogy aki a jog fölött áll, az a jogon kívül áll. Aki 

pedig a jogon kívül áll, az nem élvezi annak védelmét és akár törvényen kívüli 

eszközökkel is elmozdítható. A sors keserű iróniája, hogy I. Jakab fia, I. Károly esetében 

ezt az elvet az angol nép 1649-ben érvényre is juttatta. 

A szerződéselméletek legátfogóbb bírálatát, a skót David Hume (1711-1776) fogalmazta meg. Hume 

részben az ő korára már szokásossá vált ellenérveket foglalta össze. Így azt hangsúlyozta, hogy a 

szerződés történetileg nem létezett; ha létezett is, nincs nyoma sem a tények világában, sem az emberi 

lelkekben; az állítólagos természeti állapotban az ember nem rendelkezne a szerződéshez szükséges 

szellemi képességekkel és így tovább. Ezeken túl azonban Hume igen megalapozott új szempontokat is 

kifejtett.  

Többek között arra mutatott rá, hogy a szerződés nem csupán szerződéses akaratot 

feltételez, de választási lehetőségeket is. A szerződéshez az szükséges, hogy a szerződő 

felek eldönthessék, hozzá kívánnak-e járulni egy adott állam fennállásához. A 

társadalom döntő többsége azonban életkörülményei miatt nem rendelkezik ilyen 

választási lehetőségekkel. 

 

Hume szerint, továbbá, a szerződés azért nem lehet a társadalmi és az állami lét alapja, 

mert a szerződéskötés már maga is társadalmi jellegű tevékenység. A szerződéskötéshez 

olyan szabályok szükségesek (például az, amely szerint az ígéreteket be kell tartani), 

amelyeket csakis a már létező társadalmi gyakorlat képes kialakítani, és amelyek csak 

egy létező jogrend keretében érvényesíthetők.  

 

S végül, Hume elvetette azt az érvet is, amely szerint abból, hogy minden létező 

kormányzati rendszer eredeténél erőszakot, vért és mocskot találunk, még nem 

következik, hogy egyetlen kormányzat sem jogszerű. Szerinte ugyanis egy kormányzat 

jogszerűként való elismerése nem, vagy nem kizárólag racionális kérdés: ha egy állami 

berendezkedés sokáig fennáll, akkor az emberek – bárhogy is keletkezett – a megszokás 

révén jogszerűnek fogják tartani. Ha ugyanis az emberek hosszú időn át egy adott 

rendhez igazítják magatartásukat, akkor ahhoz egy bizonyos idő után a jogszerűség 

képzete társul. A szokás tehát szerinte legitimitás-teremtő erő.  

 

Hume gondolatait folytatva és kiegészítve Edmund Burke (1729-1797) ugyancsak a 

szokás és a hagyomány társadalomszervező erejét szegezte szembe a szerződő felek 

pillanatnyi és múló akaratával. Ha a társadalom szerződés – hangsúlyozta –, akkor az 
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sok-sok nemzedék szövetsége. Egy ilyen szövetség esetén a jelenben mindig ott él a 

múlt, s ezért egyetlen egyénnek vagy nemzedéknek sem áll módjában az, hogy a múlt 

kötöttségeitől megszabadulva akármit akarjon.  

A szerződés-elméletek ún. absztrakt individualizmusát bírálta Georg W. F. Hegel (1770-1831) is, noha ő 

jelentősen eltérő szempontokat emelt ki. Szerinte ezek az elméletek úgy tekintenek az államra, mint az 

egyének magántulajdonára és a céljaikat megvalósító eszközre. Ezzel szemben tagadják annak a 

magántársadalomnál értékesebb jellegét. Hasonló alapon bírálta a szerződéselméleteket azok egyik 

legjelentősebb szakkutatója, Otto von Gierke (1841-1921) is. Úgy vélte, hogy ezek az elméletek (mai 

kifejezéssel élve) a módszertani individualizmust követik; az ilyen módszer alapján azonban nem érthető 

meg az egyénektől független, organikus módon szerveződő társadalmi és állami lét. 

Kritikai szempontból ítélték meg a kontraktualizmust a különböző marxista elméletek is. E bírálatok 

körében gyakori volt az a gondolat, hogy a szerződéselméletek csupán egy formálódó új társadalom 

elméleti kifejeződései; például a „mindenki háborúja mindenki ellen” nem más, mint a kapitalista 

vállalkozók konkurencia-harcának megfogalmazódása. Egyes XX. századi szerzők – így az angol C. B. 

Macpherson (1911-1987) – Hobbes és Locke elméletében egy birtoklás-elvű piaci társadalom képét látták. 

Mások – mint például az orosz E. B. Pasukanisz (1891-1938?) – szerint viszont a szerződéselméletek nem 

a tőkés piacgazdaság „tükörképei”, hanem torzított gondolati formái: ezek az elméletek független 

individuumként mutatják be az ezernyi függőségi szállal összekapcsolt egyéneket, s ezzel ideológiailag 

leplezik a formálódó tőkés társadalmak valóságát.  

A modern elmélettörténeti irodalomban fogalmazódott meg az a szociológiai érv, mely szerint ezek az 

elméletek tévesen, sőt félrevezetően írják le az államhatalom tényleges működését. A szerződéselméletek 

szerint a szuverén hatalom létrejöttéhez a természeti szabadságról és a természetes jogokról való részleges 

vagy teljes lemondásra van szükség. Ez egyszeri aktus, ami azonban nem elég ahhoz, hogy egy hatalmi 

rend folyamatosan működjék. A hatalom folyamatos működéshez az annak alárendeltek folyamatos 

"joglemondása", sőt cselekvő támogatása kell. A cselekvő támogatás ugyanakkor létrehozza a hatalom 

gépezetét; ami viszont, ha egyszer már létrejött, joglemondás nélkül is működik. A hatalom keletkezését 

illetően tehát a szerződéselméletek fogalmi apparátusa nem elégséges, annak működését illetően pedig 

felesleges. 

A szerződéselméleti gondolkodás – részben a bírálatok hatására is – a XIX. századra 

teljesen háttérbe szorult. A kontraktualizmus néhány alapeszméje azonban – így a 

közhatalomnak az alávetettek megegyezésére való visszavezetése – épp a XIX. századi 

ún. konszenzus-elméletekben nyert teret. Ezek az elméletek (a különböző csoportok 

közötti érdekellentétek feloldhatatlanságát és a társadalmi-politikai harc fontosságát 

kiemelő ún. konfliktus-elméletekkel szemben) azt hangsúlyozták, hogy lehetségesek 

olyan politikai és állami formák, így például a demokrácia, amelyben az érdekellentétek 

ellenére is kialakítható a társadalmi és a politikai összhang. A szerződéselméleti örökség 

hosszú ideig ezekben az elméletekben őrződött meg.  
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II. 4. A FELVILÁGOSODÁS ÉS A RACIONALIZMUS KORÁNAK 

ÁLLAMELMÉLETE  
 

Bevezető: ratio és traditio. A francia felvilágosodás. Az enciklopédisták. Voltaire. 

Montesquieu. A német racionalizmus állambölcselete. Immanuel Kant. Mi a felvilágosodás? 

Törvény és szabadság. Az állam kanti fogalma. A nemzetközi politikai viszonyok idealista 

előképei. Georg Friedrich Wilhelm Hegel állambölcselete. A hegeli filozófia rendszeréről. Mi a 

dialektika? Hegel Kanthoz való viszonyának néhány eleme. Hegel állambölcselete. Értékelés.  

II. 4. 1. BEVEZETŐ: RATIO ÉS TRADITIO  

E fejezetben egy olyan korszakot mutatunk be, amely jóval összetettebb annál, semhogy 

kizárólag az állam problematikájára vonatkozó nézetek összességeként értelmezzük. A 

XVIII. század képviselői Európa-szerte két különböző tudományos módszer mentén 

haladva az ész vagy a történelmi haladás jegyében elemezték a társadalmi és a politikai 

folyamatokat. Az előbbiek szerint a tértől és időtől független, tiszta posztulátumokból 

deduktív módon vezethető le minden jelenség, míg az utóbbiak a múlt „örökségére”, a 

múltbeli hagyományokra támaszkodtak, és az indukció módszerével akarták a valóságot 

értelmezni. 

II. 4. 2. A FRANCIA FELVILÁGOSODÁS  

A hagyomány szerint a francia felvilágosodás 1715 (XIV. Lajos halála) és 1789 (a 

francia forradalom kitörése) közé esik. A XVII. századi racionalista és empirista 

filozófiák eredményeire építő filozófusok közül kiemelkedik a „triász”: Montesquieu, 

Rousseau és Voltaire, akiknek szerteágazó tevékenységét az enciklopédisták 

egészítették ki. A három nagy közül az egykori tartományi bíró Montesquieu a törvény 

fogalmának és típusainak kidolgozásán túl a parlamentarizmus híve volt. Ezzel szemben 

a genfi polgár Rousseau a közvetlen demokrácia és a népszuverenitás újkori eszmei 

atyjaként republikánus gondolkodónak tekinthető, míg Voltaire leginkább a rojalizmus 

híve volt.       

AZ ENCIKLOPÉDISTÁK. VOLTAIRE  A francia abszolút monarchiával szembenálló 

filozófiai nézetekben a XVIII. század közepétől egy olyan – jogszerű, erkölcsös, 

igazságos és civilizált – társadalom vágya fogalmazódott meg, amely az ész elvei 

mentén szerveződik.  

 

A társadalom megreformálásának közös eredője az enciklopédisták tevékenységében 

öltött testet. Az 1754-ben útjára induló Enciklopédia a korszak tudományos 

eredményeinek összegzését jelentette. Egyik képviselője, Helvétius (1715-1771) a 

köznevelés és a felvilágosult törvényhozás szükségessége mellett érvelt, amit azzal 

támasztott alá, hogy az ember jellemét a rossz törvények és intézmények helytelen 

irányban mozdítják el. Az emberi természetnek az igazságos társadalom és a közjó 

eszméje feleltethető meg, ez azonban csak az ésszerű törvények mellett érvényesülhet. 

Denis Diderot (1713-1784) az egyház és a cenzúra intézménye ellen lépett fel, 

gondolatai egybeestek a francia felvilágosodás egyik legnagyobb politikafilozófusának 

és társadalomkritikusának, Voltaire-nek a törekvéseivel.  

 

Voltaire (1694-1778) az angliai száműzetésben írott Filozófiai levelek és a később 

keletkezett Metafizikai értekezés című írásaiban egy olyan optimista emberképet fejtett 
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ki, ami nagy hatást gyakorolt a társadalmi együttélésről és a kormányzatról alkotott 

nézeteire is. Az embert – Pascal pesszimista és komor emberképével vitatkozva – olyan 

összetett lényként ábrázolta, aki cselekedetei és értelme révén valósítja meg önmagát, s 

ezáltal válik a természet legmagasabb rendű élőlényévé. Az értelem irányítja a 

cselekedeteket, a cselekvés képessége pedig biztosítja a szabadságot. Az ember 

ugyanakkor szükségszerűen társas lény is. A közösségi kapcsolatok keletkezésének 

okait kutató Voltaire híressé vált mondata: „Hogy a világ olyan legyen amilyen 

manapság, ehhez elegendő volt egy férfinak beleszeretnie egy nőbe.” A társadalmi lét 

alapja azonban nem pusztán az egyén szükségleteinek mások társasága által történő 

kielégítése, hanem egy olyan értelmes egoizmus, amely egyfelől magában foglalja a 

létfenntartás ösztönét, másfelől a másik ember iránti jóindulatot.  

 

A helyes kormányformáról vallott nézetei tekintetében példaértékű az 1762-ben 

megjelent Republikánus gondolatok egy városköztársaság tagjának tollából című írása, 

amely egyúttal Rousseau Társadalmi szerződése című művének kritikája. Voltaire 

számos ponton támadta kortársa szerződés-koncepcióját, valamint az egalitariánus 

köztársaságról vallott nézeteit. Ebben az írásában szállt szembe Montesquieu A 

törvények szelleméről írott művével is. A köztársaság kormányformáját támogató 

voltaire-i mű rávilágít arra, hogy az 1760-as évek francia felvilágosodása közel sem volt 

egységes. Az érett Voltaire egyszerre került szembe, a korszak két kiemelkedő alakjának 

filozófiai nézeteivel, miközben önmaga korábbi a felvilágosult abszolutizmus támogató 

énjét is elutasítja.   

 

A vita, s ezen keresztül a Voltaire – Rousseau – Montesquieu „triász” 

nézetkülönbségének alapja a kormányforma kérdése volt. Voltaire nem értett egyet a 

felvilágosodás eszmerendszerében szívesen hangoztatott azon nézettel, hogy a 

társadalmi fejlődés motorja a racionális és morális emberek sokaságának együttélésével 

valósítható meg. Sokkal inkább az ember szenvedélyei felől közelítette meg a kérdést, s 

Hobbes és Spinoza nyomdokain haladva azt állította, hogy az embereknek 

szenvedélyeik miatt van szüksége kormányzatra. A társadalmi élet alapját biztosító 

bírvágy és hatalomvágy a közösségi életben olyan mértékben van jelen, hogy e nélkül 

nem létezhet semmilyen társadalmi konstrukció. Csakhogy a szenvedélyek eluralkodása 

nyomán kialakuló helytelen magatartás despotizmust eredményezhet. „Ha egyvalaki 

vagy néhány személy a hatalmába kerít egy emberi közösséget, ez szemlátomást azért 

történik, mert a közösség sem elég bátor, sem elég leleményes nem volt ahhoz, hogy 

magamagát kormányozza.”  

 

Az önkényesen kormányzott embereket „marhacsordának” tituláló szerző több esetben 

a köztársaság, mint kormányforma mellett érvelt: „Tökéletes kormányzat sohasem 

létezett, mert az emberek szenvedélyeik rabjai, ha szenvedélyeik nem volnának, 

kormányzatra sem lenne szükség. Valamennyi közül a köztársasági kormányzat a 

legtűrhetőbb, ez kétségtelen, mert a köztársasági kormányzat alatt jutnak az emberek a 

legközelebb a természetes egyenlőség állapotához.” A hatalmi ágak szétválasztása 

mellett érvelt, másfelől a közösség által alkotott törvényekben jelölte meg a mindenkori 

polgári kormányzat alapját. Rousseau-val szemben azonban – részben az angol politikai 

rendszer tanulmányozása miatt – a képviseleti demokráciát részesítette előnyben. 

Ironikus gúnnyal illette a társadalmi szerződés francia képviselőjének azon állítását, 

hogy az angol nép szabadsága megszűnik azáltal, hogy képviselőket küld a brit 
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alsóházba, s küldöttei útján hoz törvényeket. „Meglehetősen különösnek tetszik, hogy A 

társadalmi szerződés írója bátorkodik kijelenteni, miszerint az egész angol népnek 

állandóan parlamentet kell ülnie, s mihelyt e nép joga arra szorítkozik, hogy küldöttek 

útján képviseltesse magát a parlamentben, vége a szabadságnak. Azt akarja-e a szerző, 

hogy hárommillió polgár gyűljön össze a Westminsterben leadni szavazatát? Hogyan 

jelenjenek meg Svédország parasztjai a parlamentben, ha nem képviselőik útján?”  

 

Ugyancsak Rousseau nézeteivel szemben hangsúlyozta a magánélet szabadságának 

meghatározó voltát, a sajtó- és vallásszabadság fontosságát. Szembeszállt kortársának 

azon elgondolásával, hogy a közösség érdekében a luxuscikkek fogyasztását törvény 

korlátozhassa. Voltaire úgy vélte, hogy a társadalmi fejlődés alapja a magánfogyasztás, 

amely szükségszerűen magában hordozza az egyes rétegek közötti egyenlőtlenséget, 

annak ellenére, hogy a köztársaság kormányformája képes ezeket a különbségeket 

csökkenteni. Azt azonban nem tudta elképzelni, hogy az egyenlőség eszméje mentén 

törvények által korlátozzák az egyén magánszféráját. Élesen bírálta a francia 

igazságszolgáltatás rendszerét, amelyben a partikularizmust látta a legfőbb 

problémának. A tartományi szintű törvényszékek által hozott ítéletekben nem jut 

érvényre az igazságosság általános eszméje. Az egységes jogalkalmazás alapját, 

Voltaire szilárd, az ész alapján hozott, világos törvények alkotásától tette függővé.  

 

Másik pályatársát, Montesquieu-t Voltaire az arisztokratikus republikanizmus eszméje 

miatt bírálta. A törvények szellemének szerzőjét több esetben pontatlansággal vádolta, 

azt állította, hogy az egyes történelmi korszakokból hozott példái nem fedik a valóságot. 

Ugyanakkor érdemének tartotta, hogy a tolerancia fontosságának hangsúlyozásával a 

fiatalabb generációk szellemi fejlődését szolgálja. 

 

Montesquieu nézeteit egyébként az enciklopédisták egyik meghatározó alakja, 

Condorcet is vitatta. Szerinte a törvényeket nem az egyes nép sajátosságainak 

megfelelően kell megalkotni, hanem a világ valamennyi népe számára. Nem hitt abban, 

hogy az adott ország mérete, éghajlata vagy lakosságának száma szerepet játszhat a 

törvények megalkotásában. Franciaország számára egy amerikai típusú alkotmány 

megalkotását tartotta célravezetőnek, s támogatta a köztársaság kormányformájának 

bevezetését. Az enciklopédisták másik ága, Holbach báró és Diderot Montesuieu művét 

megfelelő garanciának tartotta az önkényuralommal szemben.  

 

MONTESQUIEU  A felvilágosodás képviselői köréből a modern politikai 

gondolkodásra, Rousseau mellett, Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) 

gyakorolta a legnagyobb hatást. A törvények szelleméről című művében (1748) újszerű 

gondolkodásmódot és politikafilozófiai szempontból új kategóriákat vezetett be. 

Montesquieu-t elsősorban nem a hatalom eredete, hanem annak természete érdekelte.  

 

Vizsgálódásának középpontjában a kormányzat mibenléte állt, amelyet a társadalmi 

környezet és a fizikai – természeti közeg keretei között tárgyalt. Monumentális művében 

a politikai rendszer és a társadalmi szerkezet kölcsönhatásának taglalásával rámutatott 

arra, hogy a politika világa nem egymástól elszigetelt, különálló és statikus jelenségek 

halmaza, hanem dinamikus, törvényszerűségekkel rendelkező komplex egész.  
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Montesquieu elemzésének kiindulópontja a törvények meghatározása volt: „A 

törvények a legtágabb értelemben véve, azok a szükségszerű viszonylatok, amelyek a 

dolgok természetéből következnek” – fogalmazott. Ahogy a természeti világ bizonyos 

törvények szerint működik, úgy a társadalmi együttélés is törvényeken keresztül 

ragadható meg. Montesquieu tagadta, hogy az ember alkotta világ a vak végzet alapján 

működik, ám a társadalomra jellemző törvényeket nem találta olyan tökéletesnek, mint 

a fizikai világét. Hobbes filozófiai nézeteivel vitatkozva azonban arra a következtetésre 

jutott, hogy az ember természeti állapotában nem hadiállapotban él a másik emberrel, 

hanem a béke és a jámborság jellemzi. Ebben a vonatkozásban nem értett egyet Voltaire 

elgondolásával sem, mert – a hatalom és bírvágy eszméjét túl összetettnek tartva – úgy 

vélte, hogy a szervezett társadalmi keretek nélkül élő ember első és természetes érzete a 

gyöngeség tudata, valamint az ezzel karöltve járó szükségletek érzése. A tételes 

törvényeket a társadalomban élő ember alkotja, azáltal, hogy a közösségi létben 

megszűnik a gyengesége, s ezáltal veszi kezdetét az emberek közötti harc. A harc tehát 

nem a természeti állapot, hanem a társadalmi lét velejárója.  

 

Ugyanakkor Montesquieu különbséget tett a harc két fajtája között, amely a jog 

felosztottságát is reprezentálja. Az egyiket egy adott társadalom vívja egy másikkal 

szemben, míg a másikat a társadalom tagja közötti konfliktusok jelentik, s ez abból ered, 

hogy az emberek a közösségi léttel járó előnyöket önmaguk számára kívánják fordítani. 

Ezen az alapon tett különbséget a nemzetközi, a politikai és a polgári jog között. A 

nemzetközi jog tételes törvényei a nemzetek egymáshoz való viszonyát, a politikai jog 

a vezetők és vezetettek egymáshoz való viszonyát, a polgári jog az állampolgárok 

egymás közötti viszonyát szabályozzák. A politikai törvények a kormányzat 

létrehozásának alapjait, a polgári törvények a kormányzat működését biztosítják.  

 

Montesquieu a polgári jogon belül taglalta a kormányforma kérdését. Szerinte a 

törvényeknek összhangban kell lenniük a kormányzat természetével és vezérelvével. A 

törvények, bár az emberi tévedés és korlátoltság miatt nem olyan tökéletesek, mint a 

természeti világ törvényszerűségei, mégis tükrözik az adott állam éghajlati és földrajzi 

viszonyait, népsűrűségét, szokásait, hagyományait és vallását, a törvényhozó akaratát. 

Számára az a kormányzat a legtökéletesebb, amely összhangban van a nép 

természetével.         

 

Az egyes kormányzati formákat ún. vezérelvek mentén határolta el. A köztársaság, a 

monarchia és az önkényuralom különbségét abban látta, hogy ki gyakorolja a hatalmat, 

s ebben a hatalomgyakorlásban milyen elvek tükröződnek vissza. A köztársaságban 

egyfelől a nép egésze (demokrácia), másfelől a nép egy része (arisztokrácia) birtokában 

van a főhatalom. Első esetben az erény, második esetben a mérséklet elve húzódik meg 

a hatalomgyakorlás mögött. A monarchiában egyetlen személy kormányoz, akinek 

hatalomgyakorlása mögött a becsület található. Az önkényuralom olyan egyetlen ember 

által gyakorolt hatalom, amely a félelem elvére épül. Az egyes kormányformák 

ugyanakkor nem statikus, merev kategóriák; Montesquieu szerint a monarchia könnyen 

despotizmusba fordulhat.  

 

Példaképnek a korabeli Angliát tartotta, mivel abban látta a mérsékelt kormányzás 

megvalósítását. Ezt a véleményét arra alapozta, hogy a hatalmi ágak szétválasztása és a 

politikai szabadság megvalósulása ebben az országban a legtökéletesebb. Montesquieu 
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szerint az adott kormányforma önmagában sehol sem biztosíthatja a törvények uralmát 

és az emberek szabadságát. Ez csak akkor valósulhat meg, ha az egyes hatalmi ágak 

működését a másik hatalmi ág ellensúlyozza és a tételes törvények egyúttal biztosítják 

az állampolgárok szabadságát.  

 

Ahogy a törvényeket, úgy a szabadság fogalmát is differenciálta, s ezzel messze 

megelőzte korát: „Azoktól a törvényektől, amelyek az alkotmánnyal kapcsolatban 

hozzák létre a politikai szabadságot, megkülönböztetem azokat, amelyek a szabadságot 

az állampolgár számára biztosítják.” Montesquieu kétféle szabadságról beszélt. Az 

egyik az alkotmányban megvalósuló szabadság, s ezen belül helyezhető el a hatalmi 

ágak egymáshoz való viszonya. Ezt a korabeli Európa még nem ismerte, írott 

alkotmánnyal ekkor még egyetlen ország sem rendelkezett. A XVIII. században az ősi 

törvények és az évszázadok folyamán felgyülemlett szokások képezték az egyes államok 

alkotmányát. Montesquieu műve hatalmas lépést tett a régi rend alkotmányai felől az 

egységes elvek szerint szerkesztett alaptörvények felé. „Az államban, vagyis olyan 

társadalomban, amelynek törvényei vannak, a szabadság csak abban állhat, hogy az 

ember megtehesse azt, amit akarnia kell, és ne lehessen arra kényszeríteni, hogy olyat 

tegyen, amit nem szabad akarnia. Jól elménkbe kell vésni, hogy mi a függetlenség és mi 

a szabadság. A szabadság az a jog, hogy mindenki megteheti azt, amit a törvények 

megengednek, és ha valamely állampolgár megtehetné azt, amit a törvények tiltanak, 

nem lenne többé szabad, mert erre másoknak is meglenne ugyanaz a lehetősége.”  A 

szabadság másik fajtája, az állampolgárok szabadsága a biztonság fogalma felől 

közelíthető meg. Ez utóbbi már nem kizárólag az alaptörvények (alkotmány) 

rendelkezései biztosítják, hanem az adott nemzet erkölcse, szokásai és az általa alkotott 

példák egyaránt szolgálhatják. Montesquieu szerint az állampolgár biztonsága a 

büntetőtörvénykönyvek „jóságából” ered. Ebben a vonatkozásban is rendkívül 

korszerűek nézetei, hiszen a modern büntetőjog alapelveinek – a nullum crimen sine 

lege és a nulla poena sine lege elveknek – a megfogalmazása mellett a tett-arányos 

büntetést szorgalmazta, illetve tiltakozott az ellen a középkori igazságszolgáltatás ellen, 

amely alapján valakit egyetlen tanú vallomása alapján is el lehetett ítélni. 

 

II. 4. 3. A NÉMET RACIONALIZMUS ÁLLAMBÖLCSELETE  

A. IMMANUEL KANT  A német filozófia legeredetibb és talán legnagyobb hatású alakja 

(1724-1804) a felvilágosodás korát sok szempontból határozta meg.  Filozófiai tárgyú, 

ún. kritikai művei – A tiszta ész kritikája, A gyakorlati ész kritikája és Az ítélőerő 

kritikája – mellett sokak szerint „eltörpülnek” politikai és jogfilozófiai gondolatai. E 

látszat azonban csalóka: politikai és jogfilozófiája – amit egyebek mellett az ún. 

Gemeinschpruchban (1793), Az örök békében (l795) és Az erkölcsök metafizikájában 

(1797) és más munkáiban fejtett ki – etikáján alapul, ez utóbbi pedig szerves része 

filozófiai rendszerének.  

 

MI A FELVILÁGOSODÁS? Kant államra és jogra vonatkozó nézeteinek megértéséhez 

egy kisebb, 1784-ben keletkezett írásából kell kiindulni, amelyben a szerző a 

felvilágosodást az önmagunk okozta kiskorúságból való kilábalás, az ész bátor és 

kritikai használata felől alapozta meg. Ez a politikában egyet jelentett azzal, hogy az 

uralomnak igazolnia kell magát az ész előtt. Kant szerint a nyers erőszak helyett a jog, 



 

 92 

a jogszerű állapot vezethet tartós és stabil politikai viszonyokhoz. Ugyanakkor a 

jogszerű állapot mibenlétét történelemfilozófiai és erkölcsi alapokon is tisztázni kell. 

Mivel a porosz filozófus a történelem fejlődéséről szóló esszéjében a társadalmat 

alapvetően konfliktusokkal terhelt állapotként jellemezte, joggal vethető fel a kérdés, 

hogy hogyan érhető el, egy általa világpolgári állapotként leírt racionális és erkölcsös 

állapot, mint a történelem végcélja. Kant hitt abban, hogy függetlenül az egyes emberi 

szándékoktól és célkitűzésektől, a történelem az emberi nem összes adottságainak 

kifejlődése felé tart. Az egyes ember – az individuum – ugyan két világ polgára: 

természeti lényként egyfelől alá van vetve saját vágyainak és ösztöneinek, ám ezzel 

együtt önálló akarattal bíró autonóm lény is, aki képes arra, hogy önmagának törvényt 

adjon.  

TÖRVÉNY ÉS SZABADSÁG  Kant etikai koncepciója a korábbi elméletekkel szemben a helyes 

cselekvés alapjainak megteremtéséhez egy egyetemes érvényű általános elvet keresett, amely mint 

formális kritérium szembeállítható a relatív jellegű materiális érékekkel. Ebből következően A gyakorlati 

ész kiritikája különbséget tett maximák és imperatívuszok között. Míg az előbbi az egyes egyénre nézve 

tartalmazott döntést meghatározó elveket, addig az utóbbi hipotetikus  parancsok és a kategórikus parancs 

értelmében fogható fel. A kategorikus imperatívusz eszméje nem más mint: „cselekedj úgy, hogy akaratod 

maximája mindenkor egyúttal általános törvényhozás elvének is számíthasson.”  Az egyénnek mindig úgy 

kell cselekednie, ahogy azt az adott helyzetben a többi egyéntől is elvárná. Mindez szerves összefüggésben 

állt az ember fenn elemzett autonómiájával, amely a mindenkori erkölcsi törvényhozás alapja. 

Amennyiben ezt társadalmi kontextusban értelmezzük úgy az a társadalmi fejlődést szolgálja.  

Hogyan? Akár a maximákról, akár a törvény(ek)ről beszélünk, annak előfeltétele a szabadság fogalma. 

Az ember heteronóm természetével szemben az autónómia azt jelenti, hogy képessé válik racionális és 

erkölcsös módon élni, ám ezt nem külső behatásra, nyomásra, hanem belső – akarati – mozgatórugók 

révén nyeri el. Racionális és erkölcsös lényként mi magunk dönthetjük el hogyan akarunk élni. Ez egyúttal 

a kötelesség alapja, melyet a kategorikus imperatívusszal összhangban, önmagáért teljesítünk, így Kant 

élesen megkülönböztette azt, hogy valamit kötelességből vagy kötelességszerűen teszünk. Csak az előbbi 

állt összhangban az ember szabadságával.  

Az autonómia kanti fogalma az emberi társadalom három a priori – a tapasztalattól 

független - kritériumát is meghatározza: Az egyén a társadalom tagjaként 1) szabad, 2) 

független és a 3) törvény előtt egyenlő. Az emberi cselekvéseknek ugyanis két oldala 

van. Egy belső – morális –, amennyiben a cselekvés a cselekvő személy önálló 

akaratképzéséből fakad, és egy külső – jogi – oldal, amelyben a cselekvéseknek 

meghatározott, kivülről jövő törvényeknek kell megfelelnie. Ez utóbbi vezet el az állam 

kanti megalapozásához.  

 

AZ ÁLLAM KANTI FOGALMA  „Az állam emberek sokaságának egyesülése jogi 

törvények uralma alatt.” – írta a német filozófus Az erkölcsök metafizikájának 

alapvetésé-ben. Célja az alkotmány, a törvények és a rend biztosítása. Ezzel a porosz 

filozófus megalapozta azt a Constant-i liberális nézetet, hogy a modern ember 

szabadsága a magánélet autonómiájában rejlik. Az állam ebben a vonatkozásban csupán 

annak keretéül szolgál, hogy az egyének magánboldogságukat és egyéni vágyaikat 

szabadon megvalósíthassák. Ebben az embert csupán a társadalom tagjainak ugyanilyen 

irányú törekvései korlátozhatják. „Mindent szabad, ami másnak nem árt” hangzott a 

francia forradalom által megteremtett un. első generációs polgári és politikai 

szabadságjogokkal összefüggésben. Ezt hangsúlyozta Kant is az egyén, mint a 

társadalom tagja és az állam közötti viszonyrendszerben. A modern és szabad 

társadalom alapja, hogy a polgári jogok egyenlően mindenkit megilletnek bennünket 

másoknak ugyanilyen jogai tiszteletben tartásának kötelezettségével együtt. Ezzel függ 
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össze, hogy a jog nem más, mint: „azoknak a feltételeknek az összessége, amelyek 

között egyik ember önkénye a szabadság általános törvényei szerint egyeztehető össze 

a másik emberével.” 

 

Csakhogy ezzel egyidejűleg az államnak egy másik funkciót is meg kell valósítania. Az 

egyéni szabadság betartása mellett biztosítania kell a törvények kikényszerítésére 

alkalmas ellenállhatatlan hatalmat is, amelynek biztosítékait a köztársasági 

államformában és a hatalmi ágak megosztásában vélte felfedezni. Ez utóbbi esetében a 

törvényhozó hatalmat a nép egyesített akarataként határozta meg. Ugyanakkor 

különbséget tett az aktív és a passzív választójog között, amelynek okát abban látta, hogy 

bár a törvények az egész néptől származnak, nem mindenki képes eldönteni azt, hogy 

mi a jogos és mi a jogtalan. Kant tehát megkövetelt egy bizonyos fokú belátóképességet 

a választójog gyakorláshoz, ami a XVIII-XIX. században számos szerzőnél 

megtalálható.  

 

Az állam problematikájával függ össze az engedelmesség kérdése. Az állampolgárok 

csak azoknak a törvényeknek engedelmeskednek, melyeknek meghozatalához 

beleegyezésüket adták vagy megkérdezésük esetén megadták volna. Ezzel ellentétes az 

a kanti nézet, hogy a felkelések, illetve forradalmi törekvések megengedhetetlenek. „Az 

állam törvényhozó fejével szemben tehát – fogalmazott – nincs helye jogszerű 

ellenállásnak, jogállapot csak úgy lehetséges, ha általános törvényhozó akaratának 

mindenki aláveti magát.” A nép fejlődése és a jobb állam felé haladás „felülről”, időről-

időre ismétlődő reformok révén mehet végbe. E folyamat elősegítésére az államnak kell 

kiépítenie a nevelés rendszerét, és saját magát időről-időre reformok révén az egyre 

tökéletesedő nép igényeihez kell igazítania.  

 

A NEMZETKÖZI POLITIKAI VISZONYOK IDEALISTA ELŐKÉPEI  Az 1795-ben megjelent 

Az örök béke című művében az idős filozófus az államok egymáshoz való viszonyában 

hat elvet és három definitív tételt állított fel, megelőlegezve ezzel a nemzetközi politika 

elméletének idealista megközelítését. Mivel az államok a nemzetközi terepen un. 

természeti állapotban vannak, nincs a szuverén államok fölött egyetlen egységes 

főhatalom, ezért a XVIII. századi háborúk tapasztalataiból kiindulva Kant olyan 

magatartási szabályokat állított fel, amelyek hozzájárulhatnak a háború kialakulásának 

elkerüléséhez. Ezek a következőek: 1) Nem tekinthető érvényes békeszerződésnek az, 

amely egy jövőbeni háború lehetőségéül szolgál (megalázó békeszerződések tilalma), 2) 

egyetlen államot sem szerezhet meg egy másik állam öröklés, csere, vétel vagy 

ajándékozás útján, 3) az állandó hadsereget idővel fel kell számolni (leszerelés), 4) nem 

szabad államadóságokat kifelé felhalmozni. 5) egyetlen állam sem avatkozhat be 

erőszakosan más államok alkotmányába és kormányzásába, 6) egyetlen állam sem 

engedhet meg a háborúskodás során olyan fokú ellenségeskedést más államokkal 

szemben, hogy az aláásná a jövőbeli békeszerződés megkötéséhez szükséges bizalmat. 

 

Ehhez tartoznak az alábbi definitív tételek: 

1) A polgári alkotmány mindenütt köztársasági alkotmány legyen. Kant abból 

indult ki, hogy a köztársaság államformája jobban összeegyeztethető a 

nemzetközi béke megteremtésének lehetőségével.   
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2) A nemzetközi jogank a szabad államok föderációján kell nyugodnia. Az államok 

közötti viszonylatban a cél a világpolgári állapot kialakítása, ami a Népszövetség 

vagy az államokat tömörítő szövetségi állam megalapítása révén lehetséges. 

3) A világpolgári jog az általános hospitalitas feltételeire kell, hogy korlátozódjék. 

Ez feltételezei a szabad költözködés jogát. 

 

Ahogy az államra vonatkozó nézeteiben, úgy a nemzetközi politikai életben is 

feltételezte az államok részéről a racionális és morális viselkedést, amely hosszú távon 

a társadalmi fejlődést szolgálja. 

 

B. GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL ÁLLAMBÖLCSELETE A klasszikus német 

filozófiai fejlődést (Kant-Fichte-Schelling-Hegel) betetőző gondolkodó valóban 

állambölcseletet, s nem elméletet írt: a szó azon szigorúbb jelentésében, hogy filozófiai 

rendszerének egészében helyezendő el állam- és jog felfogása, mert annak 

szempontjából nézi a két, egymással összefüggő ismerettárgyat.  

A HEGELI FILOZÓFIA RENDSZERÉRŐL  Hegel (1770-1830) filozófiai rendszere a 

logika, a természetfilozófia és a szellemfilozófia kapcsolatában szerveződik, mégpedig 

a szellem önmozgásának három fázisaként. A logika (Isten gondolatai a világ 

létrejövetele előtt, az ész terve), a természetfilozófia (az eszme másléte, külsővé válása), 

a szellemfilozófia (a máslétéből önmagába gazdagodva visszatérő eszme). 

Eme triászon belül egy újabb hármasság adódik: a szubjektív szellem, amely az egyedi 

emberi életet fedi le; az objektív szellem, amely a család, a polgári társadalom és az állam 

viszonyrendszerének tisztázása után a történelem felé megy. Végül a szubjektív és az 

objektív szellem szintézisre jut az abszolút szellem mozgásában: a magán-és 

magáértvalóan (tehát kifejlett formájaként) művészeti, vallási és filozófiai 

kifejeződésként.  

 

Mindez az objektív idealizmus klasszikus gondolati építménye. Nem az empirikus és a 

történelmi tények általánosítására, hanem a világállapot gondolati kifejezésére törekszik 

a hegeli filozófia. Miután a szellem mozgása megteremtette az észszerűséget, a 

világtörténelem voltaképpen az emberi ész haladása a történelemben, amely egy 

ellentmondásokkal terhelt, dialektikus haladás története. 

 

Ebben a filozófia szerepét Hegel „A filozófia = saját kora gondolatokban megragadva” 

– formulával rögzítette. Ami annyiban és akkor folytatható tradíció ma is, amennyiben 

egy filozófia képes felvállalni azt, hogy a „világegészről”, filozófiai műszóval az 

intenzív totalitásról (és ne az egész világról) adjon számot. Kifejezve azt, hogy mi, 

emberek, az emberiség honnan jöttünk, hol állunk és merre tartunk. Ez a filozófia 

szaktudományokétól és a szakfilozófiáktól (nyelvfilozófia, jogfilozófia, 

művészetfilozófia stb.) elkülönült vizsgálati tárgya. A szellem problematikus önnemzési 

folyamata ellenére Hegel egyetemes tudású, és a spekulatív elméletalkotása belső 

követelményei ellenére rendkívüli történelmi érzékű gondolkodó.  

 

MI A DIALEKTIKA?  A köznyelvi hagyományban vita, vitatkozó érvelés, ahol a felek 

ellentmondanak egymásnak. A jogi gondolkodásban pedig a bíráskodás azért 

kontradiktórius eljárás, mert a felek (felperes-alperes; vád-védelem) vitájában az 
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érvelések, bizonyítékok összemérése folyik, minek segítségével a bíró – a 

bizonytalanságok közepette – képes eljutni az ítéleti bizonyosság fokáig. A filozófiai 

gondolkodásban a dialektika a mozgás – változás – fejlődés szemlélete a statikus, elvont 

azonosságokra építő, a mechanikus felfogással szemben álló gondolkodásmód. (Darwin 

előtt fejlődéselvű). A szó eredete, etimológiája a görög „dia legein”-re megy vissza, ami 

azt jelenti: ítéletet alkotni. Azt, hogy a helyes ítéletalkotás módszere a dialektikus 

megfontolások révén érhető el.  

 

Hegel a felvilágosodás racionalizmusának és optimizmusának – a haladásnak – az 

álláspontján áll, mégis dialektikájában két eltérő konzekvenciához vezető út adódik:  

 

A) az ellentmondás két pólus (+;-), entitás közötti feszültséggel jár, amely mozgást vált 

ki, és előre lendít (bár lehet destruktív is).  

 

B) a keletkezett feszültség egyensúlyba jut, azonos szinten feloldódik. Hegel életében 

mindkét utat bejárta. A Der junge Hegel radikalizmusa (Lukács György) nem azonos a 

megbékélés öregkori filozófusával (az „ellentétek kibékítése”, belenyugvás a 

világállapotokba; látni fogjuk: a berlini korszak államfilozófusánál ez konkretizálódik). 

Minden szociológus tudja, hogy aki ifjúkorában a világ igazságtalanságaival szemben 

nem volt forradalmár, lázadó, tiltakozó, annak öregkorában sem lesz megbékélése, 

belenyugvása, nemes konzervativizmusa.  

 

HEGEL KANTHOZ VALÓ KRITIKAI VISZONYÁNAK NÉHÁNY ELEME  Kant az antik 

szkepszisen (az érzékelés csalfaságán) túllépett, és a modern szkepticizmust alapozta 

meg: az értelem megismerő képességével szemben vált szkeptikussá, (David Hume 

okság kritikájának általánosítása vonalán ment tovább). Ezzel szemben Hegel a 

dialektikus ésszerűség magasabb rendűnek tekintett álláspontjával érvelt (elsősorban az 

általa tovább fejlesztett platóni és Nicolaus Cusanus-féle kifinomult, dialektikus 

fogalomalkotással). 

 

Nézzük ezt meg két jelentős elméleti vitáján keresztül [visszafelé, a Kanthoz való 

viszonyán keresztül (I.); majd előrefelé, a politikai filozófiai utótörténet nyomában (II.)]. 

 
 I. Kant antinómiái. Az értelmi gondolkodás antinómikus (értelem = ratio, Verstand): így a véges és 

végtelen feloldhatatlanul antinomikus viszonyban van; a szabadság és a szükségszerűség pedig egymást 

kizárja. Hegel szerint viszont (ész = intellectus, Vernunft) lehetséges a szintézis magasabb egysége, a 

tézishez való visszatérés az anti-tézisen keresztül. Nem a kiindulóponthoz visszajutásról, hanem 

magasabb szinten feloldásról van szó (aufheben =  fordítási nehézséget jelent, magyarul: megszüntetve-

megőrizni vagy megszüntetve-felemelni, de ez a hármas viszonyt kevéssé érzékelteti, ami például 

franciául pontos: nier-conserver-dépasser). A szabadság kivívása a felismert és alkalmazott 

szükségszerűségeken (törvényszerűségeken) múlik, szubjektivitás és objektivitás egysége. Hegel tehát 

pozitív szabadságfogalommal dolgozik (a valamiért való szabadság az uralkodó szempont), a cselekvő 

önmegvalósítással, és nem a negatívval: nem a valamitől való mentesség, nem a mindentől való 

függetlenség és nem is az esetlegességek, véletlenek a szabadság alapjai. (Persze ettől még a véletlen 

objektív kategória: szerencsénk lehet, mint ahogy pechünk is).  

 

Fogalmi építkezése a híres dialektikus triászokban, hármasságokban mozog: lét – lényeg – fogalom; 

mennyiség – minőség – mérték (egymásra vonatkoztatott az első két tag, a mérték pedig szintetizálja őket). 
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II. Az Ifjú hegeliánusok (Karl Marx, Friedrich Engels, A. Ruge, M. Stirner) és az ó-hegeliánusok vitája 

Németországban. „Ami ésszerű az valóságos, s ami valóságos, az ésszerű” – vallotta Hegel. (A jogfilozófia 

alapvonalai vagy a természetjog és államtudomány vázlata, 1821) 

 

Értelmező kommentár a hegeli formulához: ami ésszerű, azt valóságossá kell tenni (megvalósítani = 

kritikai követelmény); és csak azt kell valóságosnak elismerni, csak az érdemli meg a valóságosság súlyos 

nevét, ami eleget tesz az ésszerűség követelményeinek (tehát az ész ítélőszéke legitimál). Ésszerű az, 

aminek belső szükségszerűsége van, nem pusztán az esetleges körülmények tartják össze, amely a 

körülmények elmúltával maga is megsemmisülne. 

 

Az óhegeliánusok szerint a fennállót kell elismerni; ami létrejött, annak van értéke, őrizni kell tehát a 

mindenkori status quo-t, és élvezni a lét pozitivitását. Legfeljebb a „fontolva haladás”, ami nem 

radikalizmus, és ami „poroszosan” fegyelmezett, az jöhet szóba konzervativizmusukban. 

 

Az ifjú Hegel ellenben a  francia forradalomért lelkesedik; a jénai főutcán lován végigvonuló Napóleonban 

látni véli az új, polgári világszellemet (intenzív individuum, nagy történelmi személyiség, szemben az 

extenzív individuumokkal, akik közvetlen céljaikat követik, de az ész csele által mozgatottak, „List der 

Vernunft”), amely a szükségszerű fejlődést hordozza, a német nemzeti ellenállás (Savigny) ellenére. A 

világtörténelem nem események egymásra következése („wie es eigentlich gewesen ist”, hogyan is volt 

tulajdonképpen - Leopold Ranke), hanem a szabadság kifejlődésének történelmi útja (visszaeséseken, 

stagnációkon és átcsapásokon, „ugrásokon” keresztül). 

 

A Szellem Fenomenológiája (1806) a világ filozófiai teljesítményeinek egyik 

csúcspontja. Ebben szerepel az uralom és a szolgaság híres dialektikája. Ez egy 

dialektikus uralomelmélet, ahol nem csak az úr utasítását hajtja végre engedelmes 

szolgája, hanem az úr is függ szolgájától, mert rutinszerű parancsai közben képességei 

leépülhetnek, ennyiben szolgája kiszolgáltatottjává válhat. Később Marx materialista 

dialektikája is merít belőle és továbbépíti, de fordított aszimmetriával (a „Herr und 

Knecht” viszony a munkásosztály önfelszabadítása gondolat előzménye). 

 

 A jogfilozófia alapvonalai (1821) Hegelnél a „történelem vége”, a fejlődés betetőzője: 

az alkotmányos monarchia államával tökéletesített polgári társadalom. Ezt utánozza 

Fukuyama 1989-ben. Mindketten tévedtek: a történelemnek soha sem lesz vége, kivéve, 

ha az emberiség elpusztítja önmagát (ugyanis erre is képes). 

 

HEGEL ÁLLAMBÖLCSELETE  Hegel három államforma: a despotizmus, a polisz és az 

alkotmányos monarchia között differenciált.  

 

A despotizmus esetén a „kelet fényében eltűnik az egyén”, csak egy személy szabad, a 

despota, az összes többi pedig szolgának minősül. Ezzel szemben áll a „Nyugat”, amit 

a protestantizmussal meginduló folyamattal azonosít, éspedig keresztény-germán 

világként. 

 

A görög-római antikvitásban a szabadság kiterjed; a polisz görögsége néhány ember; a 

szabad polgárok szabadsága, de a rabszolgaság alapzatán, azzal terhelten („a görögség 

az emberiség normális gyermekkora” – mondja a marxi formula erről). 

 

Az alkotmányos monarchia a germán világ terméke, ahol elvileg mindenki képes a 

szabadságra. A szabadság maximuma a polgári társadalomban valósul meg, miközben 

az is ellentmondásoktól terhelt. Hegel az 1821-es művével – kései, berlini korszakában 

– sokak szerint Frigyes Vilmos Poroszországának hivatalos államfilozófusává vált.  
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A hegeli állambölcselet kettős tulajdonsága: egyfelől, mint láttuk, átfogó filozófiai 

rendszer kereteibe illeszkedik, másfelől, és most ezt érzékeltetjük, egy olyan ma már 

kevéssé képviselt törekvést testesít meg, amely az alapvetőnek tekintett intézményeket 

egymásból fejlesztette ki. A népszellem fejlődése alkotja meg az intézményeket, de 

Hegel ezt nem olyan organizmusként tárgyalja, ahogy Savigny (és ahogy a történeti-jogi 

iskolában mások is a Volksgeist-ot), hanem racionalizálja: mégpedig rendszerében a 

polgári társadalmon belüli mozgásként. (Societas civilis; société civil, Bürgerliches 

Gesellschaft.) 

 

A Jogfilozófia (1821) a polgári társadalom filozófiája, amelyben az a saját öntudatára 

ébred. Olyan társadalom, amely a szabad magántulajdonosok versenyén alapul, akik 

saját tevékenységükkel érik el társadalmi pozícióikat. Az individuumok és különös 

érdekeik versenye azonban nincs kellően összehangolva a piaci közvetítéssel, ezért egy 

ilyen berendezkedés széteső, anarchikus tendenciákat hordoz. Hogy ez ne 

következhessen be, szükség van egy magasabb szintre, amely koordinálja és integrálja 

a szereplőket. Ehhez saját ésszerűségével kell felettük állnia, ez az autoritás pedig az 

állam. 

 

A jogfilozófia három szintje és belső rendszere (I–III; a könyv tartalomjegyzéke szépen 

taglalja ezt): a kifejtés hátránya, hogy a dialektikus módszer szembekerül az azt 

megmerevítő rendszerrel, viszont előnye, hogy a rendszertani értelmezés lehetőségét 

kínálja, amely sokféle önkényes értelmezést kizár. 

 

I. Elvont jog. Az egyéni akarat, ami szabad, a szabadság az akarat szubsztanciája. Az 

egyén szabadsága tevékenysége révén tárgyiasul magántulajdonában, a szabad 

szubjektum lényegi valósága magántulajdona, ami mások elismerésével válik teljessé: 

(birtoklás  rendelkezés  szerződés, kötelmek  azok megszegése: jogsértés, 

jogtalanság  majd a jogtalanság súlyosabb fokozati felé megy: csalás  bűntett  

ezek reakciója a jogi kényszer.) (A törvény az egész érdekeit érvényesíti, a közakaratot, 

amely nem az egyéni érdekek közösségéből deriválható, mint Rousseau-nál, és nem 

magánjogi dimenziójú), mindehhez pedig igazságszolgáltatás, rendőrség és korporatív 

ízű testületek is kellenek).  

 

II. Moralitás. A bűn, szándék, lelkiismeret, jó-rossz morálfilozófiai kérdéseinek szintje. 

(A tisztességes emberi viselkedés és a jogsértés szubjektív oldalának vizsgálata). 

 

III. Erkölcsiség (Sittlichkeit): Család – Polgári társadalom – Állam triász, majd újabb 

átfogó építkezéssel: belső államjog  külső államjog (nemzetközi kapcsolatok)   a 

világtörténelem mozgása (amelynek további jellemzésére nincs szükségünk). 

 

Nézzük azt az egymásra épülő fokozatokban kibomló dialektikus hármasságot, ahogy 

Hegel a család, a polgári társadalom és az állam viszonyrendszerében eljut a 

legmagasabb fokra, az erkölcsi eszmét megtestesítő államhoz. A kiinduló tézis a család, 

aminek tagadása, antitézise a polgári társadalom. A tagadás tagadásával – a kettős 

tagadás mindig állítás – immáron magasabb szintre jutunk: az állam közöttük szintézist 

teremtő szintjéhez 
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A család a részleges önzetlenség (altruizmus) területe, ahol a mások érdekében végzett 

tevékenység dominál, de korlátozottan, mert az egyén is számít, nemcsak a nemek és a 

nemzedékek közötti kölcsönösség, együttműködés.  

 

A polgári társadalom az egyetemes önzés világa, a saját haszon és az előnyök 

maximalizálásáé. Mindenki a saját céljait követi, az egoizmus uralkodik a 

magántulajdon világában, amely a személyi akarat külsővé válása, objektivációja is 

egyben. Felfogásának eredete a klasszikus polgári közgazdákra, elsősorban Adam 

Smithre és David Ricardóra megy vissza. Kiemelkedő Hegel szükségletelmélete. 

Munkamegosztásra, tevékenységcserére a szakadatlanul változó-bővülő szükségletek 

kielégítéséhez szükség van, és a munka módozatait közvetíteni kell a piacon keresztül. 

Ámde ez a koordináció nem tökéletes, zavarok és romlás forrása, ezért kiegészítésre 

szorul. Miért? 

 

Igaz, hogy ebben a rendszerben is a homo oeconomicus smithi-ricardói világa a 

gazdagság forrása: mégis tele ellentmondásokkal. A polgári társadalom megszabja a 

termelés folyamatának menetét, amelyben az egyén nem a szükségleteinek és 

képességeinek, hanem a tőkéjének megfelelő helyet foglal el. Mivel az általános 

gazdagságban való részesedés lehetősége a tőkétől függ, ez a rendszer egyre nagyobb 

egyenlőtlenségeket szül. „Ha a polgári társadalom akadálytalanul működik, akkor ipara 

állandóan növekedőben van (… ) nő a gazdagság felhalmozódása az egyik oldalon, míg 

a másikon a különös munkák elszigetelődnek (és korlátozottságuk folytán 

alárendelődnek az általános munkának), s ezzel nő a munkához kötött osztály függősége. 

A túl nagy gazdagság mellett sem elég gazdag a polgári társadalom ahhoz, hogy egyfelől 

véget vessen a túl nagy szegénységnek, másfelől a csőcselék keletkezésének.” Ekként 

jellemzi Hegelt kiváló kutatója, Herbert Marcuse Az ész és forradalomban (Hegel 

politikai filozófiájáról). 

 

A szükségleteket termelő és kielégítő polgári társadalom (société civil; bürgerliches 

Gesellschaft) sem önműködő, önszabályozó teljesség tehát, ezért kiegészítésre szorul: 

törvényekre, elvekre, szokásokra, intézményekre van szüksége (ez tulajdonképpen az 

erkölcsiség világa).  Az emberi magatartások, kötelékek, társadalmi jelenségek 

kölcsönhatásaikban léteznek és fejlődnek: gazdaság, jog, vallás, erkölcs állam ilyen 

értelemben a fejlődő népszellem (érthetjük: társadalom) konkretizációi. Ezzel Hegel túl 

is ment a polgári társadalom elemzésében a klasszikusok munkamegosztás elemzésein, 

és eljutott az újkor lényeges, döntő társadalomszerkezeti vonásának felismeréséig. Túl 

kell menni a „részterületek, részrendszerek” kölcsönhatásának fontos elvén, mert az 

újkorban a polgári társadalom autonóm mozgásforma, elválik az államtól, (eltérően a 

prekapitalista viszonyokétól).  

 

„A polgári társdalom olyan elkülönülés, amely félúton áll a család és az állam között, 

bár a polgári társadalom kifejlődése később kezdődik (ti. az újkorban – Sz. P.) mint az 

állam fejlődése (amely ókori eredetű, mint láttuk a despotia és a polisz államformáinál 

– Sz. P.), mert maga az elkülönülés ténye már feltételezi az állam meglétét” – írja Hegel. 

 

A polgári társadalom és az állam elvált egymástól, de van kapcsolat közöttük: egyfelől, 

bizonyos értelemben a polgári társadalom különös erői tesznek szert általánosságra az 

államban (tehát az előbbi erőviszonyai hatnak az utóbbira). Másfelől a polgári 
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társadalom kiegészítésre szorul: külső, felette álló rendezőre, mert meg kell fékeznie a 

korlátlan egyéni önzés világát, meg kell fékeznie a „bestiát” (ami a tőke szimbóluma 

Hegelnél.). Tehát az egyéni érdekek elismerése mellett kell fenntartania a közérdeket, 

biztosítania az egész fennmaradását a széthúzó egyéni és különös érdekekkel szemben. 

A magasabb elv (állam) ráépül az alacsonyabbakra (család – polgári társadalom), de 

egyetemessé teszi az altruizmust, meghaladva a kiindulópont, a család korlátolt 

közösségiségét és a polgári társadalom önzését. A polgárok az államban már nem csak 

saját érdekeiket követik, hanem „az erkölcsi eszme megvalósulásaként az állam” 

irányít, teremt új szintézist. Az állam az igazi szabadság rendje, ahol a szabadság 

legfőbb jogához jut. Ezért az állam öncél (magán- és magáértvalóan ésszerű 

képződmény – Hegel terminológiájában), amelynek nincs szüksége másféle, 

hasznossági, eredményességi vagy egyéb igazolásra. Olyan kiegészítésre nem szoruló 

szféra, ahol a szabadság objektív és szubjektív feltételei megfelelnek egymásnak, s ami 

a modern polgári állam alkotmányos szervezetében és az ehhez „hozzárendelt” 

állampolgári tudatban válik valósággá (Márkus György, 1998). 

 

ÉRTÉKELÉS  Hegel Államelméletében jogához jut a törvény előtti egyenlőség, a 

jogegyenlőség és a modern törvényhozói jog, a kodifikáció is. Hegel tagadja ellenben a 

szerződéselméleteket, bírálja a hatalommegosztás tanát, és bár leírja a polgári 

individuumot és a magántulajdon elismerésének alapján áll, de nem igazán 

individualista és versenyelvű. Az egyéni jogok rendszerében az állam alatt maradnak. 

Ezekért – elsősorban a mai liberalizmus nézőpontjából – etatista gondolkodónak 

tekintik, miközben konzervatív vonásai is vannak, és módszertanában előkészítője a 

marxi alapú kritikai társadalomelméleti gondolkodásnak, a modern szocializmusnak. 

Klasszikus.   

 

Filozófiai racionalizmusa maradandó, a gyakorlat és az értelem (Verstand) magasabb 

egységeként felfogott ésszerűség (Vernunft) nem a priori érték (mint Kantnál), hanem 

dialektikus közvetítések révén áll elő. A közvetítő középtag átvesz az előtag 

tulajdonságaiból, aztán továbbadja az utótagnak, amely módosult formában tartalmazza 

előzményeit. Kifinomult és differenciáló gondolkodásmód, technika.  Amit az értelmi 

gondolkodás elválaszt, és ekként azonosítva megrögzít (determinatio est negatio), ott a 

dialektikus ésszerűség összeköt: reflexiós meghatározásaival (Bestimmungen) és/vagy 

közvetítések révén keresi az összefüggéseket, az átmeneteket, a mozgást és a fejlődést. 

Az összfolyamat, a totalitás megragadása igényével, mert az igazság az egészben van.  
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III. RÉSZ  

 

AZ URALKODÓ ESZMÉK ÉS HATÁSUK AZ ÁLLAMRA 
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AZ URALKODÓ ESZMÉK ÉS HATÁSUK AZ ÁLLAMRA  
 

Mik azok az „uralkodó eszmék”? Az uralkodó eszmék intézményesülésének négy területe  

 

Az elmúlt két évszázad során néhány eszme, illetőleg eszmerendszer döntően 

meghatározta az emberek államhoz való viszonyát, s ennek révén a modern államok 

felépítését és működését. Ezeket Eötvös József Der Einfluß der herrschenden Ideen des 

19. Jahrhunderts auf den Staat (A XIX század uralkodó eszméinek befolyása az 

álladalomra, 1851-55) című könyve nyomán „uralkodó eszméknek” nevezzük. E 

művében Eötvös azt vizsgálta, hogy bizonyos eszmék milyen hatást gyakoroltak, 

illetőleg gyakorolhatnak az állam működésére és fejlődésére. Közismert, hogy három 

eszmének – a szabadságnak, az egyenlőségnek és a nemzetiségnek – tulajdonított 

kitüntetett jelentőséget. Első pillantásra is nyilvánvaló, hogy ezek az eszmék a francia 

forradalom hármas jelmondatából (Liberté, égalité, fraternité) származtatott, később 

alkotmányos megerősítést is nyert francia nemzeti mottó elemeivel álltak szoros 

kapcsolatban. 

 

MIK AZOK AZ „URALKODÓ ESZMÉK”?  Az uralkodó eszmék befolyása azon alapult, s 

ma is azon alapul, hogy összegzik és sűrített formában kifejezik a modern társadalmak 

működésének bizonyos jellegzetes – részben valóságos, részben kontingens – 

szervezőelveit, s azokat egy értékrend központi elemévé teszik. Abban az értelemben 

„uralkodnak”, hogy sokak – a mai tömegtársadalmakban: milliók – számára érvényes 

gondolkodási és cselekvési mintákat jelentenek, amit azért tehetnek, mert széles körben 

elfogadott és felvállalható értékeket közvetítenek az egyének felé. Mint ilyenek, nem 

csupán a társadalom és az állam értelmezésének lehetséges modelljeit nyújtják (amivel 

gyakran megkönnyítik az egyének számára azt is, hogy azonosítsák saját nézeteiket, s 

így valamely politikai közösséggel azonosuljanak), hanem sajátos – a mindennapi és a 

tudományos gondolkodásban egyaránt jelenlévő – nézőpontok és szemléletmódok 

lehetőségét is. Ezért tudományos elméletek alapjaivá is válhatnak.  

 

Az uralkodó eszmék és az azok által befolyásolt gondolatrendszerek természetesen nem 

csupán kifejezik, közvetítik vagy „visszatükrözik” a társadalmi valóságban gyökerező 

értékrendet, hanem alakítják is. A köréjük épült elméletek hozzájárulnak világunk 

megértéséhez, az azokból kiinduló cselekvési programok pedig – legyen szó akár 

kormányprogramokról, akár egyéni tervekről – annak megváltoztatásához. Az ilyen 

eszmék befolyásolják vágyainkat, életterveinket és cselekedeteinket is – olykor 

közvetlenül, például hitszerű meggyőződések formáiban, olykor pedig erkölcsi és 

politikai eszmények közvetítésével. Sok esetben a társadalmi cselekvés legfőbb 

mozgatói, az érdekek is csupán ezek fényében tűnnek érvényesítésre méltónak. Az 

érdekek ugyanis gyakran az eszmék leple alá vonulnak, ahol – EÖTVÖS József plasztikus 

megfogalmazását idézve – érvényesülésük során nem kell pironkodniuk. Ám az eszmék 

ennél jóval többet jelentenek: ha a történelmi változások motívumait és energiáit az 

anyagi, szellemi és erkölcsi érdekek is adják, „haladásunk irányát mindig eszméink 

határozzák meg.” 

 

Az alábbiakban négy főbb eszmerendszert elemzek – a szabadság eszméjére épülő 

liberalizmust, a rend eszméjét érvényesítő konzervativizmust, az egyenlőség eszméjét 

középpontba helyező szocializmust és a nemzeti összetartozás eszméjét érvényesítő 
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nacionalizmust –, mindenekelőtt azért, hogy áttekintsem az államra és a politikára 

vonatkozó tanaikat. Úgy vélem, hogy e tanok alapján a modern európai államra 

vonatkozó gondolkodás elmúlt két évszázadának – s az abban kifejeződő reflexió révén 

a modern európai államfejlődés egy korszakának – számos jellemzője leírható. Vagyis 

azt állítom: az uralkodó eszmerendszerek keretei között tudományos elméletek is 

születtek és születnek ma is, s ezeket egy sajátos módon szemlélve sok mindent 

megtudunk a modern államokról. Már itt hangsúlyozom: ezen elméletek 

tudományossága nem kérdőjelezhető meg azon gyakran harsogott tévedés alapján, hogy 

az uralkodó eszmék „ideológiák” volnának: a liberalizmus, a konzervativizmus, a 

szocializmus és a nacionalizmus ugyanis – mint azt majd többféleképpen is bizonyítani 

fogom – nem pusztán ideológia.   

 

AZ URALKODÓ ESZMÉK INTÉZMÉNYESÜLÉSÉNEK NÉGY TERÜLETE  Az uralkodó esz-

mék az állami és a politikai élet különböző területein éreztetik – ismét Eötvös 

hasonlatával élve: olykor észrevétlenül épülő korallszigetekhez hasonlítható, olykor 

dühöngő vulkánokra emlékeztető – hatásukat. Mondhatnánk úgy is, de immár Eötvös 

elemzéseitől teljesen eltérve, hogy különböző módokon intézményesülnek. Ez egy 

másfajta fogalmi rendszerben azt jelenti: ezek az eszmék az emberi kapcsolatok sajátos 

területein és változatos formákban tárgyiasulnak (objektiválódnak). 

 

A szóban forgó eszmerendszerek intézményesülésének vagy tárgyiasulásának 

megítélésem szerint négy jellegzetes és a politika, illetőleg az állam szempontjából 

fontos területe van: a társadalmi-politikai gyakorlat, a tudományos elmélet, az ideológia 

és a cselekvési program. Ezeket vizsgálatuk során is szem előtt kell tartani. 

 

Ez azt jeleni, hogy az uralkodó eszmék kapcsán elemezhetjük, először is, az azokra 

épülő, illetőleg az azok által irányított társadalmi és politikai gyakorlatot. Így eljárva 

példának okáért azt vizsgáljuk, hogy miként működik egy liberális állam, vagy milyen 

politikát folytat egy konzervatív párt. Másodszor vizsgálhatjuk az uralkodó eszmék 

keretében született, tudományos igénnyel megfogalmazott elméleteket. Amikor ezt 

tesszük, akkor például egy konzervatív politikai filozófiát vagy egy szocialista 

államelméletet tanulmányozunk. Ám tanulmányozhatjuk ezen eszmék ideológiai 

elemeit is. Így a liberális szabad piac doktrínáját, az osztályharc éleződésére vonatkozó 

kommunista elképzelést vagy a vezérelvű demokrácia tanát. S végül, figyelmünket 

irányíthatjuk az egyes eszmerendszerek által befolyásolt cselekvési programokra is. 

Ilyenkor azt vizsgáljuk, hogy – példának okáért – egy adott helyzetben mit tartalmaz egy 

nacionalista kormányprogram, vagy egy liberális párt miként tervezi átszervezni a 

közigazgatást. 

 

Az alábbiakban elsősorban a tudományos elméleteket alapul véve vizsgálom az 

uralkodó eszméket, de kiemelt figyelmet fordítok az elméletek megalkotóinak, s 

általában ezen eszmerendszerek híveinek gondolkodásmódjára is. Ezen eszmék 

intézményesülésének egyéb formáira – vagyis a politikai gyakorlatra, ideológiákra és 

programokra, illetőleg az azokkal összefüggő viselkedési mintákra vagy attitűdökre – 

csak akkor térek ki, rendszerint érintőlegesen, ha az elméletekkel szorosabb 

kapcsolatban állnak. Elsősorban nem azzal foglalkozok tehát, hogy a gyakorlatban 

miként tevékenykednek a liberális pártok, milyenek a konzervatív kormányprogramok, 

mit tesznek a szocialista politikusok, vagy hogyan építenek ki egy nemzetállamot, 



 

 103 

hanem azzal, hogy mi jellemzi az egyes eszmerendszerek államra és politikára 

vonatkozó elméleteit. Ehhez természetesen elemezni kell magukat az eszmerendszereket 

is, s helyenként ki kell térni a témánk szempontjából másodlagosnak tűnő elképzelésekre 

is. A gondolkodásmód, illetőleg a gondolkodási stílus szem előtt tartása miatt az elemzés 

részben tudásszociológiai jellegű, amennyiben e tudomány a gondolkodást, mint 

társadalmilag meghatározott és sajátos szituációkban zajló tevékenységet vizsgálja, 

gyakran az abban szerepet játszó fogalmak elemzése révén.  

 

A tudásszociológia – mint Mannheim Károly írta – „arra törekszik, hogy a gondolkodást 

ama történelmi társadalmi helyzet összefüggésében ragadja meg, amelyből az egyénileg 

differenciált gondolkodás csak igen fokozatosan emelhető ki.” E nagy magyar tudós 

kissé érdes megfogalmazása szerint ez azt is jelenti, hogy „nem az emberek 

gondolkodnak önmagukban, nem izolált egyének művelik a gondolkodást, hanem 

meghatározott csoportokban élő emberek, akik sajátos gondolkodási stílusukat oly 

módon alakították ki, hogy végtelen szekvenciában reagáltak bizonyos tipikus, közös 

pozíciójukra jellemző helyzetekre. Az egyén ugyanis – olvashatjuk Mannheim Ideológia 

és utópia (1929,1936) című művében – „pusztán részt vesz annak továbbgondolásában, 

amit mások előtte már gondoltak”; megörökölt helyzetében „olyan gondolkodási 

modellek között találja magát, amelyek megfelelnek e helyzetnek, s arra törekszik, hogy 

az öröklött reagálási módokat továbbfejlessze vagy másokat állítson helyükbe, s így 

megfelelő módon boldogulhasson a helyzet változásaiból és módosulásaiból adódó új 

követelményekkel.”23 Ez a szemlélet az eszmerendszerek elemzésekor különösen 

ígéretesnek tűnik. 

 

 

 

                                                 
23 MANNHEIM Károly: Ideológia és utópia. (Ford.: Mezei I. György.) Atlantisz Kiadó, Budapest, 1996, 

11-12. p. 
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III. 1. A LIBERALIZMUS ÉS A LIBERÁLIS ÁLLAM ESZMÉJE  
 

A liberális gondolkodás alapjai. Racionalizmus. Individualizmus. A liberális ember-és társadalom-

felfogás. A liberális értékrend. Szabadság. Tolerancia. Egyenlőség. Igazságosság. Egyéb értékek. A 

liberális állam. Az állam és a politikai tevékenység liberális felfogása. A liberális állameszmények. 

Minimális állam. Korlátozott állam. Semleges állam. Liberális állami, politikai és jogi intézmények. 

Parlamentarizmus. Politikai nyilvánosság. Hatalommegosztás. Önkormányzat. Szabadságjogok. 

Liberalizmus és demokrácia.  

Az emberi szabadság kívánatos volta évezredek óta meghatározó eleme a társadalmi 

cselekvésnek: az ókortól napjainkig milliók reménykedtek megvalósíthatóságában, s 

miközben a zsarnokok vagy félelemmel vagy megvetéssel tekintettek rá, tíz- és 

százezrek nagyra becsülték és harcoltak érte, sőt igen sokan életüket is feláldozták 

előmozdítása érdekében. A szabadság eszméjére épülő politikai mozgalom és szellemi 

áramlat – a liberalizmus – azonban csak újkor egy meghatározott korszakában alakult 

ki.  

A XVII. század második felében már liberálisnak minősíthető modern államelméleteket alkottak, a 

következő évszázadban pedig az angol whigek a szabadelvűségre épülő pártot szerveztek. A francia 

forradalom, egyebek mellett, a liberté eszméjét tűzte zászlajára, s a XIX. században a liberalizmus az 

európai politikai kultúra befolyásos áramlata, Nyugat-Európában meghatározó tényezője lett. Maga a 

kifejezés egyébként, egy sajátos történelmi esetlegesség okán, spanyol eredetű; ti. a Los Liberales nevű 

progresszív párt 1810-es fellépése nyomán terjedt el szélesebb körben.  

Bár az elméletek gazdagsága és egy új típusú államot kiépítő politikai gyakorlat sikere okán a XIX. 

századot szokás a „liberalizmus évszázadának” tekinteni, a szabadelvűség különböző módokon a XX. 

századi gondolkodást és államfejlődést is döntő módon befolyásolta.  

III. 1. 1. A LIBERÁLIS GONDOLKODÁS ALAPAI 

A modern politikai és államelméletekben kifejeződő értékek, illetve az azok köré 

szerveződő eszmeáramlatok bölcseleti előfeltevéseit az újkor hajnalán születő szellemi 

folyamatok teremtették meg. A liberalizmus esetében ezek közül kettőnek, a 

racionalizmusnak és az individualizmusnak volt kitüntetett szerepe. 

 

RACIONALIZMUS Az emberi gondolkodás mindig azzal az igénnyel lépett fel, hogy 

vezesse az embert, és hozzásegítse a világ feletti uralmának kiterjesztéséhez. A XVII. 

században kibontakozó racionalizmus azonban ezt az igényt mintegy joggá formálta, és 

azt sugallta, hogy a világ feletti uralom kiterjesztésének a feltétele a dolgok valódi 

rendjének, vagyis az „igazságnak” az ismerete. Az igazság eszerint egyetemes érvényű. 

E gondolathoz arra volt szükség, hogy elkülönítsék a dolgok „valódi” és látszat-rendjét, 

s megkülönböztessék a lényeget és a jelenségeket.  

Ezzel elválasztották az objektív és szubjektív világot, s az embert kiemelték a hagyományos világ-

egészből. Amikor az ember gondolatilag levált az univerzumról (szubjektum lett), akkor megnyílt annak 

a lehetősége is, hogy azt kívülről – mint tárgyat (azaz tárgyilagosan) – ismerje meg és ismeretei birtokában 

hatalma alá vonja. Ez a szubjektum az értelem rendjévé tette és az ész kritériumának vetette alá a világot. 

Ezzel az észnek hatalmat adott a valóság felett. 

E folyamatban teremtődött meg a tény és érték megkülönböztetésének lehetősége is. Ha az igazság 

kiemelhető az adott világ egészéből és a megfelelő módszerrel az ember számára felmutatható, akkor az 

értékeket sem ott (az "adott világban") kell keresni. Ott ugyanis – mint mondják – csak tények vannak, 

melyek nem feltétlenül értékesek (tehát megváltoztatandók). A tények ráadásul nem tudják megmondani, 

hogy mit kell tennünk, vagy miként kell élnünk. Az ilyen kérdésekre azok az értékek válaszolnak, amiket 
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az ember maga alkot meg saját magának. Az ember e felfogásban nemcsak szellemileg, de erkölcsileg is 

autonóm lény lehet. 

Az ember azonban így nem csupán az ész kritériumának veti alá a valóságot, de azt is elhatározhatja, hogy 

gondolkodásának megfelelően átalakítja azt. Nem gondolatait igazítja hozzá a létező rendhez, hanem e 

rendet formálja meg gondolatai szerint: a társadalmat és az államot észelvek szerint rendezi be. 

E ponton – amint arra Friedrich A. Hayek felhívta figyelmünket – az európai racionalizmus útjai elváltak. 

Az egyik áramlat az előbbi utat folytatva azt állította, hogy társadalom és az állam kizárólag észelvek 

alapján is berendezhető. Az emberi értelem képes arra, hogy elméletileg megfogalmazza a helyes rend 

főbb elveit és – mint tervet – megvalósítsa azokat. Az ember, mint eszes lény képes erre, s mint autonóm 

lénynek ez jogában is áll. Ez a racionalizmus így a tények „kíméletlen” – előbb elméleti, majd gyakorlati 

– kritikájával járt, és azt sugallta, hogy ha a tények nem felelnek meg az elméletileg helyesnek, akkor meg 

kell változtatni azokat. 

A racionalizmus mérsékelt áramlata nem mondott le ugyan az értelem vezérlő szerepéről, de sosem 

szárnyalt olyan magasan, hogy ne látta volna annak korlátait. E mérsékelt felfogás szerint az igazság 

részben vagy egészben a tapasztalatból származik, és a tapasztalatnak ellentmondó elv nem lehet helyes.  

Ezen az alapon csupán a valóság kritikájára (de nem „kíméletlen kritikájára”) van jogunk, az autonómia 

pedig csupán a valóságnak a múltbeli tapasztalattal összeegyeztethető észelvek szerinti alakítására (de 

nem felforgatására) nyújt erkölcsi fedezetet.  

A racionalizmus a modern társadalmi és politikai eszmeáramlatok döntő többségére hatott. Jelen volt, 

illetve jelen van a liberális és a szocialista gondolkodásban, megtalálható a társadalmi szerződés 

elméleteiben és a természetjogi koncepciókban is. Az egyes eszmeáramlatok között azonban nem csupán 

az vezet különbségekhez, hogy racionalisták-e vagy sem, hanem az is, hogy annak melyik változatát 

fogadják el. 

INDIVIDUALIZMUS  A világ-egészről gondolatilag leválasztott embert szubjektumnak 

nevezzük, az önállóság lehetőségével ténylegesen élő személyt pedig autonóm 

individuumnak. Az individualizmus [egyén-elvűség] azokat az elméleteket és 

gondolatrendszereket jellemzi, amelyek szerint az egyén – valamilyen értelemben – 

elsődleges a közösséggel szemben. Egy ilyen nézet persze sohasem alakítható olyan 

ontológiai elvvé, amely szerint az egyén „valóságosabb”, mint közössége, s metafizikai 

tétellé sem (hogy ti. az előbbi „megelőzi” az utóbbit), de ebben az általános értelemben 

kiterjedt – és kiterjeszthető – fogalmi tartománya van. 

Erkölcsi értelemben (etikai individualizmus) nem más, mint az a gondolat, mely szerint bárminek csak a 

konkrét személyek vonatkozásában lehet erkölcsi minősége, s a kollektív társadalmi képződményeknek 

(osztály, haza, stb.) nincs az egyénektől független erkölcsi státusza. E képződményeket ezért nem 

illethetik meg erkölcsi jogok, illetve az irányukban elgondolható erkölcsi kötelezettségek (például a haza 

esetleg önfeláldozással is járó védelme) csak az egyéni jogok függvényében értelmezhetők.  

A jogelméleti értelmezés szerint ebből az is következik, hogy az egyéneket attól függetlenül is megilletnek 

bizonyos jogok, hogy valamely erkölcsi vagy konkrétan meghatározott, s történetileg kialakult 

jogközösséghez tartoznának. Ez az elv rendszerint a természetjogi, újabban az emberi jogi koncepciók 

része.  

A tudományos megismerés terén az ún. módszertani individualizmus a totalitás-elméletek és a holizmus 

ellentéte: a világ megismerése során eszerint csak az egyénekhez, illetőleg egyedi létezőkhöz köthető 

entitásokból indulhatunk ki, s a rájuk jellemző vonásokat nem vihetjük át az általuk alkotott kollektív 

képződményekre, mint egészre. Például: mivel cselekedni csak konkrét személyek tudnak, csak nekik 

lehet akaratuk (az államakarat vagy az osztályakarat fogalma tehát fikció). Ugyanígy: az államérdek, az 

osztályérdek vagy a nemzeti érdek legfeljebb az egyéni érdek függvényében értelmezhető. 
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A politikai individualizmus fő tétele az, hogy az állam legfontosabb funkciója azon feltételek biztosítása, 

amelyek között az egyének megvalósíthatják céljaikat. Ehhez néhányan hozzáteszik, hogy a 

„társadalmiság” nem önálló létező (ti. egyénekből áll, s valamely társadalom vagy nemzet akkor művelt, 

ha az azt alkotó egyének műveltek; akkor gazdag, ha tagjai gazdagok, és így tovább). Politikai 

szempontból ugyanakkor a liberális gondolkodók nem azt állítják, hogy az egyén, mint rész mindig 

megelőzi a közösséget, a nemzetet vagy a társadalmat, mint egészet, hanem azt, hogy vannak olyan 

egyénhez köthető érdekek vagy jogok, amelyek még a közösség érdekeivel és esetleges jogaival szemben 

is védelmet érdemelnek. 

Az individualizmus továbbá azt is jelenti, hogy az egyén nem köteles alávetni magát a „tények” 

uralmának: az „értékek” választhatók és e választásért az egyén felelősséggel tartozik. Az ember továbbá 

a természetétől fogva érdekvezérelt és érdekérvényesítő lény, s hogy az „értelmes önzés” a politikai rend 

alapjává tehető. A liberális individualizmus így az emberi lét a-szociális jellegére helyezi a hangsúlyt, 

amit több elmélet az egyén erkölcsi autonómiájával alapoz meg. 

A LIBERÁLIS EMBER- ÉS TÁRSADALOM-FELFOGÁS  A liberális világszemlélet szerint 

az ember racionális lény. Racionális abban az értelemben, hogy észelveket alkot és 

észelveket követ. Ez azt is jelenti: autonóm lény, aki – amint azt például Immanuel Kant 

(egyébként Rousseau egyes gondolatait elfogadva) oly meggyőzően kifejtette – törvényt 

ad önmagának. S aki törvényt ad magának, az képes túllépni létének történeti 

meghatározottságán, azaz a múltból származó korlátokon. Vagyis aki törvényt ad 

magának, az uralhatja a jelent és a jövőt. A jelen szorításából való elmozdulást a liberális 

szemléletben az érdekek ösztönzik. Eszerint az ember érdekvezérelt lény: cselekvésének 

kiindulópontja a társadalmi helyzetében adott szükséglet, az erre épülő érdek és az ehhez 

társuló célképzet. Az emberi cselekvés egyik legfontosabb motívuma az „önszeretet”, 

ami – bárhogy is értelmezzük – az egyéni helyzetet kívánja kedvezőbbé tenni. A 

cselekvés során azonban az ember önmagát valósítja meg és saját szunnyadó képességeit 

bontakoztatja ki. 

 

Ez az emberkép döntően befolyásolja a liberalizmus intézmény-elméletét is. Eszerint az 

intézmények akkor működnek helyesen, ha nem kívánják meg, hogy hatékonyságuk 

növelése végett az emberek (akik végtére is nem angyalok, s többségük még csak nem 

is szent) feláldozzák saját érdekeiket. Egy jó államhoz – ha intézményes szerkezete 

helyesen van kialakítva – nem feltétlenül kellenek kiváló, erényes vagy a közös célok 

érdekében önmagukat feláldozó állampolgárok. Kant híres megjegyzése – miszerint „az 

államalkotás feladványa (…) még az ördögök népe számára is megoldható, feltéve hogy 

értelemmel bírnak” – ezek alapján úgy is értelmezhető, hogy a liberális állami-politikai 

intézményrendszer esetén az államrend helyes működéséhez még a kizárólag a saját 

érdekeiket követő (ám emiatt persze ördögnek még nem tekinthető) emberek is 

hozzájárulhatnak. 

 

A racionális és érdekvezérelt ember ugyanakkor mindig individuum, egyén. Ez az egyén 

változatos – és mindig „mesterséges” (társadalmilag és bizonyos fokig tudatosan 

alkotott) – formákban kapcsolódik a közösségekhez. Egy atomisztikus társadalomkép 

elvileg lehetséges ellentmondásait a liberális gondolkodásban az zárja ki, hogy az egyén 

szemléleti horizontján és autonómia-határán a másik ember nem csupán „megfér”, 

hanem – például a kanti és a kantiánus elméletekben – célként vagy – a haszonelvű 

gondolkodásban – eszközként hozzá is tartozik ahhoz. Az egyén világának belső 

ösztönzései ugyanis megteremtik a társulás létalapját is – noha az egyes felfogásokban 

igencsak eltérő módon. A különböző elképzelések szerint az egyén nem egyszerűen a 

közösség passzív és determinált „tagja”, s az embereknek csak az az együttese tekinthető 
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közösségnek, amely szabad egyénekből „építkezik”, vagyis az önkéntes elhatározáson 

alapul (mely persze lehet hallgatólagos is).  

 

Ha az ember érdekvezérelt és ésszerűen cselekvő lény, akkor modális lény is: 

lehetőségei létének részei. S amint az egyéni léthelyzet is lehetőségeket foglal magában 

(például kedvezőbbé tehető), úgy a társadalom is a lehetőségek világa, vagyis alakítható. 

A szokások, a múltbeli beidegződések és a hagyományok világa (vagyis a „múlt halott 

keze”, ahogy egy amerikai gondolkodó nevezte) a liberális számára nem félelmetes 

ellenfél, mert a múltnak a jelen felett nincs abszolút hatalma: egy ésszerű, vagy egy 

mindig ésszerűbbé váló világban a múlt szorításából ki lehet szabadulni.  

 

A liberális időszemléletben a múlt így háttérbe szorul, és az időnek mintegy két 

dimenziója lesz: a jelen és a jövő. Eszmei tekintetben a hangsúly a jövőn van, 

funkcionális szempontból azonban – az újnak a régibe való beoltására vonatkozó 

lehetőségek keresésével – a jelenre helyeződik. Ez alól csupán a konzervatív 

liberalizmus és a liberális konzervativizmus jelent kivételt (ideértve a megújult 

klasszikus liberalizmust is), mely a múltat őrző normák, hitek és eszmények felé fordul, 

mert úgy véli, hogy hosszú távon a szabadság rendje sem tartható fenn a hagyományok 

és a hagyományos értékek nélkül. 
 

A liberalizmus szerint az emberi létben nem valamilyen elvont potencia (például valamilyen emberi 

lényeg) rejlik, hanem a mindenkori jelenleginél jobb rend lehetősége. Ez egyes elméletekben 

antropológiai tételekhez vezet (például az emberi természet javíthatóságához), másokban erkölcsi 

következményei vannak, s megint másokban a társadalmi-politikai berendezkedésre vonatkozik. Eszerint 

elgondolható – miként Wilhelm von Humboldt (1767-1835) fogalmazott – „valamennyi lehetséges világ 

legjobbika”, vagy Jeremy Bentham kifejezését idézve, egy olyan társadalom, amely az azt alkotó egyének 

„lehető legnagyobb számának” biztosítja a boldogságot, illetőleg a boldogulás lehetőségét. Amennyiben 

a liberalizmus utópia – miként például Karl Mannheim állította –, úgy egy ész által kormányzott világ 

utópiája. Az utópia fogalmát másként értelmező felfogás e vonatkozásban inkább azt hangsúlyozza, hogy 

egy teljesen ésszerű társadalmi és állami rend a liberális feltételezés szerint sosem valósítható ugyan meg, 

de legalább megközelíthető és az ahhoz vezető út járható.  

A tökéletes emberi rend megközelítése kapcsán a liberális gondolkodásmód a pacifikált társadalmi 

együttműködés eljárásait részesíti előnyben. Ebből nemcsak az erőszakmentes társadalom-technikák és 

viszonyulási formák – nevelés, művelődés, tolerancia – iránti érzékenység következik, hanem az is, hogy 

a liberalizmus igen könnyen társul a békés társadalmi lét különböző eszméivel (demokrácia, 

humanizmus). A liberalizmus e vonását gyakran kritikailag kezelik, és azt mondják, hogy e béke felszíni: 

csak a politikai formákra terjed ki, érintetlenül hagyva az e formák mögötti gazdasági uralmat és az 

érdekharcok által átszőtt társadalmi viszonyokat.  

E kritikai szempont a liberális társadalom-felfogás egyik legjellegzetesebb vonásával, a 

(polgári) társadalom és állam, illetőleg a magánélet és közélet, a polgár és állampolgár 

határozott – bár elméletenként változó módon megindokolt és értelmezett, illetőleg 

változatos garanciákkal körülbástyázott – elválasztottságával (fogalmi elválasztásával-

elválaszthatóságával) függ össze. Ez az elválasztottság a jóléti államok kialakulása után 

számos liberális elméletben az állami tevékenység korlátaira vonatkozó normatív 

posztulátum lett, amit elsősorban áldásos következményei (például az egyéni autonómia 

értékei, a magánszféra védettsége, vagy az állami befolyástól mentes gazdasági rend 

állítólagos hatékonysága, és így tovább) igazolnak.  
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III. 1. 2. A LIBERÁLIS ÉRTÉKREND  

Az egyes eszmerendszerek értékrendjének eltérései nem csupán, és nem is elsősorban 

az azokban felsorakoztatott értékek körének különbségéből következnek, hiszen sok 

érték – „szabadság”, „egyenlőség”, „igazságosság” – minden áramlatban megtalálható. 

Az értékrendszerek különbségét két körülmény magyarázza. Egyrészt az egyes értékek 

tartalmának különbsége: mást jelent a „szabadság” a liberálisok és a konzervatívok 

számára, s mást ért az „egyenlőségen” a szocialista és a nacionalista gondolkodó. 

Másrészt: az egyes értékek tartalmát jelentősen befolyásolja az a helyzet, amit az 

értékrendszeren belül elfoglal. Ebből a szempontból minden értékrendnek van egy olyan 

alapértéke, amely meghatározza a többi tartalmát és súlyát, s kialakítja az egyes értékek 

egymáshoz való viszonyát. Egy másik kontextusban az ilyen alapértékeket nevezte 

Eötvös József uralkodó eszméknek. 

SZABADSÁG  A liberalizmus legalapvetőbb értéke az egyéni szabadság, amely nem 

valaminek a megtételére vonatkozik, hanem valamitől való mentességet jelent. Ebben 

az értelemben negatív jellegű. Az egyén elsősorban akkor szabad, ha „kívülről” – a 

közhatalom, a közvélemény, a többségi akarat oldaláról – nem kényszerítik valamire, 

nem korlátozzák valamely tevékenységében és nem avatkoznak be magánjellegű 

viszonyaiba. Az így felfogott szabadság – amint azt kiváló összefoglaló elemzésében 

Isaiah Berlin kimutatta – olyan szférát teremt, ami mentes mások, s így az állam, a 

közhatalom, stb. beavatkozásától, önkényétől, szeszélyétől vagy korlátozó 

ellenőrzésétől. 

 

E negatív hangsúllyal felfogott szabadság az elmúlt két évszázad hagyományában úgy 

jelent meg, mint valami külső és korlátozó akaratnak, rendszerint az állami 

tevékenységnek a hiánya. A legtöbb rész-szabadság és szabadságjog nem más, mint az 

állami akarat hiánya az élet egyes területein; a sajtószabadság például a cenzúra hiánya, 

az ipari vagy kereskedelmi szabadság az állami gazdasági beavatkozás hiánya és így 

tovább. A közvetlenül nem ilyen szerkezetű rész-szabadságok és szabadságjogok 

(például a gyülekezés, a vallás vagy az egyesületalapítás szabadsága) is átfordíthatók 

ebbe a logikába. Ha pedig a szabadságjogok – amint a „negatív” felfogás egyik kortárs 

kritikai elemzője, Joel FEINBERG (1926-2004) rámutatott – arra is utalnak, hogy 

alanyaiknak pozitíve mit lehet megtenniük, akkor egy ilyen felfogás alapján arra a 

meglehetősen egyszerű következtetésre kell jutnunk, hogy azok a magánszféra békéje 

és biztonsága, a magánérdek érvényesítése és bizonyos egyéni érdekek feltétlen védelme 

körül forognak. 

 

Benjamin Constant szerint az így értelmezett szabadság modern szabadság. A „régiek” 

– fejtegette egy híres, a „régiek” és a „modernek” szabadságfelfogását összehasonlító 

előadásában, régiek alatt értve például az ókori görögöket – a kollektív döntéshozatalban 

való közvetlen részvételt tekintették a szabadság lényegi elvének. Úgy vélték, hogy az 

ember akkor szabad, ha gyakorolhatja jogait a közös ügyek intézésében, hallathatja 

szavát a törvényhozásban és beleszólhat az ítélkezésbe. A „régiek” azonban ennek 

fejében hajlandóak voltak alávetni magukat a közösség modern szemmel gyakran 

tolakodó hatalmának. A „modern” ember ezzel szemben nem az államban kíván szabad 

lenni, hanem az állami befolyástól való mentességre vágyik. Szuverenitását csak 

alkalmilag (például egy választáskor) akarja gyakorolni – hangsúlyozta Constant egy 
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közismert rousseau-i tétel kritikájaként) –, s szabadságának igazi tere a magánemberi 

függetlenség. Az ilyen szabadság – tehetjük hozzá – polgári szabadság; mert a polgár 

az, aki – miután időről-időre „létrehozta” az államot (vagyis szavazott) – a védett 

magánszférába visszavonulva kívánja élvezni élete önállóságát. 

 

A szabadság így két pólusú viszony. Egyik oldalán a magánember áll, a másikon pedig 

mindaz, ami korlátozhatja őt: az állam magánszférát veszélyeztető gazdaságirányító 

tevékenysége; az individualitást (a közvélemény terrorja révén vagy másként) 

felszámoló többségi zsarnokság; a magánviszonyokban kialakult elosztási arányokat 

felülvizsgálni szándékozó szocialista gyakorlat; a magánautonómiára lecsapni készülő 

és mindenről gondoskodni kívánó bürokrácia, és így tovább. E két pólusú 

szabadságfelfogás egyik sajátossága az, hogy alaphangsúlya a védelem. E védelem 

legfontosabb eszközeit az állami intézmények és az alapvető jogokat biztosító 

alkotmányos megoldások jelentik, s egyebek mellett ez az axiológiai összefüggés 

magyarázza a liberális intézményelmélet gazdagságát. 

 

TOLERANCIA  Mivel a mások beavatkozásától mentes magánemberi függetlenség 

területei nem határolhatók el pontosan és az egyéni szabadság e garantált terei nem 

szigetelhetők el egymástól, ezért a szabadság elvét szükségképpen egészíti ki a 

tolerancia. Amíg a szabadság elvében az élni, addig a toleranciáéban az élni hagyni 

hangsúlyozódik. Amíg az előbbi a mások beavatkozásától való mentesség igényét 

fogalmazza meg, addig az utóbbi a mások életébe való be nem avatkozás elvét fejezi ki. 

 

A tolerancia eszméje eredetileg vallási türelemként jelent meg a XVII. században 

(indokoltságát mások mellett John Locke fejtette ki meggyőző erővel), s egy hosszú 

történelmi folyamat eredményeként, lényegében a XX. században – összefüggésben az 

ún. pluralista elméletek megjelenésével is – lett a társadalmi élet több területére is 

kiterjedő-kiterjeszthető politikai-erkölcsi elv. Alapjaként leggyakrabban a társadalom 

pluralista felfogása, illetőleg a modern társadalmak értékpluralizmusa szolgál. Eszerint 

a modern társadalom viszonyai között az egyének és a léthelyzetek különbözőségéből 

az életmódok – s ezek mögött a nézetek, a vélemények, preferenciák és értékek – 

különbözősége következik. E különbözőség (illetőleg egyes felfogások szerint az annak 

hátterében álló egyéni autonómia) az ésszerűség bizonyos határai között olyan érték, 

amit a politikai és állami intézményeknek fenn kell tartaniuk. 

 

A tolerancia tehát érték-pluralizmust feltételez, és ezzel azt is, hogy a teljes erkölcsi 

tökéletesség elérhetetlen (imperfekcionizmus). Ez azt jelenti, hogy bármilyen értéket is 

tesz valaki erkölcsi elvei – és így életformája – alapjává, mindig lesznek olyan értékek, 

amelyek csak más, az övével összeegyeztethetetlen életformákban valósíthatók meg. A 

toleráns szemlélet elméleti feltétele továbbá az, hogy egyes erkölcsi értékek az értékek 

valamely abszolút és személytelen kritériuma alapján nem rangsorolhatók, vagyis 

azonos érvényűek.  

 

Ez komoly filozófiai problémát vet fel, nevezetesen a tolerancia és a közömbösség 

elhatárolhatóságát. Amíg a liberalizmus kritikusai a fenti összefüggés második elemére 

(„nem rangsorolhatók”) helyezik a hangsúlyt, és ebből – vitatható módon – arra 

következtetnek, hogy a tolerancia teljes értékrelativizmushoz, s ezzel közömbösséghez 

vezet; addig hívei sosem felejtik el hozzátenni, hogy ez „az értékek valamely abszolút 
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és személytelen kritériuma alapján” van így, az azonos érvényűség pedig nem terjed ki 

minden, illetőleg bármely értékre.  

 

A liberális gondolkodók egy ún. viszonylagos értékrelativizmus keretében tehát 

lényegében azt állítják, hogy a modern társadalomban vannak olyan értékek, amelyek 

azonos érvényűek, s ezért másokkal egyenrangúak. Annál a kérdésnél azonban, hogy 

konkrétan melyek ezek, s milyen széles a körük, fontosabbnak tartják azt, hogy miben 

áll jellegük. A modern elméletek – gyakran a kanti filozófia hatása alatt – e tekintetben 

többnyire azt hangsúlyozzák, s ezzel egyben az egyenlőség eszméjét is igazolják, hogy 

ezek az értékek az ember személy mivoltával állnak összefüggésben. A tolerancia 

követelményében így az az igény fogalmazódik meg, hogy azokban a helyzetekben, 

amikor az ember személy-mivolta forog kockán (például vallási és politikai 

meggyőződéséről, vagy – az újabb elgondolások szerint – ezeken túl, szexuális 

"preferenciáiról" van szó), mindenkivel egyenlően kell bánni. 

 

EGYENLŐSÉG  Az „egyenlőség” különböző felfogásai közül a liberális elméletek azt 

veszik alapul, ami a személyes lét azonos-érvényűségét hangsúlyozza. Eszerint az 

emberi lények egyenlő erkölcsi értékkel bírnak. Az újabb alkotmányjogi elméletek – 

filozófiai alapjukat illetően Kant elméletéig visszavezethetően – ezt az értéket 

tartalmilag az egyén emberi méltóságában jelölik meg. Ha mindenki egyenlő méltóságú 

személy, akkor mindenki képes arra, hogy megértsen bizonyos erkölcsi elveket, s ezek 

alapján önálló életcélokat fogalmazzon meg és kövessen. Ebből a normatív elméletek 

szintjén nemcsak az önálló cselekvés társadalmi és politikai feltételei megteremtésének 

követelménye következik, hanem az is, hogy minden egyénnel, másokkal egyenlően kell 

bánni. De mit jelent az, hogy „egyenlően”? 

 

Az egyenlőség elvének számos jelentése van, s ezek közül néhány már a klasszikus 

liberalizmusban megjelent, másokat a modern liberalizmus fejtett ki, ismét másokat 

pedig – egyfelől a szocialista elméletek hatására, másfelől a modern keresztény tanokra 

adott válaszul – a szociálliberalizmus fogalmazott meg. 

 

Az egyenlőség eszméje a klasszikus liberalizmusban mindenekelőtt jogegyenlőségként 

jelent meg. Az emberek társadalmi helyzete, gazdasági ereje, műveltsége vagy 

képességei különböző – állították –, s e helyzetek (a szocialisták követeléseivel 

szemben) társadalmi vagy politikai diszfunkciók nélkül tartalmi értelemben nem 

egyenlősíthetők, de létezik egy olyan általános mérce, nevezetesen a jog, amely 

mindenkit ugyanazon szempontok szerint bírál el. A jogegyenlőség egyik alapjelentése 

így a törvény előtti egyenlőség lett (amelynek alapján mindenki magatartását ugyanazon 

jogi szabályok alapján kell megítélni), a másik pedig a jogokban való egyenlőség 

(miszerint bizonyos jogokkal mindenkinek rendelkeznie kell). 

 

Az egyenlőség elve fejeződött ki abban az elvont, s elvontsága miatt sokat bírált 

gondolatban is, mely szerint egy szabad társadalom mindenki számára egyenlő 

lehetőségeket biztosít, akármilyen is legyen a társadalmi helyzete. Ebből alakult ki a 

lehetőségek egyenlőségének fogalma, ami értelmezhető formális jogi követelményként 

(például: a törvények biztosítsák, hogy bizonyos hivatali állások betöltésekor mindenki 

egyenlő esélyekkel rendelkezzék, aki eleget tesz az előírt feltételeknek), politikai 

vonatkozásban (ezen alapul a XX. századi amerikai politológiai irodalomban 
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megfogalmazott "demokratikus elitizmus" elmélete), és gazdasági-szociális tartalommal 

is (esélyegyenlőség). 

 

IGAZSÁGOSSÁG  A legjellegzetesebb liberális igazságosság-elméletek – szemben a 

szocialista elméletekre jellemző elosztó (vagy inkább: újraelosztó) felfogással – 

kölcsönös szerkezetűek és negatív jellegűek. Az így elfogott igazságosság olyan 

intézményrendszert alapoz meg, amely – mindenekelőtt a tulajdon védelme érdekében 

– lehetetlenné teszi, vagy legalábbis mérsékli a megtermelt javak állami eszközökkel 

zajló újraelosztását. 

 

A kölcsönös igazságosság elvét persze – néhány szélsőséges kivételtől eltekintve – 

egyetlen liberális szerző sem vitte el az elvileg lehetséges következményig: a javak állam 

általi újraelosztásának teljes kizárásáig. A manchasteri liberalizmus híveit és egy-egy 

libertáriánus filozófust leszámítva mindannyian elismerték és ma is elismerik, hogy 

bizonyos feladatokat közösségileg, s így az állam által központosított javakból kell 

megoldani. Adam Smith például azt hangsúlyozta, hogy az oktatás részben állami 

feladat, amit adójövedelmekből kell finanszírozni. A szociális liberalizmus hívei a 

kölcsönös és negatív igazságosság elvi konzekvenciáit a társadalmi esélyegyenlőséget 

megteremteni képes elvek és – a jóléti államok által megvalósított – intézmények 

(például társadalombiztosítás) kidolgozásával enyhítik. 

 

A kölcsönös igazságosság elve így elsősorban az állami újraelosztás mértékének 

minimális szinten tartására vagy csökkentésére szolgál. Jellegzetes és sokat vitatott 

példája ennek az adópolitika. A jövedelemadók terén a kölcsönös igazságosság elvének 

a proporcionális adó felelne meg, a progresszív pedig ezen az alapon kifejezetten 

igazságtalannak tűnik, mert a nagyobb jövedelemből – ahogy Robert Nozick érvel – 

pusztán azért, mert az nagyobb, többet von el, és ezzel a többet teljesítőt tulajdonképpen 

arra kényszeríti, hogy „rabszolgaként” mások számára dolgozzon. Ezzel szemben – 

elfogadva azt az elvet, hogy a progresszív jövedelemadó rendszere egy modern 

társadalomban megszüntethetetlen és pozitív célokat szolgál (például hozzájárul a 

"társadalmi igazságosság" előmozdításához) – a liberalizmus legtöbb mai híve csupán a 

progresszivitás mértékének csökkentését javasolja.  

 

A kölcsönösség és az (újra)osztás elvei között oszcilláló gondolati mozgást a 

"méltányosságként felfogott igazságosság" elgondolása teszi lehetővé, melyet teoretikus 

igénnyel a XX. század egyik legjelentősebb elméletét megalkotó John RAWLS fejtett ki. 

 

EGYÉB ÉRTÉKEK  A liberális értékrendnek a fentieken túl számos egyéb eleme is van, 

mint például a progresszió, a tudomány fontossága és a magánszféra feltétlen védelme 

(a privacy). Az elmúlt évtizedek joggyakorlatában ez utóbbi – például a személyes 

adatoknak az állammal, újabban pedig a nagy gazdasági magánszervezetekkel szembeni 

védelme kapcsán – különösen nagy fontosságra tett szert. 

III. 1. 3. A LIBERÁLIS ÁLLAM  

 A „liberális állam” kifejezést többféle értelemben is használjuk. Részben a modern 

polgári állam egyik történeti típusát jelöljük vele; nevezetesen azt, amely a lehető 

legteljesebben vitte végig az állam és a társadalom elválasztását, s ennek keretében a 
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lehető legkisebb mértékben avatkozott a privátszférába, ideértve a magántulajdonon 

alapuló gazdaságot is. Ebben az államban épültek ki az egyéni szabadságot biztosító 

modern állami intézmények alapjai és születtek meg a legfontosabb alkotmányos 

garanciák. A nyugat-európai fejlődésben a liberális állam a XIX. században élte 

virágkorát, a XX. században azonban – összefüggésben azzal is, hogy nem tudta 

megoldani a kapitalista gazdasági rend problémáit – folyamatosan átadta helyét a jóléti 

államnak.  

 

A „liberális állam” kifejezéssel ugyanakkor utalhatunk az állami tevékenység egy 

jellegzetes tendenciájára is, mely több modern államtípusban, sőt a jóléti államon belül 

is érvényesül. Ebben az értelemben e kifejezés azokat a törekvéseket jelzi, amelyek 

mérsékelni kívánják a jóléti állammal együtt járó intervenció és redisztribúció mértékét, 

s a szociális problémák megoldását inkább a gazdasági fejlődésre és a társadalmi 

önszerveződéssel létrejött intézményekre bíznák. Az így felfogott liberális állam 

tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az egyéni jogokra, s arra is törekszik, hogy 

a magánszférához kötődő egyéni autonómiák – különösen ott, ahol az értékpluralizmus 

kérdései vetődnek fel – még az „állami kényszerhelyzetek” viszonyai között is 

megőrződjenek. (Az „állami kényszerhelyzet” fogalma arra utal, hogy jóléti államok 

szociális intézményhálózata által nyújtott szolgáltatások igénybevétele sokak számára 

megkerülhetetlen. A modern jóléti államok viszonyai között emberek milliói, 

rendszerint anyagi okokból, nem térhetnek ki az állami szolgáltatások igénybevétele 

elől: állami iskolákba kell járatniuk gyermekeiket, állami kórházakban kell gyógyítatnia 

magukat és így tovább.) Az ezzel járó világnézeti és értékkonfliktusok vonatkozásban a 

liberális álam bizonyos területeken és bizonyos fajta semlegességre törekszik. 

 

Végül, a kifejezés jelentheti a liberális elvekkel leginkább összeegyeztethető eszményi 

államrendet (minimális állam, korlátozott állam, semleges állam), mely mérceként 

szolgálhat az egyes államok vagy állami intézmények és intézkedések megítélése során. 

 

AZ ÁLLAM ÉS A POLITIKAI TEVÉKENYSÉG LIBERÁLIS FELFOGÁSA  A liberális felfogás 

a politikai tevékenységet (s ennyiben a társadalmi szerződés elméleti hagyományát őrzi) 

alkotó tevékenységnek tartja, s az államot és a politikai rendet e tevékenység által 

megalkotottnak tekinti. Az állam és a politikai intézményrendszer e megközelítésben 

nem természetes (természettől adott vagy természetszerűen fejlődő), hanem 

társadalmilag alkotott, tehát az emberek által több-kevesebb tudatossággal alakítható. 

 

A liberális gondolkodásban a társadalmi és állami rend a konfliktusok és konszenzusok 

hullámzásának eredményeként előálló egyensúly. A korai liberális szerzők – például 

Adam Smith – szerint ez az egyensúly államon kívüli területeken, elsősorban a szabad 

piac gazdasági rendjében jön létre. A politikai tevékenység ezek szerint nem más, mint 

ennek a „láthatatlan kéz” által létrehozott gazdasági egyensúlynak az állami 

intézményrendszerbe való „beemelése”, ahol azután az automatizmusként működik. Az 

érett liberalizmus képviselői – így például már John Stuart Mill – ezzel szemben rájöttek 

arra, az állam „előtti” polgári társadalomban nem működnek ilyen egyensúlyt teremtő 

mechanizmusok és automatizmusok. Az emberek közötti érdekellentéteket ezek szerint 

csakis egy erre a célra létrehozott állami intézményrendszer (parlament, önkormányzat, 

joguralom, nyilvánosság) – vagyis a szabadság gépezete – képes kiegyenlíteni. Ez az 

intézményrendszer a centrifugális politikai erők meggyengítésével társadalmi kohéziót 
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teremt és az egymással szemben ható érdektörekvések ellenére is konszenzusokhoz 

vezet. 

 

A liberális gondolkodást tehát az állam intézmény-orientált szemlélete jellemzi 

(ellentétben a konzervatívok működés-orientált, illetőleg a szocialisták és a 

nacionalisták hatalmi szemléletével). A „politizálást” és az állami tevékenységet e 

gondolkodók nem hatalmi tevékenységnek és nem is a mások feletti személyes uralom 

gyakorlásának tekintik. Sokkal inkább a konfliktusok és konszenzusok egyensúlyát, 

illetve a társadalmi együttműködést megteremtő intézményi rend működtetését látják 

benne. A személytelen gazdasági uralom formáit (például a piacgazdasági rendszert) e 

gondolkodásban úgy egészítik ki a személytelen politikai uralom eszközeivel (így 

többek között a joguralom, illetőleg a jogállamiság elvével), hogy a kettő között nincs 

feltétlenül személyes kapcsolat. Akiknek gazdasági hatalmuk van, azok a politika és az 

állam világában nem uralkodnak, s megfordítva: a politikai uralom, illetőleg az 

államhatalom nem feltételezi, hogy annak gyakorlója a magángazdaság területén is 

jelentős pozíciókkal rendelkezzen.  

 

Az állam szerepének megítéléséből továbbá az is következik, hogy a politikából 

kiiktatódnak az osztályszempontok: a politikai uralom itt nem osztályuralom és a 

törvényhozás nem osztálytörvényhozás. Elvileg bárki uralkodhat, ha képes arra, hogy az 

észelvekre épülő intézményrendszert működtesse. Egy liberális számára – hangsúlyozta 

már Benjamin Constant, majd másfél évszázad múltán Friedrich August von Hayek – 

nem az a fontos, hogy ki uralkodik, hanem az, hogy minél kevesebb hatalom legyen a 

kezében. 

 

A politikai rend személyektől való függőségének és az osztályszempontok 

jelentőségének háttérbe szorításával a liberális államelméletekben elhanyagolódik a 

hatalom erőszak-oldala, s a liberalizmus a békés társadalmi- és politikai technikák 

(például a joguralom) elméleteként jelenik meg. Az állam és a békés politikai technikák 

összekapcsolását olyan szemléleti elvek teszik lehetővé, mint a társadalom és az állam, 

illetőleg az állami és a gazdasági rend fogalmi elválaszthatósága, s olyan attitűdök 

segítik, mint az ember javíthatóságába vetett optimista hit és a társadalmi progresszió 

gondolata. 

 

A liberális szemléletnek a pacifikált politikai megoldásokkal és eljárásokkal kialakított 

viszonyát csupán a többségi demokrácia problémája zavarta meg. Az állami 

intézményrendszer ugyanis csak akkor alkalmas a konfliktusok konszenzusokká való 

átalakítására, ha tükrözi a társadalom érdekszerkezetét. Az érdekek teljes körű 

reprezentációja azonban felveti azt a lehetőséget, hogy egy számszerű többségben lévő 

csoport a liberális intézményrendszeren keresztül érje el céljait. E problémára (a 

demokrácia, mint a többség zsarnoksága) a liberális gondolkodók azzal válaszoltak, 

hogy bizonyos egyéni érdekeket, illetve jogokat kiemeltek a többiek közül, s azt 

hangsúlyozták, hogy ezek felett a többségnek sincs hatalma. Így jelent meg az 

alkotmányos alapjogok gondolata, illetőleg a demokrácia, mint a kisebbség védelme 

koncepciója. 

 

S végül, a liberális politika-szemlélet lényeges eleme az átmenetiség gondolata. Ez azzal 

függ össze, hogy az igazságnak és a politikailag helyesnek ebben a gondolkodásban 
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nincs abszolút letéteményese. Vagyis nem létezik olyan társadalmi csoport (miként 

például a marxizmusban a proletariátus vagy a nacionalizmusban a saját nemzet), amely 

történelmi státusza vagy helyzete okán a bölcsek kövével rendelkezne: másoknál eleve 

jobban ismerhetné a történelmi igazságokat. Ezért az igazságot (a politikailag helyeset) 

egy diszkusszív igazság-keresésben kell megtalálni. Az „épp most” uralkodó 

erőviszonyok, helyzetek és eszközök így csupán egy hosszú folyamat állomásai, melyek 

a jövőben módosulnak, változnak vagy megszűnnek. 

 

III. 1. 4. A LIBERÁLIS ÁLLAMESZMÉNYEK  

 

Hosszú története során a liberális gondolkodásban a helyes államrendet illetően három 

jellegzetes elképzelés alakult ki. Ezek elvi alapja különböző, amennyiben az egyik az 

állam funkcióit (az állami tevékenység fő irányait), a másik az állami tevékenység 

kiterjedtségét, a harmadik pedig annak politikai jellegét veszi alapul. 

 

MINIMÁLIS ÁLLAM  A helyesen berendezett és eszményi módon működő liberális 

állam néhány gondolkodó szerint minimális állam. E nézet elméleti képviselői – például 

Wilhelm von Humboldt, Herbert Spencer (1820-1903), Robert Nozick, akik e 

tekintetben a liberális hagyományon belül egyébként kisebbségben vannak – azt 

hangsúlyozzák, hogy az államnak lényegében csak egy, negatívnak nevezett funkciója 

van: az állampolgárokat megillető szabadságjogok védelme. Az állami tevékenység fő 

területe így a tulajdon és jogvédelem törvényi feltételeinek kialakítása (jogalkotás), az 

így kialakított jogrend szerinti jogalkalmazás, valamint az ezzel összefüggő ún. 

háttérfeladat ellátása, nevezetesen a közbiztonság megteremtése. Egy minimális 

államnak eszerint még a közrend biztosítása terén sincsenek feladatai, hiszen a közrend 

mibenléte – szemben a közbiztonsággal – pozitív jellegű értékítéletek függvénye. Ezt az 

államkoncepciót olykor – kissé pejoratív [a szociáldemokrata Ferdinand Lassalle-tól 

(1825-1864) származó], és némileg félrevezető kifejezéssel – „éjjeliőr államnak” is 

nevezik. 

 

A minimális állam nem irányítja és nem is befolyásolja a magánszemélyek gazdasági 

tevékenységét, nem próbálja megakadályozni vagy ellensúlyozni az ennek 

eredményeként előálló válságokat és nem folytat szociálpolitikai tevékenységet: nem 

tart fenn egyetemeket, kórházakat, nem működtet társadalombiztosítási rendszert és így 

tovább. Fő elve a laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-méme [engedjetek 

szabad folyást a dolgoknak, a világ megy magától is]. Ám ha a „világ megy magától is”, 

akkor miért van szükség államra? E koncepció híveinek válasza: azért, hogy megvédje 

az egyéneket egymástól, illetve közösségeiket a külső támadástól. A polgárok 

összességét képviselő állam e felfogás alapján csak akkor avatkozhat be az egyének 

magánjellegű viszonyaiba, ha ezzel megakadályozza, hogy sérelmet okozzanak 

másoknak, vagy a jog nyelvén fogalmazva: ha túllépik a jog korlátait.  

 

A ténylegesen létezett államok természetesen sosem voltak minimális vagy éjjeliőr-

államok, s az állami funkciók lehető legszűkebb körre való visszaszorítása, mint 

eszmény tulajdonképpen ellentétes a modern európai államok fejlődésének fő 

tendenciájával. Hiszem még a XIX. századi liberális államok is elláttak bizonyos pozitív 

feladatokat (munkásvédelmi törvények alkotása, kötelező alapfokú oktatás 
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megszervezése, és így tovább), a XX. században pedig az állam egyre szélesebb körben 

avatkoztak be a gazdasági folyamatokba (folytatott intervenciós politikát), a jóléti 

államok kialakulása után szociális szempontokat is érvényesítve. Akkor hát mire szolgál 

egy ilyen állameszmény? S miért van az, hogy miután – mind a liberális tradíción belül 

(például a szabad piacgazdaság eszméjével társítva), mind pedig azon kívül – 

sztereotípiává egyszerűsödött és a liberalizmus-kritikák kedvenc célpontja lett, 

megfontolt gondolkodók alkalmasint mégis ezt tekintik az eszményi politikai 

állapotnak? A válasz egyszerű: a minimális állam koncepciója a valóságos 

államfejlődési folyamatok és gazdaságirányítási megoldások elvont (olykor naiv, olykor 

elméletileg igényesen megalapozott) bírálata. Az igényesebb elméletek az állami 

funkciók problémáját ugyanis legitimációs kérdésként fogják fel, s támadólag azt 

állítják, hogy a jóléti állam ún. pozitív funkciói, főleg pedig az ezzel együtt járó 

újraelosztó politikák az egyéni szabadsághoz társuló magántulajdon feltétlenégének jogi 

elismerése esetén nem igazolhatók következetesen. 

 

KORLÁTOZOTT ÁLLAM  A minimális államnál jóval elterjedtebb és megalapozottabb 

az a felfogás, amely szerint a liberális állam legfontosabb ismérve nem az, hogy csak 

negatív funkciói vannak, hanem az, hogy tevékenysége korlátozott. E nézet képviselői 

– például Adam Smith, John Stuart Mill, Friedrich Hayek – szerint az államnak a fenti 

negatív funkció mellett pozitív feladatokat is el kell, vagy el lehet látnia, de csupán 

alkotmányos úton és alkotmányos eszközökkel működhet, s tevékenysége csak az 

alkotmányban meghatározott területekre terjeszthető ki. Ehhez gyakran hozzáteszik, 

hogy az ilyen állam törvényes rendben működik, tehát jogállam. A jogállamiság eszméje 

ebben az összefüggésben arra utal, hogy az állam nem törekedhet bármire (azaz nem 

követhet bizonyos célokat), s amire törekszik, azt csak a jog által megszabott keretek 

között érheti el.  

 

Az állam korlátozottságának gondolata kizárja, hogy korlátokat állítsanak a 

magánkezdeményezés elé, vagy az ún. állami beavatkozás révén fékezzék a 

magángazdaság fejlődését. A gazdasági folyamatok politikai eszközökkel megvalósított 

koordinációját azonban e követelmény egyáltalán nem teszi lehetetlenné. Sőt, a 

korlátozott állam folytathat gazdaságpolitikai (gazdaságszabályozó és 

gazdaságélénkítő) tevékenységet is, amíg ezt olyan módon teszi, hogy azzal, illetőleg 

feltételeinek megteremtésével nem sérti meg a magánszféra határait.  

 

A korlátozott állam tehát lehet szolgáltató, s így „szolgáló” állam is, s ezért elvileg – s 

eltekintve itt néhány gondolkodó (például Hayek, Milton Friedman (1912-2006) egyéb 

előfeltevéseitől – összeegyeztethető a jóléti állami törekvésekkel is, noha 

alaptevékenysége ennek is negatív jellegű. E koncepcióban azonban a hangsúly nem a 

tevékenység negatív jellegén van, hanem annak korlátozottságán. 

 

Milyen intézmények képesek biztosítani, hogy az állami tevékenység elé korlátokat 

állítsanak? E tekintetben fontos különbség van a régi és modern liberalizmus 

elképzelései között. A XVII-XIX. századi elméletek ugyanis a korlátozott működést 

egyrészt az állami intézményrendszer sajátos szervezeti megoldásai révén (például az 

államhatalmi ágak megosztásával) kívánták megvalósítani, másrészt az egyéni 

szabadságjogok védelmére, s ezzel a közhatalmi tevékenység törvényességére helyezték 

a hangsúlyt. A XX. századi elméletek a módszert illetően egyrészt a korábbi intézményi 
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garanciák megszilárdítására, alkotmányos szintre emelésére és újakkal (pl. 

alkotmánybíróság, ombudsman) való kiegészítésére törekedtek, másrészt pedig – a jóléti 

állam válsága idején – azt hangsúlyozták, hogy elsősorban az állam gazdasági 

tevékenységét kell korlátozni. Végül, az utóbbi időben megjelent az a gondolat, hogy az 

állam tevékenysége – igazodva a modern pluralista társadalom értékvilágához – 

„világnézeti elvek” alapján, a semlegesség eszméje alapján korlátozandó. 

 

A gazdasági megalapozottságú elméletek képviselői úgy látták, hogy a társadalom 

államtól való függetlenségét elsősorban az állami újraelosztó politika fenyegeti. Erre 

tekintettel elsősorban a kormányzat pénzügyi politikája elé kívántak alkotmányos 

korlátokat állítani. A progresszív jövedelemadó helyett például a gazdasági 

tevékenységet ösztönző ún. proporcionális adóztatást, de legalábbis a progresszió 

mértékének csökkentését javasolták; a gazdasági visszaesés megakadályozására az 

államháztartás egyensúlyának követelményét állították fel; valamint az állam 

pénzkibocsátó, s ezzel infláció-gerjesztő és államadósságokhoz vezető tevékenységét 

próbálták korlátozni. Egy radikális elképzelés szerint, melyet az idős Hayek vetett fel, 

például akár még az is megkérdőjelezhető, hogy az állam rendelkezzék a pénzkibocsátás 

jogával. Elvileg ugyanis elképzelhető – hangzik e felvetés – hogy a pénz kibocsátással 

összefüggő feladatokat a magánszféra is képes megoldani. Akik ismerik a modern 

monopóliumok természetét, egy ilyen ötletet kétellyel fogadnak. Másfelől viszont az is 

igaz, hogy a legújabb európai államfejlődésben egyes államok bizonyos nemzetközi 

integrációs szervek javára lemondanak a pénzkibocsátási monopóliumról.  

 

A jogi megalapozottságú elméletek képviselői szerint a korlátozott állam lényegében 

alkotmányos állam, mely a „törvények törvénye” által köti meg önmagát. E helyzetet 

olykor Jon Elster (sz.: 1940) plasztikus – eredetileg a racionális egyéni döntések 

természetét szemléltető – metaforájával szokták jellemezni, mely szerint az önmagát 

alkotmányos keretekhez kötő társadalom (a továbbfejlesztett változatokban: az önmagát 

alkotmányos keretekhez kötő állam) Odüsszeuszhoz hasonlítható, aki az árbochoz 

köttette magát, hogy ellent tudjon állni a szirének csábító énekének. Az így felfogott 

alkotmányosság lényegében bizonyos fajta állami döntések meghozatalának 

megnehezítése (kétszintűvé tétele, eljárási feltételekhez kötése, stb.), vagy elvi kizárása 

(például bizonyos emberi jogok feltétlenségének elismerése, vagy az ún. "örök" 

klauzulák révén).  

 

Az alkotmányos állam tehát lényegében önmagát korlátozza. Az önkorlátozás eszméje 

a legtöbb elméletben diszkreditálja a szuverenitás, de legalábbis az állami szuverenitás 

fogalmát, s megnehezíti a jogi pozitivizmus keretei közötti érvelést. A "főhatalom" és 

az "önmagát korlátozó hatalom" fogalmai ugyanis egymásnak ellentmondanak. Ha az 

államot szuverénként gondoljuk el, vagy a jogpozitivistákhoz hasonlóan úgy véljük, 

hogy teljes mértékben birtokolja a jogérvényesítés monopóliumát, akkor – amint arra 

Anthony de Jasay [eredetileg Jászay Antal] (sz.: 1925) rámutatott, ezzel azt is fel 

kell(ene) tételeznünk, hogy bármikor ki tudja oldozni magát a kötelékből. Ez azonban – 

miként Odüsszeusz esetében – lehetetlen. Az önmagát korlátozó állam ezért – a 

szuverenitás helyett – inkább a jogállamiság, a joguralom és az alkotmányosság 

fogalmaiban határozza meg önmagát.  
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A korlátozott állam – amennyiben nem az intézményi szempontokat, hanem a hatalmi 

dimenziót tekintjük – mérsékelt államnak is nevezhető, melynek ellentéte a különböző 

történeti formákban megjelenő önkényuralom. A mérsékelt állam hívei úgy tekintenek 

az államhatalomra, mint egy megszelídítendő Leviatánra vagy egy „háziasítandó 

vadállatra”. E domesztikáció vagy az önkényuralomra jellemző szeszélyes és 

kiszámíthatatlan hatalomgyakorlás kiiktatását jelenti (mely lehet intézményi 

megoldások kérdése, s így fogalmilag az önkorlátozás gondolatához vezet vissza), vagy 

az állam hatalmi erejének csökkentését követeli. Ez utóbbi esetben a mérsékelt állam 

azért "szelíd", mert nem összpontosít minden hatalmat önmagában és az autonóm 

társadalmi szférák működését is lehetővé teszi.  

 

Sokak szerint a liberalizmust az emberi élet végső értékeinek kérdéseivel kapcsolatban 

agnosztikus beállítódás jellemzi. Amennyiben e "végső kérdések" világnézeti jellegűek, 

úgy az agnoszticizmus valóban jellemző a liberalizmusra, ám képviselői azt – mint a 

semlegesség feltételét – pozitívan értékelik. Például azt mondják, hogy az Odüsszeusz-

metafora félrevezető, mert azt sugallja: az alkotmányos államnak a jó és rossz, illetőleg 

a helyes és helytelen között kell választania (s a liberális állam azért korlátozza önmagát, 

hogy ne választhassa a rosszat és a helytelent). Egy értékeit és világnézetét illetően 

pluralista társadalomban azonban a valóságban sokszor olyan alternatívák állnak a 

döntéshozó előtt, amelyek esetén többféle jó között kell választani, de az egyes 

alternatívák helyes volta – mivel értékek, hitek, meggyőződések állnak mögöttük – nem 

bizonyítható racionális módon. Az ilyen esetekben – ha eltekintünk itt a többség 

preferenciáinak szerepétől (s így a liberalizmus és a demokrácia összefüggéseitől) – az 

állam korlátozottsága azt jelenti, hogy tartózkodik bizonyos fajta döntések 

meghozatalától. A korlátozott állam eszményének egyik vonatkozása így az állam 

semlegessége. 

 

SEMLEGES ÁLLAM  Az a gondolat, hogy egy eszményi államnak bizonyos 

vonatkozásokban semleges módon kell tevékenykednie, csak az elmúlt két-három 

évtized államelméletében és politikai filozófiájában fogalmazódott meg határozottan. A 

semlegesség eszméjével kapcsolatban álló követelmények, s az ezekkel összefüggő 

elméleti megfontolások ugyanakkor évszázadok óta jelen vannak a liberális gondolati 

hagyományban.  

 

John Locke a vallási tolerancia fontosságát hangsúlyozta, Montesquieu (1689-1755) a 

bírói hatalom függetlenségéről beszélt (mindenekelőtt azért, hogy az ügyek 

elbírálásakor a bíró pártatlan lehessen), Constant pedig egy pouvoir neutre, 

intermédiaire et régulateurrel[semleges, közvetítő és szabályozó hatalommal kívánta 

kiegészíteni a montesquieu-i államhatalmi ágakat. Bizonyos értelemben e hagyományt 

folytatta a régi liberalizmus egyes képviselőinek (például a „manchasteri” 

gondolkodóknak vagy a szociáldarwinizmus ideológiáját elfogadó Herbert Spencernek) 

azon követelménye is, hogy az állam ne avatkozzon be a gazdasági folyamatokba, 

illetőleg az ezekkel összefüggő társadalmi viszonyokba, mert azzal a gazdasági fejlődés 

szempontjából károkat okoz: megzavarja az e területen is érvényesülő „természetes 

szelekciót”. A XIX. század végi ideológiákban e gondolatokkal összefüggésben alakult 

ki „az állam mint döntőbíró” elképzelés, mely szerint az államnak a társadalmi 

érdekharcok fölött kell állnia, s afféle pártatlan fórumként kell igazságot szolgáltatni a 

különböző szociális csoportok, például a munkaadók és munkavállalók vitáiban. A XX. 
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században – amikor is az állam gazdasági folyamatokba való egyre intenzívebb 

beavatkozása visszavonhatatlan és elméletileg megkerülhetetlen ténnyé vált, s e 

folyamat részeként az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek súlya megnőtt – 

a liberálisok az állami és a magántulajdon közötti szektor-semlegességet követeltek, 

melynek elvileg része volt (s gyakorlatilag is része lett) az az igény is, hogy ha az állam 

valamilyen társadalmi csoportot vagy tevékenységet támogat, akkor egyenlően 

támogassa a versengő feleket.  

 

A politikai pluralizmus – részben liberális ösztönzéseket követő, részben más 

forrásokból táplálkozó – elméleteinek kialakulása, majd befolyásának növekedése, 

valamint a politikai pártok alkotmányjogi helyzetének rögzítése után (vagyis a XX. 

század második felében) a figyelem a pártsemlegesség problémáira összpontosult. 

Ennek keretében vetődtek fel – elsősorban német viszonyok között – az ún. parlamenti 

küszöb alkotmányosságának, valamint a pártok állami támogathatóságának és az állami 

támogatás méltányos elosztásának kérdései. A legélesebb vitákat az alkotmányellenes, 

illetőleg a történelmi tapasztalat által igazoltan szélsőségesnek tekinthető pártok 

működésének megtilthatósága, főleg pedig tagjaik közszolgálatból való kizárhatósága 

(Berufsverbot) vettette fel. 

 

Mindezt az elmúlt évtizedek politikai filozófiája – elsősorban John Rawls nagy hatású 

művének eredményeként – egy új igénnyel, az állam világnézeti semlegességének 

követelményével egészítette ki. Ez részben intézményektől független területeken 

fogalmazódott meg. Többen például azt vizsgálták, hogy miként viszonyuljon az állam 

az egyes életforma-közösségekhez (például a hagyományos házasság helyébe lépő tartós 

együttéléshez), a vallás szabad gyakorlásával összefüggő gyakorlatokhoz (így egyes 

vallásoknak a szekularizált társadalmi-politikai gyakorlattól eltérő követelményeihez, a 

pénteki, szombati vagy vasárnapi pihenőnaphoz, az istentisztelet közéleti terekben 

megjelenő szimbolikus gyakorlásához, stb.), a szexualitás bizonyos formáihoz (a homo-

szexualitáshoz általában, illetőleg annak nyilvános terekben is kifejezésre juttatott 

formáihoz), vagy az orvosi technológia fejlődése által az élet kezdetén és végén felvetett 

etikai és jogi kérdésekhez (abortusz, in vitro fertilizáció, béranyaság, eutanázia). A 

világnézeti semlegesség szükségessége, lehetősége vagy lehetetlensége kapcsán a 

kérdések másik nagy csoportja bizonyos intézmények kontextusában fogalmazódott, 

illetőleg fogalmazódik meg. Ez utóbbi tekintetben elsősorban az egyházak helyzetével, 

államhoz való viszonyával és állami támogatásával (támogathatóságával vagy annak 

arányos mértékével) áll kapcsolatban, az állami oktatási intézményeket (s elsősorban az 

ott zajló nevelés világnézeti problémáit vagy a tanszabadság kérdését) érinti, illetőleg a 

közszolgálati médiumok pártatlanságára vonatkozik. 

 

Talán nem felesleges megjegyezni, hogy az utóbbi években néhányan még a 

szólásszabadság védelme mellett is ebben a fogalmi keretben érveltek. Azt mondták 

például, hogy ha az alkotmány a gondolatok kifejezésének lehetőségét azok tartalmától 

függetlenül is biztosítja, akkor – ellentétben annak régebbi elvi indokolásaitól (melyek 

például az „eszmék piacának” gazdagságára, illetőleg ennek értékeire, vagy az egyéni 

autonómia szempontjából fontos önkifejezési lehetőség védelmére hivatkoztak) – az 

egyfajta „ideológiai semlegesség”. Nyilvánvaló persze, hogy az állam „ideológiai 

semlegessége” – noha terminus a rendszerváltás utáni évek eufóriájának kontextusában 
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érthető – fából vaskarika, s nem lehet a világnézeti semlegesség része, mely a kortárs 

liberalizmus egyik legkomolyabban átgondolt elve.  

 

III. 1. 5. LIBERÁLIS ÁLLAMI, POLITIKAI ÉS JOGI INTÉZMÉNYEK  

A liberális állami és jogi intézményrendszer lassú történelmi fejlődés eredményeként 

alakult ki. A modern európai államok intézményi, szervezeti és (az emberi 

szabadságjogokkal összefüggő vonatkozásban) jogi rendjére a négy eszmeáramlat közül 

leghatározottabban a liberalizmus nyomta rá bélyegét. Ebben a vonatkozásában az 

elmúlt kétszáz évben – viszonylagos pártpolitikai sikertelensége ellenére – a 

liberalizmus volt a legsikeresebb eszmeáramlat. Természetesen az is igaz, hogy az 

intézményi rend az államnak csak az egyik aspektusa, s – miként jeleztem – a javasolt 

intézményi megoldásokat (a liberalizmus intellektuális erejét gyakorlati energiákkal 

ellensúlyozva) olykor más eszmeáramlatok hívei építették ki, alkalmasint persze 

módosítva azok célzott működését is. 

 

A szóban forgó intézményi megoldások legtöbbje az egyéni szabadság megteremtését 

vagy kiterjesztését célozza. Ez azzal függ össze, hogy a liberalizmus képviselői úgy 

gondolták, s ma is úgy gondolják el az egyéni szabadságot, mint amit valami mindig 

fenyeget. Ennek oka részben a liberalizmus születésekor uralkodó korviszonyokban 

jelölhető meg; ti. abban, hogy ez eszmerendszer történetileg a feudális abszolutizmus 

elleni küzdelemből született. Az abszolút állam felett aratott győzelem után viszonylag 

hamar megjelentek a liberalizmus új „ellenfelei”, nevezetesen a radikális szocializmus 

és a reakciós konzervativizmus áramlatai. A modern társadalmak egyes fejleményei – 

így a közvélemény uralma és a többség zsarnoksága – ugyancsak az egyéni szabadságot 

fenyegették, a totalitárius államok gyakorlata pedig minden korábbit felülmúló módon 

meg is semmisítette azt. Mindezek eredményeként az egyéni szabadság eszméje iránt 

elkötelezett elméletek mélyén nem ritkán ma is ott lappang egyfajta fenyegetettség-

pszichózis, ami az elméletek tartalmát illetően két következménnyel jár. 

 

Egyrészt: a közhatalom, az állam és a kormányzat a liberálisok számára igen gyakran 

valami szükségszerű rosszként jelenik meg, aminek jellemzésekor az agitatív hangvételű 

szerzők sosem takarékoskodnak a „despotikus”, a „zsarnoki” vagy az „önkényes” 

jelzőkkel. E beállítódásból egyebek mellett az a gondolat következik, hogy a 

kormányzatra – szemben a szocialisták, a konzervatívok és nacionalisták 

elgondolásaival – nem lehet úgy tekinteni, mint ami felhasználható a társadalmat alkotó 

egyének problémáinak megoldására. Másrészt és ezzel összefüggésben: a legtöbb 

liberális számára a politikai szabadság védelemként, pontosabban az egyén 

védettségeként jelenik meg. 

 

A védelemhez természetesen hatékony eszközök kellenek, s a liberális államelméletek 

gazdag választékát is nyújtják azoknak a megoldásoknak, amelyekkel a létező hatalom 

korlátozható. Ezek közül csak legfontosabbakra utalok: a parlamentarizmusra és a 

politikai nyilvánosságra, a hatalommegosztásra és az azzal összefüggő 

önkormányzatiságra, valamint szabadságjogokra. 

 

PARLAMENTARIZMUS  A liberális állam egyik legfontosabb intézménye a parlament. 

A modern parlamentarizmus eszméje abból a – demokráciával is összefüggő – politikai 
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szükségletből keletkezett, hogy szabályozott küzdőteret alkossanak az ellentétes 

érdektörekvések számára. Összefüggött ezzel a kifejezetten liberális igény is, hogy 

olyan fórumot találjanak, ahol meg lehet vitatni – a liberalizmus mélyén is meghúzódó 

– „ideális célállapot” elérésének módját és annak politikai következményeit. A 

parlament tehát a „diszkusszív igazságkeresés” fóruma.  

 

A parlament továbbá – túl azon, hogy a hatalommegosztás egyik, a politikai tér 

centrifugális erői ellen ható intézménye – a versengő erők ütközésének és 

megegyezésének a színtere is. Elvében benne van, hogy a küzdelem: vita, amelynek 

végeredményeként, az erők súlyától függően „közös döntés” születhet és ezért az egyes 

politikai erők nem csupán megfékezik egymást, de engedik önmagukat is megfékezni. 

A parlament küzdőtér és vitafórum, s így egyben olyan „játéktér” is, ahol a belépő 

elfogadja a szabályokat; győzni kíván ugyan, de nem egyszerűen vagy bármi áron 

legyőzni, hanem meggyőzni akarja ellenfeleket. 

 

A parlamentarizmus elve így azt feltételezi, hogy a társadalomban létrehozható a 

megegyezés (konszenzus) és az érdekérvényesítő egyének viszonyaiból előálló 

konfliktusok időről-időre megegyezéses formában feloldhatók. Az állam és a politikai 

rend így lesz a konfliktusok és konszenzusok erőinek az egyensúlya. Összefügg ez azzal 

is, hogy sok liberális feltételezés szerint elsősorban a vitákban lehet eljutni az igazsághoz 

és a politikailag helyeshez, s így lehet megjelölni a kívánatos célokat és meghatározni 

az azokhoz vezető eszközöket. 

 

POLITIKAI NYILVÁNOSSÁG  A „diszkusszív igazságkeresés” gondolatával adott a 

nyilvánosság elve és intézményrendszerének – sajtó, egyesületek, klubok és különböző 

érdekérvényesítő szervezetek – szükségessége, illetőleg jogi elismerése is. A 

nyilvánosság intézményrendszerének elsődleges funkciója a véleményszabadság 

megvalósítása, s ennek keretében – egyebek mellett – az „eszmék piacának” 

gazdagítása, a politikailag helyes kimunkálásához való hozzájárulás, stb.  

 

Ezen túl a nyilvánosság intézményei arra szolgálnak, hogy a magánszféra szükségleteit 

– amint az Jürgen Habermas (sz.: 1929) kimutatta – egy vitatkozó-okoskodó közönség 

általi megfogalmazásban közvetítsék az állam felé. A nyilvánosság történetileg az éppen 

létező állami intézményekkel szembeni kritikai nyilvánosságként jelent meg. Résztvevői 

abban látták – s látják ma is – saját szerepüket, hogy rámutassanak az állami 

intézmények működésének hibáira, és hozzájáruljanak azok jobbításához. Ez az elvárás 

még a nyilvánosság államilag finanszírozott technikai eszközeinek (rádió, televízió) 

kialakítása után is eleven marad, például az ún. közszolgálati média pártatlanságának 

követelményében. 

 

E kritikai szerep révén a nyilvánosság hozzájárult a modern polgári államra általában 

jellemző legitimációs kényszer létrejöttéhez is. E kényszer nyomása alatt általánossá vált 

az a gyakorlat, hogy a polgárokkal nem lehet pusztán a hitszerű meggyőződésekre való 

utalások alapján elfogadtatni a döntéseket. A döntések elfogadtatásához – azok 

jogszerűségén túl – azok igazolására, vagyis helyességük melletti „érvelő meggyőzésre” 

is szükség van. 
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HATALOMMEGOSZTÁS  Az egyéni szabadságot védő mechanizmusok egyik 

legfontosabbika az, ami a hatalmat a hatalom intézményrendszerén belül kívánja 

korlátozni, és ellenőrizhetővé tenni.  

 

Ennek alapesete az, ha a hatalom úgy van megszervezve, hogy önmaga korlátozza saját 

magát: azaz meg van osztva. A hatalommegosztás elvének koncepcionálisan 

leghatározottabb formája a klasszikus liberalizmusban az államhatalmi ágak 

elválasztása (Locke, Montesquieu, Constant), később pedig a modern államélet hatalmi 

központjainak pluralizmusa [Madison (1751-1836), Tocqueville (1805-1859), Dahl 

(1915-2014)].  

 

De miért kell a hatalmat (például az államhatalmi ágak elválasztása révén) megosztani? 

E kérdést illetően a liberális gondolkodás alaphangját Montesquieu adta meg, akit nem 

véletlenül tekintenek „a liberalizmus liberalizmus [kora] előtti ősatyjának”. Azért, mert 

a személyes hatalomgyakorlás természete szerint mindig expanzív jellegű: „Mindenki 

addig terjeszti ki hatalmát – olvashatjuk A törvények szellemében –, ameddig korlátokba 

nem ütközik”, s ezért „a hatalomnak csakis hatalom szabhat határt”. Az elvet máskor 

azzal támasztják alá, hogy egy ilyen intézményi szerkezet védelmet nyújt az állampolgár 

számára, hisz az egyik hatalmi ág vagy intézmény esetleges önkényével szemben a 

másik megvédi őt. Ha például egy közigazgatási szerv jogtalanul jár el, a polgár e döntés 

ellen a bírósághoz fordulhat, és így tovább.  

 

A hatalommegosztás elve szerint a korlátozó hatalom magában az államban is 

elhelyezhető (ezen alapul az "államhatalmi ágak" elválasztása), s az egyes hatalmi ágak, 

későbbi megfogalmazásban az államhatalmi központok rendszere úgy is kiépíthető, 

hogy azok kölcsönösen korlátozzák, illetőleg ellensúlyozzák egymást. Ha ez 

megtörténik, a különböző hatalmak között – az amerikai doktrína szerint (checks and 

balances) – egyensúlyi helyzet áll elő.  

 

Egy hatalommegosztási rendszer kiépítése azonban sosem befejezett, vagyis az 

egyensúly történelmileg rendszerint csak átmeneti lehet. Amikor például az 

„államhatalmi ágak elválasztásának” rendszerét, hozzávetőlegesen a XX. század 

második felében, felváltotta a hatalmi központok pluralizmusának koncepciója 

(melyben önálló hatalmi tényezőkként jelentek meg a pártok, szakszervezetek, 

egyházak, pressure groupok, lobbik), megjelent egy új – részben magánkézben lévő – 

hatalom, a tömegmédia, mely befolyását illetően olyan jelentőségre emelkedett, hogy 

egyes vélemények szerint súlya a klasszikus államhatalmi ágakkal, és a modern 

államélet hatalmi központjaival vetekszik. A közszolgálati médiák pártatlanságára 

vonatkozó követelmény – egyebek mellett – ezt a problémát kívánja orvosolni. 

 

Ezzel párhuzamos az az ugyancsak új fejlemény, hogy a hagyományos egyéni 

szabadságjogokat már nem csak az államok, hanem a – globalizációs folyamat 

eredményeként egyes nem-közhatalmi vonatkozásokban akár az államoknál is 

befolyásosabb – nagy magáncégek is veszélyeztetik (például adatvédelmi szempontból). 

Néhányan ezért felvetik, hogy a hatalommegosztás gondolatát a privát- és közszféra 

viszonyában is értelmezni kellene. Teoretikus szempontból a legtöbb liberális 

gondolkodó – egyébként jó okkal – igen óvatosan lép e területre. 
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ÖNKORMÁNYZAT  Az önkormányzatiság intézménye bizonyos értelemben a 

hatalommegosztás elvének egy másik formája (vertikális módja). Az önkormányzatban 

a liberális gondolkodó ezen túl azt a fórumot keresi, ahol az egyén menedéket talál a 

központi kormányzat nyomásával vagy túlkapásával szemben, leginkább pedig arra a 

formára (község) talál rá, amely az egyén számára – szükségképpen korlátozott 

ismereteinek, képességeinek, információinak és politikai részvételi szándékának 

határain belül – az államügyekben való részvétel „természetes közegét” jelenti. 

 

A helyi önkormányzat elvéből sokan (különösen az amerikai elméletek) eljutnak a 

föderalizmus eszméjéhez is, amelyben „az alulról való építkezés” államszervezeti 

szinten is összeegyeztethető a nagyobb politikai test „felülről való vezetésének” 

követelményével. A föderális államszervezési elv révén a kisebb, illetve a nagyobb 

politikai közösségek előnyei azok hátrányai nélkül kapcsolhatók össze. 

 

SZABADSÁGJOGOK  Az egyéni szabadságot szolgáló „védelmi technikák” közül az 

egyik legfontosabb a szabadságjogok intézménye. A szabadságjogok nem csak jogi, de 

egyben sajátos politikai intézmények is, amennyiben követelhető elismerésük, illetőleg 

az állami igazságszolgáltatás révén érvényesíthetők, s ekként döntően befolyásolják az 

államszervezet működését.  

 

A védett értékek alapján e jogoknak három fő fajtájuk van. Ide sorolhatók mindenekelőtt 

az ún. „véleményszabadságot” biztosító jogok, mint például a gondolat- és 

szólásszabadsághoz, a sajtó- és a tanszabadsághoz, illetőleg a vallásgyakorlás 

szabadságához való jog. E jogok más esetekben a „magatartás szabadságát” kívánják 

biztosítani. Ezt úgy teszik, hogy az egyéni magatartások bizonyos körét kivonják a 

közhatalom ellenőrzése alól. Az ezt biztosító jogok egy része a magánjellegű társadalmi 

tevékenységet védi (gyülekezési és egyesülési szabadság és így tovább), míg más részük 

a magánjellegű gazdasági tevékenység lehetőségét kívánja megteremteni (szerződési 

szabadság, az iparűzés szabadsága). Az e két csoportba sorolható szabadságjogok elvi 

alapját és garanciáját a legtöbb elmélet szerint a „tulajdonszabadság” teremti meg. A 

magántulajdon a legtöbb liberális számára nem egyszerűen gazdasági kérdés, hanem a 

helyes társadalmi, állami és politikai rend alapja. A magántulajdonosok felett – jegyzi 

meg John Locke – „politikai módon”, a magántulajdonnal nem rendelkező emberek 

felett pedig szükségképpen zsarnoki módon uralkodnak. 

 

Az egyéni szabadságok jogilag elismert szabadságok, azaz jogosultságok. 

Jogosultságként való elgondolásukra és igazolásukra változatos érvek alakultak ki. 

Több elmélet természetjogi, újabban emberi jogi alapvetéssel támasztja azokat alá; míg 

mások a társadalmi hasznosságra hivatkoznak (például azt mondják: a jogilag védett 

szabadság a gazdag társadalom vagy a gazdag személyiség előfeltétele). Akadnak, akik 

a szabadság és a demokrácia lehetséges összekapcsolásának logikájára építenek, és 

vannak, akik egy általános eszméből, például az emberiség eszméjéből indulnak ki, vagy 

valamilyen általános törvényt (például az evolúció, a spontán fejlődés törvényét) 

tartanak szem előtt. 

Az érvelési módok eltérései mögött gyakran a jogtörténet tényei állnak. A francia és a német, illetőleg az 

amerikai alkotmányjogi nézetekben a szabadságjogokat gyakran úgy kezelik, mint a „jogalkotó” állam 

által tett ígéreteket, melyeket a „jogalkalmazó” államnak kell teljesíteni. Eszerint az állam az 
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alkotmányban vagy más fontos törvényekben kinyilvánítja, hogy a társadalomra tartozó kérdésekbe még 

akkor sem avatkozik be korlátozó módon, ha a magánszemélyek tevékenysége nem egyeztethető össze a 

fennálló kormányzat által elérni kívánt célokkal, vagy egyenesen azok ellen irányul. A liberál-

konzervativizmust és a konzervativizmus más irányzatait éltető angol felfogásokban ezzel szemben a 

szabadságjogokat a társadalmi-politikai gyakorlatból fokozatosan kialakult, kényszer nélküli 

megállapodások részének tartják („jogkiterjesztés”), aminek az alapja a történeti fejlődés.  

Mindkét felfogásban közös azonban, hogy a jogszerűséget konszenzusos alapra 

helyezik. Ezen az alapon jogszerű az, amiben valamilyen módon (egy történeti folyamat 

során vagy politikai alkuként) megegyeztek. Ebből azonban – amint azt a többségi 

demokrácia és a liberális eszmék összeegyeztethetőségének problémái jelzik – még nem 

következik, hogy minden jogszerű, amiben megegyeztek, vagy, hogy bármiben meg 

lehet egyezni.  

 

A mai liberalizmus több képviselője – sok esetben a kanti filozófia alapján – azt 

hangsúlyozza, hogy az embereknek (autonómiájuk, méltóságuk, társadalmi rendjük 

erkölcsi minősége okán vagy más indokokkal) vannak olyan jogaik, amelyek nem 

tehetők alkuk és megegyezések tárgyává, s ezeket illetően a többség szava nem lehet 

meghatározó. Mivel ezek a jogok nem csak feltétlenek (nem korlátozhatók), de 

mindenkit megilletnek és mindenkit egyenlően illetnek meg, ezért a jogokra épülő 

liberális gondolkodás esetén (például Ronald Dworkin elméletében) – mint fentebb 

jeleztem – az a látszat keletkezik, hogy a liberalizmus alapértéke nem a szabadság, 

hanem az egyenlőség.  

 

III. 1. 6. LIBERALIZMUS ÉS DEMOKRÁCIA  

A régi liberalizmust gyakran bírálták azért, mert nem kötelezte el magát az általános és 

egyenlő választójog mellett, és az erkölcsi egyenlőségre alapozott jogegyenlőséget nem 

terjesztette ki a közjogi viszonyokra.  

A XIX. század második felében például még John Stuart Mill is az ún. többes szavazati jog híve volt: azt 

gondolta, hogy egy helyesen megalkotott képviseleti kormányzatban mindenkinek rendelkeznie kell 

ugyan egy szavazattal (hogy érezhesse és tudja: a kormány az ő kormánya is), ám egyeseknek – 

műveltségük, vagyonuk vagy a választókörzetükhöz való erősebb kötődésük okán – több szavazattal kell 

rendelkeznie. Ugyanígy: néhány liberális gondolkodó (például Alexis de Tocqueville) akár azt is 

elfogadhatónak tartotta, hogy a politikai rend stabilitása érdekében alkalmilag korlátozzák az egyesülés 

jogát. A XIX. század végének gondolkodásában mindkét eset a demokrácia korlátozásaként jelent meg, 

ami sokak szemében indokolttá tette azt a következtetést, hogy a liberalizmus nem pártolja a demokráciát.  

Több mai liberális gondolkodó ugyancsak fenntartásokat fogalmazott meg a „többségi demokráciával” 

szemben. Ezek szerint a többség uralma elvileg arra is felhasználható, hogy megkérdőjelezzék a szabadság 

értékeit és korlátozzák az egyéni jogokat. A liberálisok ezzel szemben nem kívánnak hozzájárulni ahhoz, 

hogy a demokratikus keretek között megszerveződött pillanatnyi többség revízió alá vehessen bizonyos 

szabadságjogokat vagy korlátozhassa a magántulajdont. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a szabadság és a 

demokrácia az elvek szintjén kontingens viszonyban áll, s a „szabad demokrácia” pusztán a XX. századi 

európai politikai és államfejlődés történelmi esetlegessége. 

A szabadság és a többségi uralom viszonyát illetően az egyes megközelítések elsősorban a két jelenség 

történeti létrejöttét, illetőleg fogalmi viszonyát illetően térnek el egymástól. 

A két jelenség történeti létrejöttét illetően az egyik álláspont (így értelmezhetők például Tocqueville 

nézetei) a szabadságot származtatja a demokráciából. A demokrácia eszerint a társadalmi viszonyok és a 

létfeltételek egyenlősége, a szabadság pedig az a lehetőség, aminek révén az egyén – élve a társadalmi 

egyenlőség által nyújtott lehetőségekkel – a politikai akaratképzés részévé válik. Az ezzel ellentétes (főleg 
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német szerzőknél gyakori, vagy a magyar nemesi liberalizmus képviselőjének tekinthető Bölöni Farkas 

Sándor (1795-1842) által megfogalmazott) felfogás szerint a dolog épp fordítva áll: a demokrácia 

következik a szabadság rendjéből, és az előbbiben – történetileg is, logikailag is – „benne van” az utóbbi 

lehetősége. E koncepció a demokrácia hangsúlyát a politikai demokráciára helyezi, a szabadságon pedig 

vagy az akaratképzésben való részvételt vagy a politikai hatalommal szembeni védettséget látja. A 

végigvitt szabadság-elv eszerint demokráciához vezet vagy vezethet, a „liberális demokráciák” pedig e 

folyamat végtermékei. 

Néhányan azt mondják, hogy a demokrácia és a liberalizmus fogalmi jelentésének van egy közös 

tartománya. Ideológiai szinten ebből a megközelítésből származnak az „egyenlőség a szabadságban” (és 

fordítva), vagy a „szabad társadalom szükségképpen demokratikus” (és viszont) jelszavak. Az igényesebb 

gondolkodók ezzel szemben nem a két jelenség egymást átfedő jellegét, hanem inkább azt hangsúlyozzák, 

hogy a szabad rend és a többségi uralom szerkezetileg hasonlít egymásra. Ilyen például az a nézet, amely 

szerint mindkét fogalomkörben megtalálható a szabad versengés és az arra alapozott szelekció. Az előbbi 

az egyének gazdasági előnyökért vagy társadalmi javakért való versengésének rendje, míg az utóbbi a 

vélemények szabad versenye a parlamenti vitákban, a képviselőjelöltek versenye az állampolgári 

szavazatok piacán, vagy épp fordítva: az állampolgárok versenye az elit befolyásolásában. Mindkét eszme 

így azonos szervezőelvre, a konkurenciára épül.  

Egy másik – elmélettörténetileg tételesen alig kifejtett, de hallgatólagos előfeltevésekben sok szerzőnél 

létező – nézet e közös szervező elvet a mérsékeltségben látja: a végső lehetőségekig elvitt demokrácia 

despotizmushoz (a többség zsarnokságához), az egyéni szabadság korlátlan elve pedig (individuális) 

anarchiához vezet. Ebből az következik, hogy mindkét eszmét csupán korlátozottan és mérsékelten lehet 

megvalósítani. Eszerint az egyik legfontosabb állami intézmény a „képviselet”, mely a demokráciát 

megóvja a közvetlenségtől és az abból könnyen megszülető zsarnokságtól, a szabadság elvét pedig a 

radikalizmustól és az abból következő anarchiától. 

Újabban teret nyertek olyan elméletek is, amelyek a szabadság és a demokrácia fogalmi 

eltérését emelik ki. Az ilyen felfogás – melyet például Friedrich HAYEK fejtett ki 

következetesen – a szabad rend és a többségi uralom lényegi különbözőségéből indul ki. 

A politikai demokrácia eszerint a hatalom forrására utal. Azt jelzi, hogy kik alkotják 

meg az állami rend adott formáját, pontosabban azt, hogy az adott államhatalmi rendszer 

létrehozásának a joga a többséget illeti. A liberalizmus ezzel szemben a hatalom 

működésmódját írja le, és azt mondja meg, hogy milyen korlátokra tekintettel kell e 

hatalmat gyakorolni, bárki is gyakorolja azt.  
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III. 2. A KONZERVATIVIZMUS ÉS A KONZERVATÍV ÁLLAMESZMÉNY  
 

A konzervativizmus általános jellemzői. A konzervatív gondolkodásmód. A konzervatív 

emberkép. Állandóság és változás. Rend és stabilitás. Közösség és egyén. Egyenlőség és 

egyenlőtlenség. Szabadság és rend. A konzervatív állameszmény. Az állam általános jellege. 

Organikus államfelfogás. Az állam mint személy. Autoritás és tekintély. Engedelmesség és 

hűség. Az állam egysége és a „köztes hatalmak” tana. Egyes állami intézmények. 

Hatalommegosztás. Monarchia. Bürokrácia. Történeti alkotmány és „történeti jog”. 

A fennálló megóvása, létében való megerősítése és a változtatással szembeni védelme 

mindig részét képezte a politikai cselekvést vezető szempontoknak, s helyet kapott más 

mozgalmakban is. Az erre épülő eszmerendszer azonban csupán két-háromszáz éve 

jelent meg sajátos világszemléletként, önálló értékrendként, öntörvényű elméleti és 

eszmei rendszerként, illetve cselekvési modellként és politikai programként.  

Az első konzervatív elméletek a XVIII. század második felében születtek, s bár a kifejezés (például a 

constitution conservatrice de la liberté, a sénat conservateur vagy a les idées conservatrices 

kifejezésekben) már a francia forradalom idején ismert volt, maga a mozgalom a XIX. század első 

évtizedeiben kapott nevet: az elmélettörténeti hagyomány szerint részben R. F. de Chateaubriand (1768-

1848) Le conservateur című hetilapja (1818-1820) nyomán, részben pedig annak következtében terjedt el 

széles körben, hogy az angol torykat 1830 körül egyre többen „konzervatív pártnak” nevezték.  

A konzervativizmus politikai tartalma ugyancsak a XIX. század folyamán alakult ki, ám ez – paradox, az 

irányzat „reflektív-reagáló” jellege okán ugyanakkor érthető módon – a XX. században számos 

vonatkozásban lényegesen módosult. 

III. 2. 1. A KONZERVATIVIZMUS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI  

A konzervativizmus, mint az államra vonatkozó elméleteket is inspiráló eszmék, 

elméletek és tanok rendszere, mint a világértelmezés és a társadalomszemlélet sajátos 

módja úgy jelent meg, mint egyfajta válasz.  

 

A KONZERVATÍV GONDOLKODÁSMÓD  A konzervatív gondolkodásmód átfogó és 

általános képének felvázolását az nehezíti, hogy a konzervatívok (mintegy másfél 

évszázadon keresztül) nem szívesen „teoretizáltak”, vagyis önmaguktól nem szívesen 

alkottak általános társadalom- és államelméleteket. A konzervativizmus – állapította 

meg a kérdés egyik legkiválóbb (sok vonatkozásban azonban az ún. ókonzervativizmust 

szem előtt tartó) szakértője, Mannheim Károly – „nem az eszmék síkján mozog”.  

 

Ez mindenekelőtt azért volt, s néhány vonatkozásban ma is azért van így, mert a 

konzervatív szemléletben az emberi tudás tapasztalati jellegű és gyakorlati természetű. 

E szükségképpen szerteágazó és a konkrét tevékenységekben testet öltő ismeretek nem 

emelhetők ki a társadalmi gyakorlatból valamilyen racionális módszer segítségével. 

Hogy ennek ellenére mégiscsak születtek konzervatív elméletek, az azért történt, mert 

az „ellenfelek” (a liberalizmus, a szocializmus, valamint azok radikális változatai) „gon-

dolati harcra” s ezzel reflektív önmegismerésre és önfeltárásra késztették a konzervatív 

gondolkodókat. Ennek következtében a múlt tapasztalatilag elraktározott ismereteit 

doktrinálisan is kifejtették. 

 

Módszertani értelemben ez arra volt visszavezethető, hogy e gondolkodásmód 

képviselői (néhány francia, illetve német kivétellel) azt vallották: az egyes társadalmi és 

politikai kérdések megítélésekor – a racionalista megközelítésekkel ellentétben – nem 



 

 126 

elvont eszmékből vagy egy eszményi rend elveiből kell kiindulni, hanem az adott és 

konkrét tényekből. A konkrétság mindig sokféleség, így többek között partikularitás és 

lokalitás, amit – az ún. "sablon-liberalizmussal" szemben – nem lehet az értelem által 

alkotott egységes sémákba erőltetni. Ami konkrét, az tényszerű, s ami tényszerű, az nem 

áldozható fel elvont elméletek oltárán, illetve az elvont elméletekbe rejtett normativitás 

kedvéért. 

 

A tényektől eszerint sosem lehet valamilyen jövőbeli eszmény csábításának engedve 

elvonatkoztatni. A tények ugyanis „fennállnak”, s a konzervatív gondolkodó számára a 

puszta fennállásban mindig érték rejlik. Ami valóságos, az értékes, s ami értékes, az 

valóságos. A racionalizmus szelleme által megfertőzött német filozófus, Georg W. F. 

Hegel, a „valósággal való megbékélésre” utalva 1820-ban ezt így fogalmazta meg: "Ami 

ésszerű, az valóságos; s ami valóságos az ésszerű." 

 

A konzervatív gondolkodók szerint az értékek nem a létezőn kívüli külön világban 

vannak, s a fennállón túl nincs „önálló birodalmuk”. S ha a konzervativizmus legtöbb 

irányzata szerint a fennálló nem is megváltoztathatatlan (azaz nem sérthetetlen; tehát 

lassan és fokozatosan módosítható), azért a változtatásoknak az „adottból” kell 

kiindulnia. A társadalom és az állam rendjét ezért nem lehet minden további nélkül 

kívülről megváltoztatni, s abban az egyéni ésszerűség eszményeit megvalósítani. 

Lehetséges ugyanis, hogy az eszmények ilyen megvalósítása nem valaminek a 

felépítése, hanem rombolás, mert az egyéni értelem – mondjanak bármit is a 

felvilágosodás régi vagy újabb hívei – a teljes és történetileg kifejlődött valóság 

szempontjából mindig esetleges és külsődleges. „Mindenkinek végtelen óvatossággal 

szabad csak arra vállalkoznia, hogy lebontson egy olyan épületet, amely hosszú időn át 

tűrhetően szolgálta a társadalom közös céljait” – írta Burke 1790-ben. Ehhez – 

kicsúfolva a francia forradalom során lábra kapott politikai eszméket (rá jellemző módon 

összekapcsolva az egyéni ésszerűség és az egyéni érdekeltség elvét is) – ingerülten azt 

is hozzátette: „E barbár filozófiai rendszerben, mely hideg szívek és zavaros agyak 

szüleménye, s éppen annyira nélkülözi a szilárd bölcsességet, amennyire híján van 

minden jó ízlésnek és finomságnak, a törvényeket kizárólag az általuk keltett rettegés 

támasztja alá, továbbá az az érdekeltség, amit az emberek egyenként, magánszámításaik 

szerint lelnek bennük, illetve amit magánérdekük szem előtt tartásával a törvények 

javára nélkülözni tudnak. Akadémiájuk ligetében egyetlen fasor végén sem látni 

egyebet, mint bitót.”  

 

A társadalom és az állam létező rendjét nem az értelem, az akarat vagy a megegyezés, s 

nem is egy eszménynek való megfelelés teszi elfogadottá vagy elfogadásra méltóvá, 

hanem az, hogy történetileg keletkezett. E történeti keletkezést és múltat a tradíció 

közvetíti, mely a ma és a tegnap, a jelen és a múlt között teremt közösséget. A tradíció 

csendesen ünneplő és befogadó igenlés tárgyaivá teszi az eltűnt idők kollektív 

teljesítményeit (eszméket, intézményeket és érzéseket egyaránt), s ezzel méltóságot ad 

a múltnak. A társadalmi rend, annak intézményei, maga az állam vagy a jog ezért nem 

úgy jelennek meg, mint amiket a történelmi fejlődés meghatározható alanyai hoztak 

létre, vagyis amiket „csináltak”, hanem úgy, mint amik egy racionális vizsgálódás 

számára beláthatatlan folyamatban jöttek létre.  
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A konzervatív számára a jelen nem a jövő kezdete, hanem a múlt folytatása és utolsó 

pontja; vagy ahogy Mannheim mondta: a „múlt virtuális itt-léte”. Az ilyen időszemlélet 

mindig történetileg létrejöttként fogja fel a jelent, és abban nem a lehetőségeket vagy a 

jövőre irányuló szükségszerűségeket veszi észre, hanem a kötöttséget és 

meghatározottságot. E meghatározottság jellege, ereje és formája természetesen 

irányzatonként eltérő, de mindenütt kizárja a jelen rendjének radikális megváltoztatását. 

 

A történelminek s az itt és most világának az állandó kapcsolatba állítása alakítja ki a 

konzervatívoknak a társadalmi változással kapcsolatos felfokozott érzékenységét. Egyes 

gondolkodók, például a francia de Maistre (1753-1821) szerint ez azzal jár, hogy a külső 

erők által „megbolygatott” – s így a múlt összetartó ereje alól kiszabadított – „romlott 

jelent” csak a régi visszaállításával lehet „megváltani”; míg mások, így az angol Edmund 

Burke gondolatvilágában a jelen megnyílik a fokozatos és mérsékelt változás számára. 

Az ilyen érvelési különbségek mögött azonban mindig ott az a közös elv, mely szerint a 

tradíció és a hagyomány által összetartott rend stabil rend; a stabilitásban pedig érték 

rejlik, hisz az a múlt teljesítményét közvetíti a fennálló felé. A jelen szilárd rendje az 

értelem által ígért, de bizonytalan rend miatt már csak azért sem kockáztatható, mert 

egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen rend megvalósítása „fejlődés” lenne. A dolgok 

ugyanis – vallja sok konzervatív – „változnak” ugyan, de nem „fejlődnek” (hisz a 

fejlődés gondolata valamilyen jövőben elérendő vagy elérhető célra utal).  

 

A KONZERVATÍV EMBERKÉP  Szemben a liberalizmus emberfelfogásával, a 

konzervatív világképben az ember mind képességeiben, mind lehetőségeiben korlátozott 

lény. Ennek hátterében leggyakrabban az emberi értelem imént jelzett korlátai, vagyis 

korlátozott volta áll. Az ember értelme, egyebek mellett, azért korlátozott, mert 

megszüntethetetlenül egyéni jellegű: a tudás nem független, és nem is függetleníthető 

attól, akinek a tudása (például nem összegződhet egy általános és elvont „ész”-

fogalomban). Tudásunkat ugyanis tapasztalataink révén szerezzük, a tapasztalat pedig 

szükségképpen az egyénhez kötődik. Az egyéni tapasztalat nem foghatja át a világ 

egészét, s abban nem halmozódhatnak fel olyan ismeretek, amelyek sok embert átfogó 

tárgyakra (például a "társadalomra" mint olyanra) vonatkoznak.  

 

A konzervatív elméletek szerint az ember nem képes arra, hogy történelemileg érvényes 

– ti. történelemileg érvényesülő vagy így érvényesítendő – törvényt adjon önmagának. 

A XX. század előtti gondolkodásban ez együtt járt annak hangsúlyozásával is, hogy a 

társadalom, a politika és az állam világa nem felismerhető törvények szerint változik, 

hanem (egyes elméletekben) spontán módon, vagy (másokban) a gondviselés által 

meghatározottan.  

 

A konzervatív gondolkodó gyakran szkeptikus, s főleg a változásokkal szemben az. E 

szkepszis hátterében az áll, hogy az emberi értelem nem képes egy új társadalmi és 

politikai rend elveinek kialakítására és bevezetésére.  

 

A kétely tárgya igen gyakran maga az emberi természet és az emberi erény. Az ember e 

felfogásban tökéletlen lény mind társadalmilag és politikailag, mind erkölcsileg: mivel 

szüksége van korlátokra, az ember eszerint az erkölcsi jónak legjobb esetben is csak 

valamilyen mérsékelt formájáig juthat el. A konzervativizmus – mondja Anthony 

Quinton (1925-2010) híres könyvének már a címében – „a tökéletlenség politikája.”Az 
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emberi létezés ugyanis e nézőpontból olyan feszültségekkel és rejtett ellentmondásokkal 

terhes, amiket a társadalmi körülmények enyhíthetnek ugyan, de nem képesek feloldani 

vagy megszüntetni. A konzervatív gondolkodó kétellyel fogadja az erkölcsi fejlődés 

lehetőségében bízó optimizmust, hisz az emberi természet és a társadalmi rend 

tökéletlenségét szerinte legfeljebb mérsékelni lehet, de megszüntetni nem. A 

tökéletlenség azt is jelenti: nem tökéletesíthető. A konzervativizmustól nem csupán a 

perfekcionizmus áll távol, de a meliorizmus [a jobbíthatóság] optimizmusa is. Mint 

rendszerint, egy ilyen felfogáshoz a konzervatívok körében is könnyen társul a rejtett 

pesszimizmus, de legalábbis a rezignáció. 

 

Az értelem mindenhatóságát kétségbe vonó tétel alapja máskor az a gondolat, hogy az 

emberi cselekvést nem észelvek vezérlik. A konzervatívok szerint az embereket – a 

cselekvés ún. nem-racionális motívumai (hitek, meggyőződések, hagyományos 

erkölcsök) mellett – igen gyakran a szokások, az előzetesen megalkotott és másoktól 

átvett orientáló álláspontokként és gondolati beidegződésekként értett előítéletek 

mozgatják. Az ember tehát a konzervatív felfogás szerint nem racionális lény (ami 

távolról sem jelenti, hogy irracionális lenne).  

 

ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS  Az épp létező társadalmi és politikai rend állandóságával, 

illetve stabilitásával kapcsolatban a konzervatív gondolkodóknak három lehetőség közül 

kellett választaniuk. 

 

A szó szoros értelmében megóvni, létében megerősíteni és a változtatással szemben 

védeni csakis az „itt és most” fennállót, vagyis a status quot [az épp fennállót] lehet. A 

konzervativizmusnak ezért elvileg az lenne a legadekvátabb formája, amely az épp 

fennállót nemcsak „szentnek”, de „sérthetetlennek” is minősíti (status quo 

konzervativizmus). Eszerint ami létezik, azt mind a múlttal, mind a jövőbeli 

változásokkal szemben előnyben kell részesíteni.  

Az ún. status quo konzervativizmus azonban, bár voltak alkalmi hívei – a német gondolkodók körében 

például Justus Möser (1720-1794) és Karl Haller (1768-1854) – egyáltalán nem uralkodó szín a 

konzervatív elméletek palettáján. 

Ennek az az oka – amint arra a szakirodalomban Karl Mannheim és K. Epstein is rámutatott –, hogy a 

konzervatívok állandóan szem előtt tartják a társadalmi lét folyamat-jellegét és változását. Ám ha a 

társadalmi létet folyamat-jellegű és valamilyen mértékben mindig változik, akkor az „itt és most fennálló”, 

vagyis a megőrzésre méltó csak bizonytalanul meghatározható fogalom. E gondolati bizonytalanságot a 

status quo elleni rendszeres liberális és szocialista támadások felerősítik, és kézzel foghatóvá teszik, ami 

megakadályozza, hogy a konzervatív szemlélet csupán az épp fennállóra irányuljon. Ebben a dimenzióban 

az adott helyzetből két irányba lehetett s lehet kimozdulni. 

A történelmi folytonosságot a jelennél nem lezáró, hanem a mérsékelt, megfontolt és a 

múlt kötöttségeinek erejével számoló változtatásokat lehetségesnek tartó vagy 

egyenesen igenlő szemléletből alakultak ki a reformkonzervativizmus áramlatai. 

 

REND ÉS STABILITÁS A konzervatív értékvilág központi eleme a rendezett emberi 

kapcsolatok viszonylagos állandósága, s ebben a vonatkozásban a rend eszméje. „A 

történelem rendje a rend történetéből nő ki” – fogalmazott az Order and History című 

művének már az első oldalán az osztrák-amerikai filozófus, Eric Voeglein (1901-1985). 
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E rend nem az ember által megalkotott, vagy legalábbis nem szabadon alakítható, hanem 

a történelmi valóságból áll elő, s ezért akár természetesnek is nevezhető. 

 

KÖZÖSSÉG ÉS EGYÉN  A konzervativizmus kollektivista gondolkodás, de változatai 

jelentős mértékben eltérnek egymástól aszerint, hogy melyik közösséget tekintik a rend 

biztosítékának, s milyen mértékben és módon részesítik előnyben azt az egyénnel 

szemben.  

 

Egyes régebbi irányzatok az „arisztokráciára” (mint a szellemi és erkölcsi értelemben 

vett kiválóság hordozóira, vagy modern fogalommal: az érdemeken alapuló társadalmi 

elitre) helyezték a hangsúlyt, mások a „nemzetre”, ismét mások pedig a „népre” vagy az 

azon belüli szövetségekre és korporációkra. A politikai és államelméletekben is 

kifejezésre juttatott uralmi igény alanyai ennek következtében irányzatonként változnak.  

 

A közös csupán az, hogy (a) e közösséget minden irányzatban a modernitás előtti 

viszonyok termékeként írják le; (b) azok kohézióját valamilyen érdektől független 

tényező eredményének tekintik; (c) egységüket pedig a hosszú történeti összetartozás 

által biztosítottként gondolják el. Fontos megjegyezni, hogy az ún. új-

konzervativizmusban (minthogy az lényegében egy liberális és konzervatív elemeket 

egyesítő áramlat) a rendezettség szempontjából meghatározó közösség eszméje eltűnik. 

 

A kollektivizmus lappangó elvével rendszerint együtt járt az egyén elsődlegességére 

épülő társadalmi-politikai rend bírálata is. A konzervatív politikai és államelméletek 

szerint az egyén az állam szempontjából nem autonóm lény. Azt, hogy mi az egyén, 

eszerint csakis abból a közösségből lehet levezetni és megérteni, amelyben él. E 

gondolat módszertanilag arra a (más előfeltevésekből is táplálkozó és a 

konzervativizmustól különböző irányokba is elvezető) tételre támaszkodik, amely 

szerint nem a társadalom és az állam lesz olyan, amilyen egyénekből áll, hanem fordítva: 

az egyén válik olyanná, amilyen az a társadalom, állam, közösség, rend, szakmai 

csoport, nép vagy nemzet, amelyben él.  

 

Elmélettörténetileg e felfogás haszna az, hogy a vizsgálódás tárgyaivá lesznek a 

közösségeket összetartó ún. „nem-materiális” tényezők, például a „népszellem” vagy a 

nemzetkarakter”. Ennek persze az az ára, hogy a konzervatív gondolkodók nemcsak a 

mesterségesen létrejött közösségek vizsgálatát hanyagolták el, de egy ideig a 

közösségalakítás politikai technikáit is.  

 

E „nem-materiális” tényezők szerepének hangsúlyozása azzal függ össze, hogy a 

konzervatív elméletek szerint az állami közösséget nem lehet érdekekre alapozni. Az 

érdekeknek (például a képviseleti intézmények révén való) nyers érvényesítése 

meggyengíti a létező rend kötelékeit és ez az állam felbomlasztásához vezet. A modern 

társadalmak (rendszerint gazdasági alapon felfogott) osztályai hasonló okokból kívül 

esnek a legtöbb konzervatív látószögén. 

 

A közösségnek a tradíció által fenntartott szellemi és erkölcsi összekötő elemei (így a 

„népszellem” vagy a nemzeti jellem) nem csupán az állam, de a jog felfogásában is 

éreztette hatását. A XIX. századi jogelméleti gondolkodás egyik leghatározottabb 

formája, az ún. történeti jogi iskola ugyancsak a konzervatív eszmerendszeren belül 
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született meg. A jog eszerint a nép szellemének kifejeződése, mely természete szerint 

ellenáll annak, hogy egy racionális rendszerben összegezzék, azaz kodifikálják. (E 

jogelméleti kérdésekkel itt nem foglalkozunk.) 

 

EGYENLŐSÉG ÉS EGYENLŐTLENSÉG  A hagyományos konzervatív elméletek szerint a 

rendezettség felbomlásának (például a forradalmi mozgalmaknak) a hátterében a 

lényegében egyenlőtlen emberek egyenlősítésére való megalapozatlan törekvés állt. 

Amíg a liberalizmus és a szocializmus az egyenlőség korábban ismeretlen típusainak 

kialakításán és a politikai-állami életben való érvényesítésén munkálkodott, addig a 

konzervatív gondolkodók szerint az emberek „természetes” különbözőségéből 

következő egyenlőtlenségek kizárják mind a formális, mind a tartalmi-társadalmi 

egyenlőség érvényre juttatását.  

 

Az egyenlőség jogilag és államilag érvényre juttatott eszméje a konzervatív 

gondolkodók túlnyomó többsége számára olyasmi, ami felszámolja az emberek közötti 

természetes és ősi sokféleséget. Maguk a konzervatív elméletek egyébként rendszerint 

csupán az egyenlőtlenség tényét észlelik is igenlik, de elmélettörténeti szempontból – 

egy kivétellel – nem adnak annak új, bölcseleti szintű megalapozást. Az egyetlen kivétel 

az, hogy a korábbi gondolkodás egyenlőtlenséget megalapozó-igazoló érveit a 

társadalmi szerkezetre vonatkoztatják, s azt állítják, hogy a társadalmi hierarchia (a 

rangok, a rendek vagy a hivatásrendi osztályok közötti különbségtétel) stabilitást teremt. 

Vagyis, a társadalmi hierarchia és a politikai engedelmesség kölcsönösen támogatja 

egymást.  

 

A legtöbb régi konzervatív szerint a vagyoni vagy a műveltségi egyenlőtlenségeknek az 

államban és a jogban is ki kell fejeződnie. Ennek megkérdőjelezését úgy értelmezik, 

mint az anarchia és a társadalom széthullása felé tett első lépéseket. Ez az elv vezet el 

az állami rend hierarchikus szemléletéhez, melyben egyfelől magától értetődő, hogy az 

autoritás által érvényre juttatott kötelezettségek megelőzik az egyéni jogosultságokat, 

másfelől a hierarchia különböző lépcsőfokain állók nem rendelkeznek ugyanolyan 

jogokkal.  

 

SZABADSÁG ÉS REND  Az emberek egyenlőtlenségére alapozott és a különböző értékű 

közösségekből álló hierarchikus rendben az egyéni szabadságjogokat nem lehet az 

államtól függetlenül, vagy egy állam előtti dimenzióban elgondolni. Nem véletlen így, 

hogy az e jogokat megfogalmazó modern természetjogi koncepciók első bírálatait a 

konzervatív gondolkodók fejtették ki. A liberális szabadságjogok szerintük a kialakult 

közösségi formák és a fennálló intézmények lerombolásának eszközei.  

 

Amíg a liberalizmusban a szabadság gondolatát gyakran a gazdag személyiség 

kifejlődésével, a szocialista elméletekben pedig az ember felszabadításával hozták 

összefüggésbe, addig a konzervatív gondolkodók inkább a szabadság és a rend kérdéseit 

vizsgálták. A régi konzervatívok szerint a szabadságjogok, gazdasági konkurencia és a 

politikai konfliktusok – amint azt a francia forradalom bizonyítja – meggyengítik a 

társadalmi kohéziót, meglazítják a politikai kötelékeket, s ezzel anarchiába sodorják a 

nemzetet. A liberális elvekkel meg nem barátkozó konzervativizmust a társadalmi 

rend(ezettség) iránti vonzalom vezette el ahhoz, hogy abszolút értékként kezelje a 

politikai stabilitást és bármilyen áron fenn kívánja tartani azt. Az ár rendszerint a 
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konfliktus-nélküliség, amit úgy írtak le, mint a társadalom természetes, spontán módon 

létrejött harmóniáját.  

 

III. 2. 2. A KONZERVATÍV ÁLLAMESZMÉNY  

AZ ÁLLAM ÁLTALÁNOS JELLEGE  Az államok elemzése során a vizsgált jelenségek 

kétféle szemléletmód alapján közelíthetők meg: az egyik elsősorban az intézményekre 

figyel, s azt kutatja, hogy az állam milyen egységekből és hogyan épül(jön) fel, a másik 

pedig azok működését tartja szem előtt, vagyis az egyes intézmények – megalkotóik 

szándékától és külső formáiktól olykor eltérő – tényleges tevékenységét tekinti 

fontosnak. A liberális államelméleteket inkább az ún. intézmény-orientált, a konzervatív 

államelméleteket pedig a tevékenység-orientált szemlélet jellemzi.  
 

Ennek egyik következménye, hogy a konzervatív gondolkodás által hangsúlyozott elvek többféle állami 

intézményrendszerben is érvényesülhetnek. A szó szoros értelmében vett „konzervatív államról” 

tulajdonképpen nem is beszélhetünk – csupán egy adott államrendszer konzervatív elvek szerinti 

működéséről. Ezek sajátos kombinációját konzervatív állameszménynek nevezzük. Bár van néhány olyan 

állami intézmény és államszervezeti megoldás is, amit a konzervatív gondolkodók másoknál jobban 

pártolnak (ilyen például az ún. kétkamarás parlament), államra vonatkozó tanaik mégis inkább sajátos 

tendenciák, elvek és működési módok mentén írhatók le.  

Ahhoz, hogy a konzervatívok az intézmények működésére fektethessék a hangsúlyt, nemcsak az államok 

tényleges tevékenységének gyakorlati feltételeit kellett ismerniük, hanem egy sajátos, az állam egészét és 

általános vonásait megragadni képes fogalmi rendszert is ki kellett alakítaniuk. E fogalmi rendszer 

elmélettörténeti szempontból ösztönzőleg hatott a konzervatív politika teoretikus alapjainak feltárására. 

ORGANIKUS ÁLLAMFELFOGÁS  Az állam általános jellegét illetően számos gondolkodó 

az organikus felfogás híve volt. Az „organicizmus” lényegében az államot gépezetként 

elgondoló (egyes liberális elméleteket is jellemző) ún. „mechanikus” felfogás ellenében 

fogalmazódott meg, de felhasználható volt a szocialistáknak az államot eszköznek 

tekintő instrumentális elgondolásaival szemben is. 

 

A társadalmi jelenségek organikus – azokat az élő szervezetek mintájára elgondoló – 

szemlélete több évezredes múltra tekint vissza. Legismertebb megfogalmazása 

Menenius Agrippa híres meséje, a gondolat fellelhető Arisztotelésznél (a polisz 

keletkezésére vonatkozóan) és Plutarkhosznál is, a középkori államelméletben pedig 

Johannes Salisbury (1115-1180) fejtette ki részletesen. A gondolat eredetileg – a mai 

olvasó számára naivnak, sőt komikusnak tűnő módon – arra épült, hogy a biológiai 

organizmusok között strukturális hasonlóságok figyelhetők meg (például ami az 

„ember” esetében a fej, az az „állam” esetében az uralkodó, a lélek a papság, a szív a 

fejedelmi tanács, a gyomor a pénzügyi vezetés, a kéz a hadsereg, a szem, száj és fül a 

különböző hivatalok, a láb pedig a földművesek és iparosok serege). Ez az egyszerű 

elképzelés a XVIII-XIX. században két egymástól független gondolkodásformában is 

újjáéledt: helyet kapott a konzervatív államelméletekben [Edmund Burke, Georg F. W. 

Hegel, Carl von Savigny (1779-1861), J. C. Bluntschli (1808-1881), Otto von Gierke 

(1877-1945)], és az első nagy szociológiai elméletekben [Auguste Comte (1798-1857), 

Herbert Spencer, Emile Durkheim (1858-1917)]. Mindkét területen úgy írták le a 

társadalmat és az államot, mint amiben – miként az élő szervezetekben – az egyes részek 

viszonyát a kölcsönhatás és a kölcsönös függőség jellemzi. Bluntschli például az állam 
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keletkezésének és fejlődésének folyamatát az organikus szemlélet keretében úgy írta le, 

hogy – miként az élő szervezetek esetén – a kezdetben egyszerű és strukturálatlan 

jelenség bonyolulttá válik. A hangsúly tehát a biológiai és társadalmi jelenségek közötti 

strukturális párhuzamról a funkcionális hasonlóságokra helyeződött. 

 

E szemlélet azért tűnt alkalmasnak a konzervatív politikai értékrend elméleti 

alátámasztására, mert a szerves fejlődés esetén – amikor is a „jelen” csupán egy pillanat, 

s a történelmi hagyományhoz képest az „egyéni gondolat” csekély jelentőségű – az 

államot nem lehet tudatos döntés, például szerződés révén megalkotni és alakítani, 

illetőleg ilyenként elgondolni. Ezen az alapon könnyen megcáfolhatók a társadalmi 

szerződés elméletei, valamennyi kiegészítésükkel, például a természetes jogok tanával 

együtt. A gondolat felhasználható volt kifejezetten ideológiai célokra is, hisz a biológiai 

organizmusokhoz hasonlóan az állam esetén is kijelenthető, hogy az egyes részek az 

egész működéséhez nélkülözhetetlenek, de nem egyformán értékesek (amint a fej többet 

ér a lábnál, úgy az államvezetés is értékesebb az alattvalóknál, és így tovább). S végül, 

az organicizmus alkalmas volt a szemlélet formálására is: a felvilágosodásban kialakult 

lineáris időfelfogás, illetőleg az államfejlődésnek a „sötét középkorból” egy tudatosan 

alakított „fényes jövő” felé tartó naiv elgondolását így hatékonyan semlegesíti az, ha 

úgy véljük, hogy amint az embereknél, az életkorok az államok esetén is fontos szerepet 

játszanak: vannak például fiatal és energikus, illetőleg megfáradt és halódó államok; az 

államok is rendelkeznek valamiféle „életerővel”; vannak "elkorcsosult formáik" és 

megrekedhetnek a fejlődésben. 

 

A konzervatív politikai gondolkodás ugyanakkor messze többet jelentett az ilyen 

analógiáknál, amennyiben – főleg német területen – az államot erkölcsi organizmusként 

fogta fel. Ennek bölcseleti feltételét Schelling (1775-1854) dolgozta ki annak 

hangsúlyozásával, hogy az államnak – a szabadság és a szükségszerűség fogalmaiban 

értelmezhető (a szabad tevékenységet a külső szükségszerűség korlátai közé terelő) – 

„saját eszméje”, s így öncélja van. Ezen az alapon HEGEL már könnyen kijelenthette, 

hogy az állam „az erkölcsi eszme valósága”, melyben a szükségszerűség szubjektíve a 

„politikai érzületben”, objektíve pedig a szervezetben fejlődik ki, s hogy a „politikai 

alkotmány az állam szervezete és szerves életének folyamata önmagára való 

vonatkozásban”. Az állam erkölcsi organizmusként való felfogásával a régi konzervatív 

elméletek annak saját céljára (öncélúságára, tehát eszközként való használatának 

kizárására), eszközei eszméjének megfelelő rendezésére (belső célszerűségére), s ezzel 

fejlődésének öntörvényűségére (a tőle idegen elvek érvényesítésének kizárására), 

valamint tagjaival szembeni önálló erejére utaltak. 

 

AZ ÁLLAM MINT SZEMÉLY Ebben az értelemben kapcsolódott e felfogáshoz a 

személyiség fogalma: amint az ember – mint erkölcsi és lelki létező – egyszeri, 

egységes, öntevékeny, célra törekvő és önértékkel bíró lény, úgy az erkölcsi 

organizmusként felfogott állam is ilyen: egyszeri, egységes, öntevékeny, célra törekvő 

és önértékkel bír. Ebből született az a gondolat, hogy az állam: személy, melynek 

értelme, öntudata, lelke és akaratát külső cselekvések révén megvalósító elhatározó 

képessége (akarata) van.  

 

„Az állam – írta Lorenz von Stein – a személyiség egyik, annak legmagasabb materiális 

formája.” Ehhez hasonlóan fogalmazott a mi Concha Győzőnk is: az állam „az erkölcsi 
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világnak az az alakulata, amelyben az emberiségnek valamely, tőle sajátos 

tulajdonságok által különváló része, bizonyos földterületen személyiséggé emelkedve, 

az ember[iség] eszméjét különös alakban, saját öntudatos akaratával és külső hatalmával 

valósítja meg az egyes emberi célok, illetve közületek összhangzó irányozása 

[irányítása] által.” 

 

Az állam személy-voltának hangsúlyozására számos fogalmi következménnyel járt, 

melyek legfontosabbika az állam mint jogi személy konzervatív koncepciója. 

 

Amikor ugyanis a „jogi személy” – római jogi és egyházjogi gyökerekkel rendelkező, 

de eredetileg [például Savigny-nél (1779-1861)] civilisztikai értelemben értett – 

fogalmát először alkalmazták az államra (1837) [vö. Albrecht /Ermacora], akkor annak 

ún. „fikciós” elmélete már uralkodónak volt mondható. Ebben az értelemben azonban 

az jól összeegyeztethető volt a liberális elméletekkel is, amennyiben lehetővé tette az 

uralmi viszonyok jogviszonyokként való leírását, s az államnak a jogrend részeként való 

elgondolását. E fikcióelmélettel szemben a konzervatívok a különböző társulások és 

szövetségek valóságos személy voltát hangsúlyozták. Az egyesületek, s így az állam is 

– fejtegette például a középkori korporációs gondolatot igen jól ismerő Otto von Gierke 

(1808-1881) – a konkrét személyek feletti, „egyesült akarattal” rendelkező, szerveiken 

keresztül cselekvő, ún. szövetség-személyek.  

 

A modern konzervativizmusban az organicizmus már nem annyira analógia, mint inkább 

„metafora”, amellyel a személyes jelleg két vonása hangsúlyozható. 

 

Egyrészt az, hogy az állam személyes viszonyok hálózata, nem pedig – miként a 

liberalizmusban – egy intézményi rendben kifejeződő személytelen uralom, például 

joguralom, vagy – amint a szocialisták gondolják – uralmi szervezet. E megközelítés – 

melyben a személyes viszonyok hálózata mögött persze ott áll a tekintély is – kétségtelen 

előnye, hogy nem engedi feledésbe merülni: az államhatalom gyakorlói az alávetettek 

iránt személyes felelősséggel tartoznak, s szükség esetén személy szerint is 

beszámoltathatók. 

 

AUTORITÁS ÉS TEKINTÉLY. ENGEDELMESSÉG ÉS HŰSÉG  A társadalmi kohéziót a 

konzervatív gondolkodás szerint részben az erkölcs és a hagyomány, részben pedig az 

ezekre épülő autoritás (hatalom) teremti meg. Az autoritás fogalma olyan hatalomra, 

illetőleg a hatalom olyan gyakorlására utal, ami nem csak jogszerű, hanem – mivel 

erkölcsi tartalom is erősíti – társadalmi presztízse is van. Az ilyen hatalom a 

konfliktusok-konszenzusok hullámzására épülő intézmények nélkül is képes integrálni 

a társadalmat. Erre azért képes, mert alapja nem egy személytelen rend elfogadása, vagy 

az erőszak, illetve annak lappangó lehetősége, hanem a társadalmi presztízs és az 

erkölcsi kiválóság; azaz a tekintély.  

 

AZ ÁLLAM EGYSÉGE ÉS A „KÖZTES HATALMAK” TANA  A politikai stabilitás és rend 

iránti határozott igény, az állam egyén-felettiségének tétele és az autoritás integratív 

funkciójának hangsúlyozása több konzervatív elméletben kiegészült az állam 

egységének tanával, melyben az államhatalmi ágak megosztásának gondolata az állam 

szétrombolásaként, de legalábbis meggyengítéseként jelenik meg, s ezért bírálható.  
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III. 2. 3. EGYES ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK  

 

ÉRDEKKÉPVISELET ÉS KORPORATIVIZMUS  Az egyik a társadalmi érdekek felszínre 

hozatalát és ütköztetését biztosító képviseleti rendszerrel szembeni bizalmatlanság. Ha 

az államban minden társadalmi csoport megjelenítheti a saját érdekét, akkor az állandó 

viszálykodáshoz és a rend felbomlásához vezethet. Ezzel az általános attitűddel a régi 

konzervatív elméletekben együtt járt a parlamentarizmus elvétől (s az a mögött 

meghúzódó vitatkozó-okoskodó döntéshozatali eljárástól) való idegenkedés. A 

parlament ugyanis nemcsak nyílttá teszi, de fel is erősíti az ellentéteket, s ezzel aláássa 

a stabilitást. Ráadásul a képviselők a modern parlamentben úgy vitáznak egymással – 

hangsúlyozta például de Bonald (1754-1840) –, mintha a piacon alkudoznának. A 

konzervatívok szerint a politikának és az államnak ennél nemesebb küldetése van. 

 

A parlamentarizmus szerepének a megkérdőjelezése feleslegessé és bírálhatóvá tette a 

választójog kiterjesztését, és korlátozhatóként írta le a parttalan nyilvános viták egyéb 

feltételeit (például a szólás- és sajtószabadságot). Az általános választójog – például 

Heinrich Treitschke szerint – „erkölcs- és értelemellenes intézmény”, mert a tudatlan 

osztályok tagjait egy szintre helyezi a műveltekkel.  

 

A modern konzervativizmus természetesen nem ellenzi a parlamentarizmust, de az olyan 

intézményi megoldások híve, amelyek mérsékelhetik az érdekkifejeződés 

radikalizmusát. Ilyen például az a kétkamarás parlament, amely fékező-korlátozó 

jogokkal bíró felsőházzal rendelkezik. Az általános választójog ma már ugyancsak 

általánosan elfogadott, bár a konzervatív gondolkodók úgy vélik (és nem is minden alap 

nélkül), hogy az ún. jóléti államokban egyfajta „választói diktatúra” érvényesül: a 

választók arra szavaznak, akik rövid távon előnyös ígéreteket tesznek nekik, s ez hosszú 

távon káros következményekkel jár.  

 

A konfliktusok kerülésének vagy legalábbis a nyílt politikai összeütközések 

mérséklésének szándéka sok konzervatív elméletben az érdekbeszámítás rendszeréhez 

vezetett. A társadalom egyes csoportjainak érdektörekvéseit a konzervatív gondolkodók 

szerint is figyelembe kell venni, ám az távolról sem szükségszerű, hogy minden csoport 

képviselje is a saját érdekét. Hisz az is lehetséges, hogy a hatalom gyakorlói döntéseik 

során az ő közreműködésük – azaz részvételük – nélkül veszik figyelembe, súlyozzák 

és rangsorolják (azaz a „kellő mértékben, helyen és módon” érvényesítik) azokat. A 

felsőbb osztályok eszerint képesek arra, hogy „érdekmentes” politikát folyatassanak, és 

az egész társadalom igényeit szem előtt tartsák. Az érdekek képviselet nélküli érvényre 

juttatásának gondolatával a konzervatív gondolkodás számos vonatkozásban 

megelőlegezte a modern korporációs tanokat.  

 

HATALOMMEGOSZTÁS  Az államhatalmi ágak elválasztása, illetőleg a 

hatalommegosztás elleni érvek közül sokat a konzervatív szerzők dolgoztak ki, s ha azok 

közül néhányat más irányzatok keretében fogalmaztak is meg, azok hamar megjelentek 

a konzervatív gondolkodásban.  

 

Ezen ellenérvek egyike – észrevéve az államhatalmi ágak elválasztásával összefüggő 

történelmi esetlegességeket és elméleti bizonytalanságokat (s kételkedve a modern 
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állami intézményrendszer funkcionális differenciálódásában is) – arra kérdezett rá, hogy 

az erre vonatkozó tanokban vajon miért három államhatalmi ágat különítenek el, és nem 

kettőt, ötöt vagy hetet; illetőleg miért pont a törvényhozást, a végrehajtást és az 

igazságszolgáltatást, s nem a pénzügyi vagy a fegyveres-rendészeti stb. hatalmakat. Ez 

az érv akkor is megállná a helyét, ha a klasszikus tanok, példának okáért, öt államhatalmi 

ágat különítettek volna el (akkor ugyanis azt lehetne kérdezni, hogy miért nem hatot), 

vagy ha a "pénzügyi" és "rendészeti" ágakat javasolták volna elválasztani (hisz akkor 

kérdés esetleg arra irányul, hogy miért nem különítik el a "külügyeket"). Vagyis a 

konzervatívok jó szemmel vették észre, hogy a hatalommegosztás klasszikus 

elméleteiben nem volt elvi jelleggel megindokolva és teoretikusan megalapozva az 

egymástól elválasztandó államhatalmi ágak mibenléte és köre. 

 

Egy másfajta érvelés arra mutatott rá, hogy ha az egyes államhatalmi ágakban eltérő 

vagy ellentétes érdekek jelennek meg, úgy az egymás ellen fordítja azokat, s az egyik 

intézményben kifejezett akarattal a másikat szembeállítva fékezi, végső esetben pedig 

összekuszálja vagy megbénítja az állami tevékenységet. Egy ezzel összefüggő érv az is, 

amely – a XIX. században az organikus államfelfogás alapján, a XX. században (például 

a weimari köztársaság felbomlása kapcsán kialakult államelméleti vitákban) a politikai 

stabilitásra tekintettel – az állami intézményrendszer és a társadalom egységének 

jegyében (a liberális érvelést egyszerűen megfordítva) azt állítja: az államhatalmak 

megosztása nem más, mint az egyes társadalmi erők szembeállítása, tehát a társadalom 

erőinek megosztása és az intézményrendszer szétzilálása.  

 

A konzervatív gondolkodóktól távol áll az állam homogén egységének feltétlen igenlése. 

A konzervatív államtani gondolkodás ezzel szemben tisztelte a középkorias-rendies 

autonómiákat, értéknek tekintette a helyi, szakmai és hivatásrendi közösségeket, s egyes 

(például az angol) irányzatokban ezeknek a hatalmi decentralizációban játszott szerepét.  

 

MONARCHIA  Az állam személyes jellegének sajátos kifejeződése az, hogy a 

konzervatív szemlélet leginkább a monarchikus államformákhoz vonzódik, hisz az 

állam személyisége monarchia esetén egy valóságos személyben ölt testet. A monarchia 

ugyanis az állami szervezetrendszer csúcsán az egyéni akaratoktól független – (a 

rendszerinti) örökletesség esetén tehát nem választott – történeti elemben teremti meg 

és szimbolizálja a politikai egységet. A monarchikus államformákat máskor azért 

részesítik előnyben, mert a parlamentben képviselt társadalmi csoportok 

„egoizmusával” szemben az uralkodó – mint a társadalmi érdekharcok fölött álló 

személy – mindenki érdekére tekintettel lehet. 

BÜROKRÁCIA  Az egyéni akarattól és a képviseleti intézményekben való 

érdekérvényesítéstől való függetlenség szervezeti garanciája miatt – vonzódott sok XIX. 

századi német konzervatív a bürokráciához. A bürokratikus szervezetek szabályokba 

fagyasztott hierarchiája ugyanis kizárja a konfliktusokat, teljesítményében is 

versenyképes más uralmi formákkal szemben, s annak révén a társadalmi 

egyenlőtlenségek a jogi keretek között is átemelhetők a közélet területére. A 

bürokráciának a konzervatív eszmékkel való egyesítése ugyanakkor nem 

ellentmondásmentes és nem is volt általános. A bürokrácia működése ugyanis bizonyos 

életviszonyok uniformizáltságát feltételezi.  
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TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY ÉS „TÖRTÉNETI JOG”  Az állam és jog méltóságát, illetve 

erkölcsi erejét máskor az ősi eredet adja meg. Az ősi jelleg szerepét leginkább az 

alkotmánnyal és az alkotmányossággal kapcsolatos tanok alapján érthető. Az alkotmány 

a konzervatív elméletek szerint nem egy különleges jogszabály, hanem „az állam 

szelleme”. E fogalom nem az állam szervezeti felépítését írja le vagy az egyéni jogokat 

fogalmazza meg, hanem annak tényleges működését összegzi: kiterjed a szokásokra, a 

hitekre, az állam és a polgár közötti bizalomra és elvárásokra is. Az alkotmány nem egy 

papírdarabra írt államjogi szabály, hanem a hallgatólagosan elfogadott és a hosszú 

történelmi gyakorlatban érvényesülő kompromisszumok rendszere, "évszázadok 

munkája". Az ideális alkotmány ezért – mondják például az angol konzervatív 

államjogászok – nem „csinálták, hanem az lett”.  
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III. 3. A SZOCIALIZMUS ÉS A SZOCIALISTA-KOMMUNISTA ÁLLAMESZME   
 

A szocializmus általános jellemzői. Szabadság és egyenlőség. Kollektivizmus. Emancipáció. 

Perfekcionizmus. Politikai racionalizmus. A szocialista értékrend. Egyenlőség. Társadalmi 

igazságosság. Szolidaritás és közösségiség. Szabadság. Egyéb értékek. A szocializmus 

irányzatai. Marxizmus. Szociáldemokrácia. Keresztényszocializmus. Liberálszocializmus. 

Bolsevizmus. A harmadik út. A szocialista állam. Állam és politika a szocialista elméletekben. 

Államszocialista kísérletek, 1917/1989-1991. Az államszocializmus történelmi megítélése. A 

vizsgálat tárgya. A típus sajátosságai. Politikai rendszer és állam 1960 után.  

Bár a szocialisztikus-kommunisztikus elképzelések hosszú – akár Platónig 

visszavezethető – múlttal ruházhatók fel, a kétségtelenül kimutatható gyökerek ellenére 

a továbbiakban csak a XIX. század közepén, elsősorban Marx munkásságának 

köszönhetően kikristályosodott formájával fogunk foglalkozni. Éppen elég gazdag ez a 

múlt is ahhoz, hogy az eszmerendszerben beállott változásokat csak fő vonalakban, a 

meghatározó áramlatokban legyen módunk bemutatni. Az így leszűkített tárgyunkat kell 

először vizsgálat tárgyává tenni annak bemutatása érdekében, hogy melyek azok a fő 

fogalmai, közös filozófiai megfontolásai, amelyeket a divergáló irányzatai is osztanak, 

s amelyek miatt jogosult ezeket a „szocializmus” terminus alá vonni. 

III. 3. 1. A SZOCIALIZMUS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI*   

SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG  Semmi kétség afelől, hogy a szocializmus osztozik 

mindazon eszmékben, amelyek jegyében a forradalmakat – elsősorban a francia 

forradalmat – megvívták az ancien régime-mel szemben. Ugyanúgy örököse a 

felvilágosodás fennkölt hagyatékának, mint a liberalizmus – de mást kezd ezzel az 

örökséggel. A szocialisták az ember „valódi” szabadságát és egyenlőségét nem tudják 

elgondolni a javak elosztásának egyenlősége, azaz a társadalmi igazságosság nélkül.  

 

A szocializmus egyenlőség-elve – mint a liberalizmusé – univerzalisztikus: minden 

ember legteljesebb egyenlőségét hirdeti. A nemeken, fajokon, nemzeteken 

fölülemelkedve az egész emberiséghez intézi szavait, amint a történelem erőit is az 

emberiség egészén látja munkálkodni. Ugyanabból az egyetemességből, amely a francia 

forradalomban fogalmazódott meg, táplálkozott az internacionalizmus vagy a 

világforradalom eszméje is. De ugyanez az egyetemesség teremtette meg a kapcsolatot 

a természeti törvényekkel – a történelemnek, mint kvázi-természeti törvények 

érvényesülésének a magyarázatával – és a tudományokkal. A tudomány az igazolás, s a 

tudomány az ígéret a bőség és szabadság bekövetkezésére, a boldog társadalom 

megtervezésére és kivitelezésére. 

 

A szocializmus egyenlőség-elve továbbá a morális egyenlőség alapján áll. Ez azt jelenti, 

hogy erkölcsi lényként minden ember egyenlő, ugyanannyi az „értéke”, s ugyanahhoz 

van joga. Ebben a felfogásban már különbözik úgy a liberalizmustól, mint a 

konzervativizmustól. Az utóbbiak ugyanis a hasznosság, a javak érdemek szerinti 

elosztása – egyfajta meritokrácia – álláspontját vallják, amiből a liberálisok számára 

(csak) a formális (politikai és jogi) egyenlőség, a konzervatívok számára pedig 

                                                 
* Ezen alfejezet szövege Szabó Miklós egyetemi tanár (Miskolci Egyetem) munkáján alapul, mely az 

Államelmélet I. (Szent István Társulat, Budapest 2007, 2009) című kiadványban jelent meg. 
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egyenesen az egyenlőtlenség elfogadása következik. A szocialisták materiális 

egyenlőséget követelnek, azaz vagy egy szám szerinti, vagy egy szükségletek szerinti 

egyenlőségi elvet a javak elosztásakor. Ebből az is következik, hogy az egyenlőséget az 

elosztási egyenlőségre, azaz az anyagi javakhoz való egyenlő hozzáférés követelésére 

szűkítik le. 

 

KOLLEKTIVIZMUS  A felvilágosodás és forradalom harmadik nagy jelszavának, a 

testvériségnek egyik jelentés-eleme a szolidaritásba és társadalmi igazságosságba, a 

másik pedig a közösségiségbe olvadt be a szocialista eszmékben. Maga a „szocializmus” 

elnevezés is – a socius (társ) szóból származva – az individualizmusról a társulásra, 

szövetkezésre helyezi a hangsúlyt. Ez az elgondolás nem feltétlenül azonos a 

kommunizmus közösség-elvűségével, hiszen míg ez utóbbi az egyénnek a közösség alá 

vetését, alárendeltségét hirdeti, addig a szocializmus az emberi lényeg 

kibontakoztatásának feltételét látja a társulásban. Gyakorlatilag azonban – éles 

ellentétben a liberalizmussal, s közelebb állva a konzervativizmushoz – az egyén vagy 

közösség dilemmájában az utóbbinak az elsődlegességét hirdeti. Ezzel átértelmezi a 

többi alapértéket is: a magánszabadságról a közszabadságra helyezi a hangsúlyt, az 

egyenlőséget pedig a közösség sajátos szerveződési módjaként fogja fel.  

 

A közösségiség elve közvetlenül kapcsolódik a termelés és elosztás kérdéséhez. Ha azt 

látjuk, hogy az anyagi javak előállítása egyre nagyobb mértékben válik társadalmivá, 

azaz egyre több egyén közötti munkamegosztást és együttműködést kíván meg, akkor 

ennek az elosztásban is meg kell nyilvánulnia: a javak elsajátításának is közösséginek, 

társadalminak kell lennie. A folyamat kiteljesedésének útjában a magántulajdon áll: a 

tőkés egyéni és kizárólagos rendelkezési joga a termelés irányítása és az elosztás elvei 

fölött – innen a társadalmi (állami, szövetkezeti, dolgozói) tulajdon preferenciája a 

magántulajdonnal szemben. 

 

EMANCIPÁCIÓ  A szocialisták végső és legfőbb célja, amit a felvilágosodás 

programjából vettek át, az ember felszabadítása a gazdasági és társadalmi kényszerek, a 

babonaság és ostobaság, az elnyomás és kizsákmányolás alól, hogy az emberi nem 

elkezdhesse végre igazán méltó történetét. Az ugyancsak az egyéni-emberi autonómiát 

hirdető liberalizmust azért utasítják el, mert az nem váltotta be az ígéreteit, s csak új 

elnyomást eredményezett. Az emancipációt a megvalósítás igényével, tehát politikai 

programként terjesztették elő. A megvalósítást tekintve azonban – egymást kritizálva, 

egymást váltva – két nagy áramlat különíthető el a modern szocialista mozgalmon belül: 

az egyik reformok, a másik forradalom útján gondolta a célt elérni. Az első – például 

Saint-Simon és Owen követői – némi utópisztikus felhanggal a tudományosan 

megtervezett és megszervezett társadalom víziójával küszködtek, s az ember teremtő 

erőinek felszabadítása és a gazdasági szervezés által lehetővé tett építésben látta 

szocializmus megvalósítását. A második – ha ugyanolyan mértékben hitt is a tudomány 

és a szervezés erejében – a forradalomban jelölte meg az első és legfőbb célt, hogy a 

romokon majd felépíthető legyen az új világ. Végső fokon Rousseau örököseiként ide 

tartoznak a marxisták, a blanquisták [a Párizsi Kommün politikai erejét is adó, Blanqui 

vezette szociálforradalmárok], az anarchisták. A forradalmi hevület esetükben a 

gazdasági építésről a politikai hatalom megszerzésére helyezi a hangsúlyt, hogy annak 

birtokában „kisajátítsák a kisajátítókat”szerint csak „önfelszabadításként” mehet végbe: 

az elméleti tudatosság és a gyakorlati aktivitás rendszeres növelésével. Ebbe a 
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törekvésbe illeszkednek a munkásotthonoktól és munkáskönyvtáraktól kezdve a 

szakszervezeteken át a munkáspártok szervezéséig ívelő önszervező mozgalmak és 

társulások, de ez vezetett el a pártnak, mint a munkásosztály „élcsapatának” doktrínájáig 

is. Az önmagát emancipáló nép szerveződésének módja a szocialisták várakozása szerint 

az önkormányzat valamiféle föderális – részvételen alapuló és alulról felfelé építkező – 

elven alapuló demokrácia lehet. A változatos kísérletek mellett ennek működőképes 

modelljét mind a mai napig nem sikerült kidolgozniuk, de ez még senkit sem tántorított 

el az önigazgatási elv helyességéről való meggyőződésétől. 

 

Marx nagy hatású elmélete szerint az emancipáció legfőbb akadályát az elidegenedés 

képezi: az a történelmi folyamatok eredményeként előállt helyzet, hogy az emberek 

közötti kapcsolatokat dolgok közvetítik, sőt az emberek közti viszonyok dolgok közti 

viszonyokként állnak elő, miáltal az emberek elvesztik uralmukat saját életük fölött, 

hogy a dolgok uralkodjanak rajtuk. Az a dolog, amely mindennek az alapját és lényegét 

adja: a tulajdon. Akár a kizsákmányolás, akár az elidegenedés forrását látjuk is a 

magántulajdonban, az ember felszabadítása és a valódi emberi közösség megteremtése 

felé csak annak felszámolásán keresztül vezethet az út. Ugyanez a feltétele a valódi 

igazságosság megteremtésének is: a magántulajdon a velejéig igazságtalan, s ezért a 

magántulajdon iránt semmiféle morális igény sem igazolható. 

 

PERFEKCIONIZMUS  A magántulajdonnal nem az az alapvető baj, hogy a 

kizsákmányolás alapja. Ha – Proudhon tanácsát követve – egyenlően osztanánk el a 

társadalom tagjai között, akkor megszüntetnénk a kizsákmányolást, viszont egyetemessé 

tennénk az elidegenedést: minden egyes ember csak a tulajdona közvetítésével 

kapcsolódna mindenki máshoz. Ez pedig változatlanul megakadályozni az emberi 

lényeg kibontakozását, az ember felszabadulását. A perfekcionizmus, melynek a marxi 

elidegenedés-elmélet csupán az egyik változata – amint Will Kymlicka fogalmazott – 

„azt állítja, hogy bizonyos életmódok valósítják meg az emberi »tökéletességet« (vagy 

»kiválóságot«), s hogy az ilyen életmódot támogatni, az értéktelenebbeket pedig 

büntetni kell.”24 A javak és források igazságos elosztása is az lesz tehát, amely elősegíti 

a sajátosan emberi képességek és erények kibontakozását. A liberális felfogás 

természetesen ezzel az elgondolással szöges ellentétben áll: semmiféle különös 

életmódot nem tart támogathatónak, hanem azt az egyének magánszférájába utalja. 

 

A perfekcionizmus azt az ősi tételt fogalmazza újra, hogy a „jó élet” valamely 

életformával azonosítható, s ez az életforma szubsztanciális kategóriákkal jellemezhető 

– mint pl. „szemlélődő élet”, vagy „erényes élet”, vagy „keresztényi élet”. A 

szocializmus számára az egyik fő alapját képező marxizmust parafrazálva ez a 

„munkálkodó élet”: az alkotó és másokkal együttműködő munkában tudja megvalósítani 

és kiteljesíteni az ember a voltaképpeni (nembeli) lényegét. Ez az, s nem elsősorban a 

szükségletek szerinti elosztás, amelynek a magántulajdon útját állja, s amelytől 

elidegeníti az embert a tulajdon közbejöttével végzett termelés: a munka rabjává teszi, 

ahelyett, hogy a munkában szabadítaná fel. „A kapitalizmus – ugyancsak Kymlickát 

idézve – az élettevékenységünket olyan eszközzé torzítja, amelyre azért kényszerülünk, 

hogy elviselhető megélhetést biztosítsunk a magunk számára, míg a szocializmus az őt 

                                                 
24 Will Kymlicka: Contemporary Political Philosophy. An Introduction. Clarendon Press, Oxford, 1990, 

187. p. 
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megillető helyre fogja emelni a munkát – mint önmagában elégséges célt, mint »fő 

életszükségletet« (vagy pontosabban a szocializmus a történelem során először fogja 

lehetővé tenni, hogy a munka elfoglalja az őt megillető helyet).” (E tétel természetesen 

azt az igazolatlan előfeltevést tartalmazza, hogy a nem-elidegenedett munka a „legfőbb 

jó” az ember számára, s ezen az alapon vehető kritika alá is.) „A kooperatív termelő 

munka felmagasztalása »egyike a partikuláris morális állásfoglalásoknak, s mint ilyet 

meg kell védeni a többivel szemben«” Ez a végállapot az, amit – akik ezt hirdetik – 

kommunizmusnak neveznek, s amelynek (legalábbis közeli) megvalósíthatóságában a 

szociáldemokraták kételkednek. 

 

POLITIKAI RACIONALIZMUS  A szocializmus, mint politikai program egyfajta 

gyakorlati filozófiába ágyazódik be. A filozófiai megfontolás alapkérdése az, hogy mire 

kell (vagy lehet) támaszkodnia az emberi gyakorlatnak. A konzervativizmus és a 

szocializmus (valamint liberalizmus) polárisan ellentétes álláspontja szerint ez vagy a 

hagyomány (konzervativizmus), vagy az emberi ráció (szocializmus). Az észre alapozó 

racionalizmus mint béklyótól akar megszabadulni a hagyományoktól, a dogmáktól, az 

előítéletektől, hogy szabad utat nyisson a tervező értelemnek. Ez az értelem absztrakt 

elvekből gondolja származtathatni a cselekvési programot – szabályokat és formulákat 

–, félretolva az áthagyományozott beidegződéseket. A ráció a meglevővel szemben 

„kitalál” valamit, s az akaratot állítja mögé, igazolásul pedig szintén elvont elveket 

használ: szabadság, egyenlőség, történelmi szükségszerűség, és így tovább. E felfogás, 

a konzervatív Michael Oakeshott kifejezésével: a politikai racionalizmus – így a 

szocializmus is – azt tartja, hogy ez lehetséges, a világunkat képesek vagyunk így 

berendezni.  

III. 3. 2. A SZOCIALISTA ÉRTÉKREND   

Miként a többi eszmeáramlatban, a szocialista gondolkodásban is a modern társadalmak 

jellegzetes értékei nyertek megfogalmazást: szabadság, egyenlőség, igazságosság, 

haladás és így tovább. Lényeges hangsúlyeltolódásokhoz vezetett viszont, hogy az 

értékrend középpontjában az egyenlőség áll, melyet a többi eszmerendszertől eltérő 

tartalommal fognak fel, s hogy az egyes értékek a többi eszmerendszerétől eltérő módon 

kapcsolódnak egymáshoz. 

EGYENLŐSÉG  A szocialista eszmerendszer központi értéke az egyenlőség. Az 

egyenlőség eszméjére a szocialista gondolkodók rendszerint normatív értelemben 

hivatkoznak, azt társadalmi-gazdasági kérdésként kezelik, kívánatos mértékét pedig 

viszonylagos módon határozzák meg. 

 

Az emberek egyenlőségével és egyenlőtlenségére vonatkozó kijelentéseknek 

jellegzetesen négy típusuk van. Az egyik leíró jellegű, és azt állítja, hogy az emberek 

egyenlők, vagy pont fordítva: egyenlőtlenek; illetve bizonyos szempontból egyenlők, 

míg más szempontból egyenlőtlenek. A másik arra mutat rá, hogy ez miért van így, 

vagyis a leíró kijelentésben foglaltak tényszerű okaira utal. A harmadik normatív jellegű, 

és azt mondja: az embereknek egyenlőeknek, vagy legalábbis az épp adott viszonyok 

közöttinél egyenlőbbnek kell lenniük; esetleg megfordítva: az a helyes, ha 

egyenlőtlenek, vagy az adottnál egyenlőtlenebbek. S végül, lehetséges az is, hogy a 

kijelentés a normatív állításban megfogalmazott igény indokaira mutat rá, tehát azt 



 

 141 

mondja meg, hogy a normatív állítás miért helyes. Az egyenlőséggel kapcsolatos 

szocialista elgondolások leggyakrabban a harmadik és negyedik csoportba tartoznak, 

vagyis normatívak; tehát azt állítják, hogy ilyen és ilyen okoknál fogva helyes, ha az 

emberek az épp adottnál egyenlőbbnek társadalmi helyzetbe kerülnek. 

Amíg a normatív kijelentések tartalmát, vagyis az egyenlőségi igény jellegét illetően az elméletek 

viszonylag egységesek (ti. szinte minden szocialista elmélet a „társadalmi egyenlőség” szerepét 

hangsúlyozza), addig annak indokai kapcsán rendkívül változatos képet mutatnak.  

Az emberek „társadalmi egyenlőségének” igénye sok elméletben a formális egyenlőség (így a 

jogegyenlőség vagy a törvény előtti egyenlőség) bírálataként fogalmazódott meg, és kétféleképpen 

hangsúlyozódott. Az egyik érvelésben a formális egyenlőség azért rossz, mert a végeredménye 

igazságtalan. Igazságtalan eredményhez vezet – hangsúlyozzák például a marxisták –, ha a vagyonilag 

egyenlőtlen embereket ugyanolyan, azaz egyenlő mércével mérik. A másik – főleg a szociáldemokraták 

által vallott – érvelés szerint a formális egyenlőség nem rossz vagy téves elv, hanem olyan, ami túl keveset 

kíván, mert érintetlenül hagyja az emberek közötti egyenlőtlenségek egy igen széles, a vagyoni 

különbségekkel kapcsolatos körét.  

A „társadalmi egyenlőség” tehát nem a mérce (például a törvény), és nem is a jogok 

egyenlősége, hanem az anyagi és a kulturális javak valamilyen mértékű, az épp létezőnél 

azonban mindenképpen nagyobb egyenlőségére utal. Ezért gyakran materiális vagy 

gazdasági egyenlőségnek is nevezik.  

 

Az „anyagi és a kulturális javak” általános fogalmán belül az elosztandó dolgok köre 

természetesen irányzatonként változik. Egyes gondolkodók a vagyon vagy a termelési 

eszközökhöz való hozzáférés egyenlőségét hangsúlyozták (tulajdonosi egyenlőség), 

mely Proudhon ún. kistulajdonosi szocializmus-felfogásában a kis- és közepes 

üzemekkel (bolttal, műhellyel) rendelkező magántulajdonosok egyenlősége volt, Marx 

szerint pedig a termelési eszközök társadalmi tulajdona, mely később (már Lenin 

elméletében is, de főleg a szovjet gyakorlatban állami tulajdonná egyszerűsödött). 

Mások az állami szociálpolitikai juttatások terén vagy révén kívántak egyenlőséget 

teremteni (szociális egyenlőség), esetleg azért, hogy mindenkinek meglegyenek a 

társadalmi érvényesülési esélyei (esélyegyenlőség); ismét mások pedig még az emberi 

életmódot meghatározó külső környezetet is egyformává kívánták tenni (életforma-

egyenlőség).  

 

Az egyenlőségi igény indokai különböző szinteken fogalmazhatók meg. Az 

antropológiai érvelések szerint az anyagi és kulturális javakat azért kell egyenlő(bb)en 

elosztani, mert az emberi lények egy történelmileg kibontakozó, ám olykor történelem 

felettiként (történelemtől függetlenként) elgondolt közösség részei: minden emberi lény 

részese az „emberi lényegnek”, hangsúlyozta például Marx, vagy minden ember 

egyaránt Isten gyermeke, állította R. Tawney. Az ilyen megfontolások gyakran 

pszichológiai, szociológiai vagy erkölcsi szempontokkal társultak, s társulnak ma is. 

Ezek szerint a túlságosan nagy egyenlőtlenségek például azért károsak, mert 

akadályozzák az emberi képességek szabad kibontakoztatását, korlátokat állítanak a 

gazdag személyiség kifejlődése elé és lehetetlenné teszik az értelmes életet. A materiális 

egyenlőség követelhető jogi alapon, vagy a jogokra hivatkozva is. A szociálliberálisok 

például azt hangsúlyozzák, hogy a nagy vagyoni egyenlőtlenségek értéktelenné teszik 

az egyéni jogokat, hisz a szükségletek kielégítettségének egy bizonyos szintje alatt az 

emberek számára nem az a fontos, hogy szabadságjogokkal rendelkezzenek, hanem az, 
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hogy megéljenek. S ha valakinek a megélhetésért kell küzdenie – hangzik az érvelés –, 

annak szemében a szabadságjogok nem értékesek. 

 

E változatos érvek mögött rendszerint felfedezhető az a közös előfeltevés, amely szerint 

a szükségletek léte jogot teremt az azok kielégítésre szolgáló javakra. A javak 

elosztásának (többek között a képességek különbsége által is befolyásolt) 

egyenlőtlenségét a szükségletek alapján korrigálni kell – állította például Louis Blanc. 

Eszerint az igazi szocialista elosztási elv a „mindenki képességei szerint [járuljon hozzá 

a javak előállításához], s mindenkinek a szükségletei szerint [jusson azokból]”. Ezt az 

elvet persze nem mindenki fogadta el vagy tartotta megvalósíthatónak, s a szükségletek 

helyett az angol fábiánusok például az érdemek szerepét emelték ki (a javakat eszerint 

az érdemek szerint kell elosztani), Sztálin ideológusai pedig – kiaknázva azt az ősi-

plebejus elvet, hogy „aki nem dolgozik, ne is egyék” – a közösségi munkateljesítményt: 

"mindenkinek végzett munkája szerint" - hangsúlyozták már az 1930-as évek 

Szovjetuniójában. 

 

Az egyenlőségi eszmény viszonylagos meghatározási módja az épp létező 

egyenlőtlenségre való hivatkozást jelenti. Vagyis a szocialista elméletek általában nem 

határozzák meg a kívánatos egyenlőség pontos mértékét. Ezt nem is tehetik, hiszen a 

(materiális) egyenlőség és egyenlőtlenség ún. viszonyfogalom: tartalma csak egy 

meghatározott helyzethez képest jelölhető meg. A teljes materiális egyenlőség 

tulajdonképpen az emberek teljes egyformaságát jelentené, ami csak az életforma-

egyenlőség révén lenne megvalósítható, amikor tehát mindenki egyforma lakásokban 

lakik, ugyanolyan ruhákban jár, egyfajta iskolai képzést kap, és mindenről ugyanúgy 

vélekedik. E szélsőségig csupán egyes kommunista elképzelések mentek el, de a 

gyakorlatban az ilyen egyenlőségnek még a kezdetleges és részleges formáit is csak nagy 

politikai hierarchia (tehát egyenlőtlenség) árán tudták megvalósítani.  

 

Az egyenlőség viszonylagos meghatározási módjának sajátos esete az esély-egyenlőség 

gondolata, mely lényegében az egyenlőség és az egyenlőtlenség kombinációja (s ebben 

az értelemben a szocialista és a liberális követelmények vegyítése). Eszerint a különböző 

társadalmi helyzetek és az emberek ezek által meghatározott viszonyai – a társadalom 

működési törvényszerűségei miatt – nem egyenlősíthetők ugyan, de mindenkinek 

biztosítani kell, akár állami közreműködéssel is azt a lehetőséget, illetőleg esélyt, hogy 

képességeit fejlesztve, tudását bővítve, esetleg vagyoni eszközeit gyarapítva eljuthasson 

e különböző helyzetekbe. E gondolat nagyban hozzájárult az ún. jóléti államok 

kialakulásához és igazolásához. 

 

TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG  Az igazságosság kapcsán lényegesen eltér egymástól a 

kommunista és a szociáldemokrata felfogás. Ennek az az oka, hogy eltérő 

előfeltevéseket fogalmaznak meg az ideális társadalom alapvető jellemzőit illetően. 

 

A kommunista elméletekben az igazságosság hagyományos eszménye azért nem játszott 

komoly szerepet, mert egy olyan társadalom képe körvonalazták, amelyben az 

igazságosságra tulajdonképpen nincs szükség. Hiszen ha az általános „bőség” alapján 

mindenki szükségletei kielégíthetők, ha a javak közös tulajdonban vannak, s ha az 

embereket az egymás iránti jóindulat és a közösségi érzés vezérli, akkor mi szükség 
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lenne erre az erényre és annak intézményi megtestesüléseire? Ez tulajdonképpen 

konzekvens álláspont, mert az igazságosság a szűkös viszonyok eszménye (Hume 

szavaival: „az irigység erénye”): azoké a társadalmaké, amelyekben a javak a 

magántulajdon intézménye révén osztják el és elsősorban az érdekek motiválják az 

emberek magatartását. A szociáldemokrata és liberális szocialista elméletekben – 

melyek még egy eszményi rend esetén is számolnak „javak szűkösségével” és 

magántulajdonnal – az igazságosság (vagy, ahogy ezen elméletek képviselői 

fogalmaznak: a társadalmi igazságosság) mindig fontos szerepet játszott.  

A „társadalmi igazságosság” meglehetősen sokjelentésű fogalom. Legáltalánosabb 

értelemben nem más, mint osztó igazságosság a magántulajdonra épülő modern 

piacgazdaság feltételei között. Arra utal, hogy ha a gazdaság személytelen rendjének 

kényszerei valakinek sérelmeket okoztak, akkor azt a közösség egészének vagy e rend 

előnyeit élvezőknek bizonyos mértékben kárpótolnia kell. Aki tehát a piac 

törvényszerűségei következtében elveszítette munkáját, annak az állam – a közösség 

anyagi eszközeinek terhére – próbáljon munkahelyet teremteni; aki elveszítette 

vagyonát, annak az állam biztosítsa a minimális szinten való megélhetést; s aki 

elveszítette egészségét, azt a közösségi erőforrásokat mozgósítva, például a 

társadalombiztosítás által fenntartott kórházakban gyógyítsák meg. E „kárpótlás” tehát 

a megélhetési feltételeinek részbeni biztosítása (például munkanélküli segély, szociális 

juttatások vagy ingyenes orvosi ellátás). A társadalmi igazságosság másik felfogásában 

az hangsúlyozódik, hogy a különböző javak létrehozása mindig közösségi jellegű, azaz 

nem csupán a termelési eszközök tulajdonosainak érdeme. Az értékteremtésben részük 

van azoknak is, akik csak munkájukkal vesznek részt a termelési folyamatban, vagy akik 

e folyamat társadalmi feltételeinek megteremtésében (például az oktatásban vagy az 

egészségügyben) tevékenykednek. Ezen az alapon igazságosnak tűnik az, hogy a 

társadalom mindenkinek biztosítsa a megélhetésnek és az életszínvonalnak az adott 

társadalom fejlettségi szintjén elvárható feltételeit: garantálja a létminimumot, előírja a 

minimális munkabért, működtessen szociális intézményeket és így tovább. S végül, 

mivel a „vagyoni egyenlőtlenség” fogalma a történelemben rendszerint „sokak 

szegénységével” és jelentős nélkülözésével járt együtt, ezért a társadalmi igazságosság 

fogalma néhány szocialista gondolkodó számára olyan társadalomra utal, amelyben 

nincsenek nagy gazdasági egyenlőtlenségek. 

SZOLIDARITÁS ÉS KÖZÖSSÉGISÉG  Amikor a polgári fejlődés, mindenekelőtt a nagyipar 

kibontakozása és az urbanizáció felbomlasztotta a tradicionális közösségeket, akkor 

ezzel eltűntek a társadalmi kapcsolatoknak azok a hagyományos formái is, amelyek 

keretei között az emberi összetartozás érzései is kifejezésre jutottak. A modern 

nagyvárosi lét atomizálta a korábban ezernyi szállal összekapcsolt társadalmak tagjait. 

A liberalizmust kivéve e helyzetet egyetlen eszmeáramlat képviselői sem fogadták el: 

mind a konzervativizmus, mind a szocializmus, mind pedig a nacionalizmus arra 

törekedett, hogy újfajta közösségeket állítson a régiek helyébe.  

 

Amíg azonban a konzervativizmus elsősorban a hagyományos (bár gyakran konkrétan 

nem megnevezett) közösségek organikus és spontán módon kialakuló formáit 

részesítette előnyben, a nacionalizmus a (valóságos vagy mesterségesen megkonstruált) 

származás-közösségre helyezte a hangsúlyt, addig a szocialista elméletekben a modern 

ipari társadalmak által történelmileg teremtett közösségek (a társadalmi osztályok) 

jelentek meg. Mivel ezek lényegében érdekeken alapuló közösségek, a szocialista 
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gondolkodók figyelmét sosem kerülte el az a kérdés, hogy miként alakítható ki az 

ezekhez tartozók összetartozásának tudata. Ennek keretében nagy hangsúlyt fektetettek 

a szolidaritásra, mely elsősorban érzületi alapon, s csak másodsorban intézmények révén 

teremti meg a közösséget.  

 

A szolidaritást – s a mögötte meghúzódó elvet, a testvériséget – a szociáldemokraták (s 

más vonatkozásban az anarchisták) elsősorban a közösség tagjai közötti 

együttműködésként, kooperációként és kölcsönös segítségnyújtásként fogták fel. Ez a 

„szociális érzékenységen” alapul, de vezethet, s – mint a szociáldemokrata gyakorlat 

mutatta – el is vezetett intézményi megoldásokhoz is (például betegsegélyző 

munkásegyletekhez, stb.). A kölcsönös segítségnyújtás formáira alapozva a szolidaritás 

anélkül teremt közösségi szellemet, hogy teljesen feloldaná az egyént valamely 

közösségben vagy alárendelné neki. A kommunista gondolkodók ezzel szemben a 

szolidaritást közösségiségként értelmezték: közös cselekvésként, közös 

gondolkodásként, a javak közös birtoklásaként. Az ilyen közösségek létrehozásában és 

közösségi szellemének (osztálytudatának) kialakításában nagy szerepet tulajdonítottak 

a politikai tényezőknek. 

 

SZABADSÁG  A szocialista gondolkodók jelentős része nagy szerepet tulajdonít a 

szabadságnak is; azt azonban nem egyéni, hanem közösségi szabadságként, vagyis a 

közösség lehetőségeinek kiterjesztéseként fogta fel. Ennek következtében a szocialista 

szabadság-fogalom nem negatív, hanem pozitív jellegű, ti. valami megtételére 

vonatkozó lehetőséget jelent. 
 

A szocialista elméletekben a szabadság a tudatossággal függ össze. Ezért ezen eszme hívei az „érzéki 

szabadság” (az „akkor vagyok szabad, ha azt tehetek, amit akarok” elve) helyett az „ész-szabadságot” 

ajánlják, melynek bölcseleti alapjai a filozófia hagyományban nem ismeretlenek. Az „ész-szabadság” azt 

jelenti, hogy az ember az értelem révén felismerheti és „megcselekedheti” a szükségszerűt, azaz 

megvalósíthatja azt, amit értelme szükségszerűnek ítél. A szabadság – fogadták el Spinoza és Hegel 

meghatározást például a marxizmus klasszikusai – a felismert és érvényre juttatott történelmi 

szükségszerűség. Az ember e szemléletmódban is racionális lény, aki képes a helyes és a tökéletes 

felismerésére, s természetesen arra is, hogy az így felismert igazságok szerint rendezze be a társadalmat.  

EGYÉB ÉRTÉKEK  A szocialista elméletekben számos más érték is hangsúlyozódik: így 

mindenekelőtt a munka, amit a legtöbb gondolkodó értékteremtő tevékenységnek fog fel; 

a társadalmi haladás és így tovább. 

III. 3. 3. A SZOCIALIZMUS IRÁNYZATAI* 

MARXIZMUS  Marx és Engels 1844-ben ismerkedett meg, s alapozta meg életre szóló 

együttműködését. Ugyanerre az időre tehető az, hogy forradalmi demokratából 

kommunistává váltak, s elkezdték a később marxizmus vagy marxizmus-leninizmus 

néven ismertté vált eszmerendszer kidolgozását. Ennek első fontos dokumentumai a 

Gazdasági-filozófiai kéziratok (1844), A német ideológia (1845-46), a Tézisek 

Feuerbachról (1845), s A Kommunista Párt kiáltványa (1848). Ezen művek mindenek 

előtt a filozófia, s a filozófusok feladatával vetnek számot: az általánosan jellemző, s 

szerzőnként (Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Max Stirner és mások által) élesen 

                                                 
* Ezen alfejezet szövege Szabó Miklós egyetemi tanár (Miskolci Egyetem) munkáján alapul, mely az 

Államelmélet I. (Szent István Társulat, Budapest, 2007, 2009) című kiadványban jelent meg. 
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kritizált spekulatív, szemlélődő filozófiával szemben (még ha azok materialista alapon 

állnak is) a társadalom és a gondolkodás megváltoztatására törekvő, tettekre kész 

filozófia eszményét állítják. Ahogy az egykor oly híres 11. Feuerbach-tézis 

megfogalmazta: „A filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték; de a 

feladat az, hogy megváltoztassuk.” 

 

A marxista filozófia materialista alapállása abban nyilvánul meg, hogy a világlátást és 

világértelmezést anyagi folyamatok következményeként, sőt reflexiójaként mutatja be. 

„Nemcsak a közgazdaságtanra, hanem minden történelmi tudományra nézve (és minden 

tudomány történelmi, amely nem természettudomány) forradalmasító felfedezés volt az 

a tétel, hogy »az anyagi élet termelési módja szabja meg a társadalmi, politikai és 

szellemi életfolyamatot egyáltalában«; hogy minden társadalmi és állami viszony, 

minden vallási és jogi rendszer, minden elméleti nézet, mely a történelemben felmerül, 

csak úgy érthető meg, ha megértjük a mindenkori megfelelő korszak anyagi 

életfeltételeit és ezekből az anyagi feltételekből vezetjük le őket. Nem az emberek tudata 

az, ami létüket, hanem megfordítva, társadalmi létük az, ami tudatukat meghatározza.” 

 

A valóság megváltoztatására irányuló törekvéseknek tehát nem szellemi-ideológiai 

„árnyképek”, „ködképződmények” ellen kell felvenniük a harcot, hanem magukat az 

anyagi erőket: a termelési módot kell megváltoztatni. Az elméleti kritika helyére a 

gyakorlati kritikát: a forradalmat kell léptetni. A forradalom hivatott felszámolni az 

anyagi javak előállításának azon módját, amelyet – az ősközösségi társadalom 

felbomlásától kezdve – a magántulajdon határoz meg. A tulajdonhoz való viszony végső 

fokon két részre osztja az embereket: azokra, akiknek van, s azokra, akiknek nincs. 

Akiknek van, azok rendelkeznek a többiek kizsákmányolásának (a munkával előállított 

értéktöbblet elsajátításának) feltételével, akiknek pedig nincs, azok kénytelenek ezt 

elviselni. A magántulajdonhoz való viszony a társadalom osztályokra, 

kizsákmányolókra és kizsákmányoltakra – a kapitalizmus viszonyai között tőkésekre és 

munkásokra – tagozódásának alapja is. „Minden eddigi társadalom története 

osztályharcok története.” 

 

A szemlélődéstől való ilyen radikális eltávolodás miatt filozófia helyett szívesebben 

nevezte Marx és Engels saját felfogását „tudományos szocializmusnak”. Ezzel arra 

utaltak, hogy az előttük álló feladat tudományos eszközökkel feltárni a történelem 

fejlődési irányát, s bizonyítani, hogy az feltartóztathatatlanul halad a forradalom és a 

kommunizmus felé. „A kommunizmus szemünkben nem állapot, amelyet létre kell 

hozni, nem eszmény, amelyhez a valóságnak hozzá kell igazodnia. Mi 

kommunizmusnak a valóságos mozgalmat nevezzük, amely a mai állapotot megszünteti. 

E mozgalom feltételei a ma fennálló előfeltételekből adódnak.” A történelem cselekvő 

alanya, a forradalom megvívásának letéteményese a munkásosztály, amelyet, hogy 

küldetését betölthesse, ugyancsak a tudománynak kell a tudatosság magas szintjére 

emelni. „A proletariátus tehát csak világtörténelmileg létezhetik, mint ahogy akciója, a 

kommunizmus egyáltalában csak mint »világtörténelmi« létezés lehet meg; mint az 

egyének világtörténelmi létezése, vagyis mint az egyének olyan létezése, amely 

közvetlenül összekapcsolódik a világtörténelemmel.” 

 

A világtörténelmi tett: a forradalom nemcsak teremtménye, hanem teremtője is a 

munkásosztálynak; „a forradalom tehát nemcsak azért szükséges, mert az uralkodó 
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osztályt nem lehet más módon megdönteni, hanem azért is, mert a megdöntő osztály 

csak forradalomban juthat el odáig, hogy lerázza nyakáról a múlt egész szennyét és 

képessé váljék a társadalom új megalapozására.” A cél ugyanis nem egyszerűen egy 

gazdasági-politikai rend felváltása egy másikkal, hanem az ember felszabadítása, 

nembeli lényegének kibontakoztatása, s ezzel „az emberiség igazi történelmének” 

megkezdése. 

 

Ez a történelem ugyanis még nem kezdődött el. Az elidegenedés fogalmával Marx azt 

az állapotot jelölte, hogy az ember saját teremtményei rabja: az általa teremtett 

intézmények, eszmék, viszonyok, gyakorlatok tarják fogságban, s akadályozzák meg 

voltaképpeni – nembeli – lényegének kibontakozását. A gazdaság, a politika, a kultúra, 

a vallás hiába emberi alkotások – az alkotójuktól függetlenedve külső dologi 

kényszerként fordulnak vele szembe, s a felszabadításuk helyett az elnyomásukat 

szolgálják. A legnyilvánvalóbban és legfájdalmasabban azon tevékenységben nyilvánul 

ez meg, amely egyébként az embert emberré tevő legsajátszerűbb és legnagyszerűbb 

tevékenység: s ez a munka. Munkát csak az ember képes végezni, s értéket csak a munka 

állít elő. Az ember legnagyobb bukása tehát, ha a munkában nem örömet, alkotást, 

felszabadulást, hanem keserűséget, szolgaságot, elnyomást lel. 

 

Az embernek a munkájától való elidegenedése három dimenzióban mutatkozik meg. (1) 

A munkás elidegenedik munkájának termékétől: „A tárgy, amelyet a munka termel, a 

munka terméke mint idegen lényeg, mint a termelőtől független hatalom lép vele 

szembe.” Az előállított javakkal mint árukkal találkozik, melyek mások gazdagságát, s 

az ő kiszolgáltatottságát növelik. (2) A munkás elidegenedik munkatevékenységétől, a 

termeléstől is: „a munka a munkás számára külsőleges, azaz nem tartozik lényegéhez, 

hogy tehát munkájában nem igenli, hanem tagadja, nem jól, hanem boldogtalannak érzi 

magát, nem fejt ki szabad fizikai és szellemi energiát, hanem fizikumát sanyargatja és 

szellemét tönkreteszi. Ezért a munkás csak a munkán kívül érzi magát magánál levőnek, 

a munkában pedig magán kívül levőnek. (…) Munkája ennélfogva nem önkéntes, hanem 

kényszerű, kényszermunka. (3) Végső fokon és végeredményben pedig a munkás 

elidegenedik saját emberségétől, saját nembeli lényegétől. „Merthogy először is az 

embernek a munka, az élettevékenység, a termelő élet maga csak eszközként jelenik meg 

egy szükséglet, a fizikai exisztencia fenntartása szükségletének kielégítésére. De a 

termelő élet a nembeli élet. Ez az életet létrehozó élet. Az élettevékenység fajtájában 

rejlik egy species egész jellege, nembeli jellege, és a szabad tudatos tevékenység az 

ember nembeli jellege. Maga az élet [Leben] csak az élet eszközeként, létfenntartási 

eszközként [Lebensmittel] jelenik meg. Ha tehát az ember felszabadításáról beszél, 

Marx mindenek előtt az embertől elidegenedett, s vele szembeforduló dologi erők 

hatalma alól való felszabadulásra gondol, hogy azt követően az ember végre önmagára 

találhasson, s elkezdhesse igazi történetét. 

 

Az elnyomó és kizsákmányoló rend legfőbb védelmezője az állam és a jog 

intézményrendszere. Nem egyszerűen a nyers erőszak alkalmazásával, hanem az 

elnyomó rendnek, mint „normális rendnek” a beállításával, az államnak és a jognak 

érdekek és osztályok fölött álló, semleges intézménynek a bemutatásával. A helyzet – 

mondja Marx és Engels – ennek az ellenkezője. „Minthogy az állam az a forma, 

amelyben egy uralkodó osztály egyénei közös érdeküket érvényesítik és egy korszak 

egész polgári társadalma összefoglalódik, ebből az következik, hogy minden közös 
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intézmény az állam révén közvetítődik, politikai formát kap. Innen származik az az 

illúzió, mintha a törvény az akaraton, mégpedig a reális bázisától elszakított, a szabad 

akaraton nyugodnék. Ugyanígy aztán a jogot megint a törvényre redukálják.” 

Az ún. gothai program meghirdetésével jelentkező szociáldemokrácia [A gothai 

kongresszuson (1875 májusában) egyesült a Szociáldemokrata Munkáspárt és az 

Általános Német Munkásegylet egységes Németországi Szocialista Munkáspárttá, s 

határozta meg az új párt programját] kihívásával már Marx is szembenézett; ennek 

eredménye A gothai program kritikája. A műben Marx megerősítette azt az eredeti 

programot és állásfoglalást, hogy az ember felszabadítását lehetővé tevő szocialista-

kommunista rendszer megszületésének előfeltétele a kapitalizmus (a tőkés gazdálkodás 

és az azt szolgáló állam) világméretű felszámolása, s helyébe a társadalmi 

önkormányzás állítása. „A kommunista társadalom egy felsőbb szakaszán, amikor az 

egyének már nincsenek leigázó módon alárendelve a munkamegosztásnak, és ezzel a 

szellemi és testi munka ellentéte is eltűnt, amikor a munka nemcsak a létfenntartás 

eszköze, hanem maga lett a legfőbb létszükséglet; amikor az egyének mindenirányú 

fejlődésével a termelőerők is növekedtek és a kollektív gazdagság minden forrása 

bővebben buzog – csak akkor lehet majd a polgári jog szűk látóhatárát egészen átlépni, 

és csak akkor írhatja zászlajára a társadalom: mindenki képességei szerint, mindenkinek 

szükségletei szerint!”  

 

SZOCIÁLDEMOKRÁCIA  A marxizmustól való eltávolodás, s a szocializmus filozófiai 

alapjainak, valamint politikai programjának módosulása először – Eduard Bernstein 

XIX. század végi színrelépésével – a szociáldemokrata mozgalomban következett be. 

Ez kétirányú változást jelentett: egyrészt a marxizmusnak, mint társadalomfilozófiának 

puszta gazdaságtanná való lefokozását, tehát az önkormányzó-önigazgató emberi 

közösség megteremtésének végső céljáról való lemondást; másrészt annak kimutatását, 

hogy Marxnak a kapitalizmus mozgástörvényeire és fejlődési irányaira vonatkozó 

gazdaságtani jóslatai tévesnek bizonyultak, s emiatt a forradalmi program felváltását a 

piacgazdaság és az állam reformjának programjával. 

 

A gothai program megfogalmazásában: „A munkásosztály a maga felszabadításán 

mindenekelőtt a mai nemzeti állam keretein belül munkálkodik, tudatában annak, hogy 

valamennyi kultúrország munkásaival közös törekvésének szükségszerű eredménye a 

népek nemzetközi testvériesülése lesz.” „Ezen alapelvekből kiindulva, a német 

munkáspárt minden törvényes eszközzel küzd a szabad államért – és – a szocialista 

társadalomért; küzd azért, hogy a bérrendszer a vasbértörvénnyel együtt – és – a 

kizsákmányolás minden formában megszűnjék; küzd minden társadalmi és politikai 

egyenlőtlenség kiküszöböléséért.” Beszédes szavak, világos ellentétben az eredeti marxi 

programmal. 

 

A szociáldemokrácia elméleti megalapozását is Bernstein (1850-1932) végezte el A 

szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai című, 1899-ben megjelent 

művében. A kiindulópontot annak vizsgálata képezi, hogy helytálló-e az elsősorban a 

Kommunista Kiáltványban kifejtett „katasztrófaelmélet”, miszerint küszöbön áll a 

nyugati gazdasági és társadalmi rend összeomlása. Ha ezt a tendenciát nem is vitatta 

Bernstein, annak gyors időbeli lefutására vonatkozó jóslatot, s a helyzetből levont 

következtetéseket tévesnek minősítette. A XIX. század eleji helyzet, amelyen Marx és 
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Engels előrejelzései alapultak, a század végére jelentősen megváltozott, s ezzel a 

jóslatok előfeltevései meghiúsulttá, a következtetések megalapozatlanná váltak. 

 

A marxi előfeltevések középpontjában a tőkés gazdálkodás belső ellentéteinek 

szükségszerű és elkerülhetetlen kiéleződése, s ebből következően az elnyomás és a 

társadalmi feszültségek forradalomhoz vezető növekedése állt. A kapitalizmus 

alapellentmondása a társadalmi termelés és az egyéni elsajátítás között feszül: az egyre 

több ember együttműködésével előállított javakat, a munkájukkal előállított 

értéktöbbletet egyre kevesebben sajátítják el. A feszültségek mozgatója a csökkenő 

profitráta törvénye, amely kiélezi a gazdasági élet szereplői közötti küzdelmet. A 

profitráta törvényének lényege a következő. A profit az ár és a költség közötti különbség. 

A költségnek két eleme van: a termelési eszközök (nyersanyag, épületek, gépi 

berendezések) és a munkabér. Minthogy ezek közül a termelési eszközök egyre nagyobb 

költséghányadot jelentenek, a termékek és a munkaerő árát pedig a piac határozza meg, 

a profit aránya elkerülhetetlenül csökken. A profitráta az előállított értéktöbbletnek a 

termelésbe fektetett tőkéhez (a termelési eszközökben megjelenő „holt munkához”) 

viszonyított aránya. 

 

A kiélezett küzdelemben bekövetkezik 1. a társadalom polarizációja: mindenki vagy 

tőkéssé, vagy munkássá válik; 2. a tőke koncentrációja: a termelési eszközök egyre 

kevesebb kézben összpontosulnak; 3. a munkásosztály elnyomorodása: a profit 

biztosítása a munkabér kárára történik. A kísérő társadalmi feszültségek a marxista jóslat 

szerint az osztályharcok formáját öltik magukra, s hamarosan a burzsoák és proletárok 

közötti „végső harc” hozza meg a forradalmat és valósítja meg a kommunizmust. A 

magántulajdon felszámolásával lehull a tőkemonopólium bilincse a társadalmi 

termelésről, amely így felszabadulva soha nem látott virágzásnak indul, ontva az anyagi 

javakat. 

 

„S vajon ez mind igaz lenne?” – kérdezte Bernstein, s rögtön válaszolt is rá: „Igen is, 

meg nem is. Igaz mindenekelőtt a tendenciát illetően. A jelzett erők megvannak, és a 

megadott irányban hatnak. De a folyamatok is valóságosak: tény a profitráta csökkenése, 

tény a túltermelés és a válságok megjelenése, tény az időszakos tőkelepusztulás, tény az 

ipari tőke koncentrációja és centralizációja, tény az értéktöbbletráta emelkedése.” 

Azonban az így felvázolt kép nem teljes – hangsúlyozta –, mert nem mutatja be az 

ellentétes irányú erőket. Így különösen nem vesz tudomást a tőke 

„szétforgácsolódásáról” a részvénytársasági formában – ami napjaink kisrészvényesi 

fejleményei felől visszatekintve különösen éles szemű megfigyelés. Itt ugyanis az üzemi 

koncentráció nyugodtan együtt járhat a tőke decentralizálásával, s elmosódik a határ a 

„tőkés” és a „munkás” között. „Téves tehát az a feltevés, hogy a jelenlegi fejlődés a 

vagyonosok számának relatív vagy akár abszolút csökkenését mutatja. Nem »többé vagy 

kevésbé«, hanem éppenséggel jobban, azaz abszolúte és relatíve növekszik a 

vagyonosok száma.” Ebből az is következik, hogy a társadalmi tagozódás polarizálódása 

helyett annak differenciálódását és lépcsőzetessé válását mutatják a tényleges 

folyamatok. 

 

Nem bizonyult helyesnek a munkások számának növekedésére és az elnyomorodásukra 

vonatkozó jóslat sem, amely egy egyre nagyobb, egyre egységesebb és egyre 

elkeseredettebb osztály megjelenésével vetítette előre. Nem igaz mindenekelőtt, hogy a 
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munkások a lakosság többségét alkotnák. Továbbá a differenciáltság és lépcsőzetes 

szerkezet az alkalmazottak körében is inkább erősödést, mint gyengülést mutat, mondja 

Bernstein. Így különösen nem látszik eltűnni, sőt erősödik a középosztály, nem 

homogenizálódik a parasztság, kialakul egy munkásarisztokrácia, s általában is a 

szakszervezeti mozgalom egyre kedvezőbb munkafeltételeket és béreket, 

szociálpolitikai intézkedéseket tud kiharcolni. Ugyanez a küzdelem a politika 

demokratizálódását is magával hozza, s mindez a munkásosztály forradalmi kedvének 

csökkenését eredményezi. 

 

Mi akkor a helyzet a válságokkal, mit lehet tőlük várni? Azt semmiképpen, 

figyelmeztetett Bernstein, hogy szükségszerűen és hamarosan a nagy katasztrófába, a 

kapitalizmus összeomlásába torkollanak. Vannak a válság felé sodró erők, de vannak 

ezzel ellentétesek is – s ezek működését és összhatását nemigen lehet előre jelezni. Ha 

a helyi és részleges válságok elkerülhetetlenek is, az általános összeomlás – különösen 

az élelmiszer-termelési kapacitás bővülése miatt – elkerülhető. „Tehát csak az marad, 

hogy a modern társadalomban a termelési kapacitás sokkal nagyobb, mint a tényleges, 

a vásárlóképesség által meghatározott árukereslet; hogy milliók élnek nem megfelelő 

lakásokban, rosszul öltözötten és alultápláltan, bár az eszközök bőven elegendőek 

lennének ahhoz, hogy számukra megfelelő lakás, ruha és élelem álljon rendelkezésre…” 

 

Ez a (részletesen okadatolt) helyzetelemzés alapozza meg a munkásosztály számára 

követendő stratégiát. Ha a forradalom elkerülhetetlenségének előfeltevései tévesnek 

bizonyultak, akkor nem a közeli és átfogó forradalom bekövetkezését, sőt annak 

kirobbantását kell célul kitűzni. A stratégiai cél az elnyomottak megszervezése, 

tudatosságuk fokának növelése, s az így előálló szervezett és tudatos erőnek a 

felhasználása az alsó osztályok életének javítására és lehetőségeinek növelésére. A 

gazdasági szerveződés céljaként a kereskedelmi profitráta megszerzésére BERNSTEIN 

elsősorban a szövetkezeteket ajánlja, a termelési profitráta elleni támadást a 

szakszervezetek hajthatják végre; a politikai szerveződésre pedig a pártok szolgálnak. 

Az igazságosabb elosztás gazdasági célja mellett a politikai cél nem a forradalom 

kirobbantása, hanem a demokrácia növelése. „A demokrácia egyszerre cél és eszköz. A 

szocializmus kivívásának eszköze és a szocializmus megvalósulásának formája.” 

 

A vágyott társadalom nem a régi felszámolása, hanem annak meghaladása. „A 

szociáldemokrácia nem akarja ezt a társadalmat felszámolni és tagjait együttesen 

proletarizálni – fogalmazott –, inkább lankadatlanul dolgozik azon, hogy a munkásokat 

a proletár társadalmi helyzetből a polgár rangjára emelje, s ezáltal a polgárságot vagy 

polgári állapotot általánosítsa. Nem a polgári társadalmat akarja felváltani proletár 

társadalommal, hanem a tőkés társadalmi rendet szocialistával.”A folyamatot továbbá 

Bernstein az erőszak helyett csak a törvényesség és alkotmányosság, a parlamentarizmus 

keretei között tartotta megvalósíthatónak – a tudatosságnak a jogtudat formáját is fel kell 

vennie. 

 

Bernstein nem azért bírálta a marxizmust, hogy valamely más eszmével váltsa fel – 

mindvégig annak keretei között maradva egy új korban és egy új helyzetben vont le új 

következtetéseket, hogy helyesebben jelölje ki a munkásosztály harcának céljait, 

taktikáját és stratégiáját: „végül mégiscsak Marx az, akinek Marxszal szemben igaza 

van” – jegyezte meg. A nyugati szociáldemokrácia mindenesetre közel száz éven át a 
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Bernstein által kijelölt utat járta, az ortodox marxistáktól (konkrétan Lenintől) pedig 

megkapta „az áruló Bernstein” állandó jelzőt. A végcél elárulásáról van szó, amit egy 

„hírhedt mondatában” láttak manifesztálódni: „az, amit általában a szocializmus 

végcéljának neveznek, semmit, a mozgalom maga pedig mindent jelent”. A vádat maga 

sem vitatta, de Marxot hívta igazolásul: „És a végcél? Nos, az csak végcél marad. A 

munkásosztálynak – idézte Marx szövegét – nincsenek kész utópiái, amelyeket par 

décret du peuple [néphatározattal] bevezetne. Tudja, hogy amíg kivívhatja saját 

felszabadulását és ezzel együtt azt a magasabb formát, amely felé a jelenlegi társadalom 

a maga gazdasági hajtóerői révén feltartóztathatatlanul tör, hosszú küzdelmeken, 

történelmi folyamatok egész sorozatán kell átmennie, amelyek mind a körülményeket, 

mind az embereket meg fogják változtatni.” Addig is az önkormányzati, szakszervezeti, 

parlamenti aprómunkát ajánlotta a forradalmi álmodozók figyelmébe. 

 

KERESZTÉNYSZOCIALIZMUS  A kereszténység és a szocializmus között az 

igazságosság, pontosabban a szociális igazságosság eszménye ver hidat. Már a 

munkások – a szegények – első mozgalmaitól kezdve reflektálnia kellett a szeretetre és 

irgalomra hivatkozó, de annak idején a rabszolgaságot is legitimáló egyháznak arra, 

hogy vajon a szegénység és gazdagság kiáltó ellentétét produkáló kapitalizmus 

összeegyeztethető-e a keresztény tanokkal. Első válaszként XIII. Leó Rerum Novaruma 

(1891) enciklika tekinthető olyannak, amely az igazságosságon alapuló katolikus 

szociális doktrína kifejtését tartalmazta, amely a munkásokat és a munkaadókat is 

figyelmeztette az őket terhelő kötelezettségekre. A „szociális igazságosság” fogalma XI. 

Pius Quadragesimo Annojában (1931) bukkan fel, a társadalmi intézményeket átható 

„szociális szeretet” igényét fogalmazva meg. XXIII. János a Mater et Magistraban 

(1961) már a munkabérre, a termelési ágakra vagy az eltérő fejlettségű országokra, stb. 

konkretizálta ezen eszme követelményeit. Ettől kezdve az igazságosság folyamatosan 

jelen van a katolikus egyház szótárában, s ezzel viszonyba kerül az ugyancsak 

(társadalmi) igazságosságot követelő szocialista tanokkal.  

 

LIBERÁLSZOCIALIZMUS  A szocializmussal nemcsak ellentétbe, de kölcsönhatásba is 

kerülő másik nagy eszmerendszer a liberalizmus. A kapcsolatot a liberalizmusnak az 

individualizmustól és a jogokra alapozott társadalomszervezéstől való eltávolodása, és 

a társadalmi célok és funkciók gondolatának befogadása tette lehetővé, a közös nevezőt 

pedig az egyenlő elbánás elve és a demokrácia eszméje kínálta. A folyamat az egyik 

oldalon a szociálliberalizmus, a másikon a liberálszocializmus elkülönülését 

eredményezte. Az egymáshoz közelítő két irányzat egyetért abban, hogy „az állam 

funkciója – amint Leonard T. Hobhouse fogalmazott –, hogy olyan feltételeket 

biztosítson, amelyek mellett a polgárai saját erejükből képesek megszerezni mindazt, 

amire szükségük van egy teljes polgári élethez. Nem az állam dolga, hogy ételt, lakást 

vagy ruházatot adjon nekik. Az államnak arról kell gondoskodnia, hogy olyanok 

legyenek a gazdasági viszonyok, amelyek között egy normális ember, aki nem szenved 

szellemének vagy testének vagy akaratának fogyatékosságától, hasznos munka révén 

képes etetni, elhelyezni és öltöztetni magát és a családját. A »munkához való jog« és a 

»létminimumhoz való jog« éppúgy érvényes, mint a személyi és tulajdonjogok. Azaz, 

ezek is a jó társadalmi rend integráns részei.” Ha azonban az egyenlő életesélyekről az 

egyén nem, hanem csak az állam – a szervezett közösség – képes gondoskodni, akkor a 

szocializmushoz, de legalábbis a liberalizmus és szocializmus elegyéig jutottunk el. 
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Ez az elegy mindenképpen túllép a javak egyenlő elosztását követelő szocialista 

programokon. Az állam kiemelkedő és sajátszerű szerepének megőrzése mellett 

egyrészt demokratikusnak – azaz alulról felfelé építkezőnek, a társadalmi törekvésekből 

kibontakozónak – kell lennie; másrészt  ezzel összefüggésben nem gyűrheti maga alá az 

egyént, hanem tiszteletben kell tartania annak életszférájá. Ez mindenekelőtt a tulajdon 

tiszteletben tartását jelenti, annak ellenére, hogy a tulajdonnak társadalmi jellege van: 

egyfelől szervezett társadalmi erő biztosítja a tulajdonosi jogok védelmét, másfelől a 

társadalmi munkamegosztás és együttműködés biztosítja a tulajdon működtethetőségét 

a termelésben. Csak ebben az esetben lehet védekezni az egyén háttérbe szorítására 

irányuló szocialista törekvések hátrányos következményei ellen, amelyek az egyénnel 

együtt kiiktatják a tehetséget, a vállalkozó kedvet, az innovációt, az egyéni siker 

hajtóerejét. A szocialista megfontolás annak a mértéknek a meghatározásánál térhet 

vissza, ameddig megengedi az egyéni siker hasznának elsajátítását: ez a társadalom 

számára hasznos szolgálattal, funkcióval lehet arányos, s „az előállt javak többi részét a 

közösség rendelkezésére kell bocsátani, szociális célú felhasználásra.”  

 

De mi igazolja az állam kiemelkedő szerepét a társadalomban? Az, ha az állam és csak 

az állam képes érvényre juttatni a demokrácia alapértékét: minden egyén egyenlő 

méltóságának eszméjét. „Véleményem szerint – fogalmazott Ph. Pettit – a 

liberáldemokrata elméletet az a feltevés jellemzi, hogy a minden ember egyenlő 

méltósága eszméjének címzettjei az egyének; a szociáldemokrata elméletet pedig az, 

hogy ezen eszme címzettje az állam.” Az egyenlő méltóságot az előbbi felfogás az 

egyéni magatartások által követendő, az utóbbi pedig az állam által megvalósítandó 

(mert még meg nem valósult) eszménynek tekinti. Az embereket az államnak kell 

emancipálnia, megszabadítva őket a szegénységtől, tudatlanságtól, esendőségtől – 

társadalombiztosítással, közoktatással, közegészségüggyel, szociális lakásokkal, és így 

tovább. Ugyanígy védelmet kell nyújtania az elnyomással, kizsákmányolással, 

diszkriminációval, kirekesztéssel szemben – egy demokratikus társadalom politikai és 

jogi intézményeinek működtetésével. Ez a kétségtelenül szocialista meggyőződés akkor 

ölt liberális jelleget, ha funkcióját nem ex gratia beavatkozással és osztogatással látja el 

(ami „megajándékozottként” adóssá, s így kiszolgáltatottá teszi az egyéneket), hanem 

megfelelő feltételek esetén őket egyénileg megillető és rivális igényekkel szemben is 

érvényesíthető jogként. Minthogy azonban a joggal szemben kötelezettségnek is kell 

állnia, ennek egyedül alkalmas hordozója ismét az állam. 

 

BOLSEVIZMUS  A marxizmustól való, a szociáldemokrácia színrelépésével 

párhuzamos, de azzal ellentétes irányú eltávolodást a Lenin és Sztálin nevéhez köthető 

bolsevizmus jelentette. Ez a változat is lemond az ember felszabadításáról és az 

önigazgató közösségi társadalomról, hogy helyébe az egyén teljes felszámolását és 

totális pártállami irányítását léptesse; a forradalmi programot pedig a „permanens 

forradalom” láza, soha nyugvópontra nem jutó, s intézményes formákba nem 

kristályosodó állapotának fenntartásával váltotta fel. Minthogy ebben az esetben a 

szocializmus eszméje a „létező szocializmusok” gyakorlati politizálásával szövődik 

egybe, az irányzat elnevezésében sem született konszenzus. Használatos rá a 

„kommunizmus” kifejezés, de – hacsak nem akarjuk szitokszóként használni – ennek 

eszméjétől olyan távol esik a megvalósult gyakorlat, hogy e szó alkalmazása félrevezető 

volna. Sokan használják a „leninizmus”, vagy még inkább a „sztálinizmus” kifejezést 

is; ez azonban azt sugallja, hogy egyes személyek tehetnek a torzulásokról, s elleplezi 
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azok gyökereit. A „bolsevizmus” szó viszont arra helyezi a hangsúlyt, hogy olyan 

eszméről és gyakorlatról van szó, amelynek megszületését és fennmaradását is egy párt, 

a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja – SzK(b)P – léte magyarázza. 

 

Vitatható, hogy mennyire volt szükségszerű, hogy a szocializmus eszméinek gyakorlati 

megvalósulása totalitárius politikai berendezkedést eredményezett, s hogy valóban 

lehetséges lett volna – amint abban oly sokan hittek – egy „emberarcú szocializmus” 

megteremtése. Mindenképpen gyanút kelt azonban, hogy a marxizmus egyik forrásának 

tekinthető Rousseau tanai – az emberek közti egyenlőtlenség forrása a magántulajdon, s 

annak védelmezője, az állam, s az ezt felszámoló jóra (a szabadságra és egyenlőségre) 

kényszeríteni is szabad az embereket – a jakobinus diktatúra során, nyaktilók 

segítségével valósultak meg. Igazi mintaként azonban a következő realizálódás: a Párizsi 

Kommün szolgált. Már Marx is, s a nyomán Lenin a Kommünt tekintette az első 

„munkásállamnak”, a szocializmus gyakorlati megvalósulásának, ahol „Párizs 

proletárjai… a közügyek intézését saját kezükbe veszik”. A minta azonban az 

„ostromlott erőd” modelljét tette „a” szocializmus modelljévé: egy ellenséges környezet 

ellen vívott élet-halál harcot, amely minden erő koncentrálását, s mindennek a végső cél 

alá rendelését kívánta meg. 

 

A Párizsi Kommün tapasztalatainak összegzését, s elméleti általánosítását Marx A 

polgárháború Franciaországban című írásában végezte el, amely kiindulópontként 

szolgált Lenin Állam és forradalom című, a forradalom előestéjén annak 

előkészítéseként írott munkájának. A leszűrt tapasztalatok meghatározónak bizonyultak 

a szocializmus későbbi sorsát illetően: 

 

(1) Mindenekelőtt „a munkásosztály nem veheti egyszerűen birtokába a kész 

államgépezetet, hogy azt saját céljaira működésbe hozza,”mert a múlt összes elnyomó 

intézményének ezen örököse újra csak elnyomja a proletárokat. Ezzel szemben „a 

munkásosztálynak szét kell zúznia, össze kell törnie a »kész államgépezetet«, és nem 

szorítkozhat arra, hogy azt birtokába vegye.” 

 

(2) A szétzúzott bürokratikus-katonai elnyomó állam helyére „proletár szocialista 

köztársaságot” (Lenin) kell állítani. „A 'szociális köztársaság' jelszava, mellyel a párizsi 

proletariátus a februári forradalmat bevezette, csak határozatlan vágyakozást fejezett ki 

egy olyan köztársaság után, amely nemcsak az osztályuralom monarchikus formáját, 

hanem magát az osztályuralmat is kiküszöbölné.”  

 

(3) A megszerzett hatalom új letéteményese a hatalom egységét megvalósító Kommün 

(azaz a Tanács, azaz a Szovjet). „A Kommün általános választójog alapján Párizs 

különböző kerületeiben megválasztott, felelős és bármikor elmozdítható városi 

tanácsnokokból alakult. Többségük természetszerűleg munkásokból vagy a 

munkásosztály elismert képviselőiből állott. A Kommünnek nem parlamentáris, hanem 

dolgozó testületnek kellett lennie, amely végrehajtó és egyszersmind törvényhozó 

hatalom is.”A kommün mint „a termelők önkormányzata” szolgált (volna) politikai 

formaként „a legkisebb falucskának” is. 

 

(4) Ami az erőszakszerveket illeti, a Kommün első rendelete „az állandó hadseregnek a 

megszüntetése és a felfegyverzett néppel való helyettesítése volt”. Továbbá „a 
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rendőrséget, mely eddig a központi kormány eszköze volt, azonnal megfosztották 

minden politikai jellegétől, és a Kommün felelős és bármikor elmozdítható szervévé 

változtatták. Ugyanígy a közigazgatás valamennyi többi ágának hivatalnokait is. A 

Kommün tagjaitól kezdve lefelé, mindenkinek munkás-munkabérért kellett ellátnia a 

közszolgálatot.” 

 

(5) Végezetül mindezt betetőzte a „papi hatalom megtörése”: az egyházak feloszlatása 

és vagyonuk elkobzása; az összes tanintézmény ingyenes megnyitása a nép előtt; a bírák 

megfosztása „látszatfüggetlenségüktől”, „hiszen ez csupán arra volt jó, hogy palástolja 

szolgai engedelmességüket, mellyel minden egymást követő kormánynak sorjában 

letették, majd megszegték a hűségesküt. Mint a többi közalkalmazott, az igazságügyi 

tisztviselők és a bírák is választottak, felelősek és elmozdíthatók lettek.” 

Lenin mindezt úgy összegezte, hogy „Marx a szocializmus és a politikai harc egész 

történetéből arra az eredményre jutott, hogy az államnak el kell majd tűnnie, és hogy 

eltűnésének átmeneti formája (az államtól a nem-államba való átmenet) az »uralkodó 

osztállyá szervezett proletariátus« lesz. De arra, hogy felfedezze e jövő politikai formáit, 

Marx nem vállalkozott. (…) A Kommün – a proletárforradalom első kísérlete arra, hogy 

összetörje a burzsoá államgépezetet, és az a »végre felfedezett« politikai forma, amellyel 

a szétzúzott formát lehet is, kell is helyettesíteni.”  

 

Az állam elhalását, pontosabban nélkülözhetőségét Lenin a bürokratikus szervezetek 

modern munkaszervezési módszereire alapozta (nagy hatással volt rá a Ford-gyár 

akkoriban bevezetett futószalag-gyártósora, s Taylor elmélete). „Szervezzük meg mi 

magunk, munkások, a nagyüzemet, kiindulva abból, amit a kapitalizmus már 

megteremtett, támaszkodjunk saját munkás tapasztalatainkra és szervezzük a 

felfegyverzett munkások államhatalma által támogatott legszigorúbb vasfegyelmet, 

tegyük az államhivatalnokokat megbízásaink egyszerű végrehajtóivá, felelős, 

mindenkor leváltható, és szerény fizetésű »felügyelőkké és könyvelőkké« (…) – ez a mi 

proletár feladatunk, ezzel lehet, ezzel kell megkezdeni a proletárforradalom 

végrehajtását.” Vagy még érthetőbben: „Az egész népgazdaságot át kell szerveznünk a 

posta mintájára.” Még beszédesebben: „Nyilvántartás és ellenőrzés – ez a legfontosabb, 

ami a kommunista társadalom első fázisának »elindításához«, helyes működéséhez 

kell.”Még távlatosabban: „Az egész társadalom egyetlen iroda és egyetlen gyár lesz, 

ahol egyenlő a munka és egyenlő a fizetés.” 

 

Az így körvonalazott program hónapokon belül elkezdődő megvalósításának keretéért 

és megnevezéséért Lenin ismét Marxhoz fordul: „A tőkés és a kommunista társadalom 

között van egy időszak, melyben a tőkés társadalom forradalmi úton kommunista 

társadalommá alakul át. Ennek megfelel egy politikai átmeneti időszak is, amelynek az 

állama nem lehet egyéb, mint a proletariátus forradalmi diktatúrája.” Ez lett a létező 

szocializmus, ennek megvalósítója és igazolója lett a bolsevizmus. Úgy látszik, ami 

utóbb történt, az nem torzulás vagy eltévelyedés, hanem az eredeti terv konzekvens 

megvalósítása volt. 

 

Mindazonáltal ne feledjük, hogy az új állam alapsejtjeit jelentő szovjetek – vagyis a 

munkás-, paraszt- és katonatanácsok – 1905-ben és 1917-ben is spontán módon, 

pártoktól függetlenül alakultak meg, tehát a szovjetállam originálisan nem pártállam. 

Bár ez a kegyelmi állapot nem tartott sokáig: még Lenin feláldozta a spontán gazdasági 
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és társadalmi fejlődés lehetőségét a párt, pontosabban a pártapparátus mindenre 

kiterjedő hatalmának. Az ok vagy inkább a magyarázat: az orosz nép elmaradottsága, az 

intervenció majd polgárháború katonai-gazdasági szükséghelyzete – a minden 

értelemben vett „ostromlottság”. A következmény azonban a totalitárius rendszer felé 

sodródás, s az út „Lenin egypárti diktatúrájától Sztálin totalitarizmusáig és a hruscsovi 

felvilágosult zsarnokság-kísérletig” vezet. 

 

Lenin – még ha az aggályok ostoba félresöprése árán is – nem gondolta, hogy a 

forradalom és a szovjetállam orosz ügy volna. „A leggyengébb láncszem” teóriáját 

hirdetve arra számított (s ez még az 1924-es szovjet Alkotmány preambulumában is 

szerepelt), hogy hamarosan mindenütt győz a világforradalom, s a legteljesebb 

demokrácia és jólét kora rövid időn belül beköszönt az egész világban. Sztálin volt az, 

aki a világforradalmat a „szocializmus egyetlen országban” doktrínával, a 

proletárdiktatúrát a pártdiktatúrával, a munkásosztályt a pártjával, a pártját pedig annak 

vezetőivel helyettesítette és személyi kultusszal övezte, s az országot birodalommá 

alakította át; a kommunizmus a nagyorosz sovinizmusra kacsintó belüggyé és belügyi 

kérdéssé vált. 

 

A sztálinizmus két szakasza különíthető el: a II. világháború előtti és utáni szakasz. Az 

első szakasz – még Lenin életében – a világforradalomról való lemondással vette 

kezdetét, de csak a sztálini pártfőtitkári poszt teljhatalommá való kiépítésével és a 

riválisokkal való leszámolás (1927) után teljesedett ki, hogy az 1928/1929-es „második 

forradalommal” teljes tisztaságában lépjen fel. Ennek középpontjában a (bürokratikus) 

párt totális hatalma és egysége (értsd: egyetlen – sztálini – akaratnak való alárendeltsége) 

áll. A pártnak alá van rendelve az állam, de szó sincs már az elhalásáról. Éppen 

ellenkezőleg: az elhalás felé az állam „legteljesebb megerősödésén” át vezet az út. Ehhez 

a módosuláshoz szolgál igazolásul a „szocializmus egyetlen országban” tétele: külső és 

belső ellenségtől körülvéve nem lehet lemondani ilyen erős fegyverről. S már meg is 

érkeztünk az „éleződő osztályharc” fenyegetéséhez: a kiszolgáltatott helyzetben 

elsőként a „soraink közé férkőzött” ellenségtől és a kulákoktól kell megszabadulni – ez 

magyarázta a terrort és a ’30-as évek nagy koncepciós pereit. A szerkezetre a 

„permanens forradalom” doktrínája helyezi fel a zárókövet: a személyi hatalmi függések 

hálózatában esély sincs a rendszer intézményesedésére és nyugvópontra jutására – az 

örökös változás cseppfolyós állapotban, s ezért kiszámíthatatlanságban hagyja a 

viszonyokat. 

 

A II. világháború egyértelműen megerősítette a sztálini bolsevizmust: visszamenőleg 

igazolta, s előre hatalmas hitelt adott a valójában totalitárius rendszernek. Ezután lépett 

ki a nemzetközi politika színterére: világhatalmi tényező lett, s a szocialista 

világrendszert építette (szerezte meg) maga köré. Az első háború utáni 

hadikommunizmust, s a második háborúra készülődést, majd annak megvívását azonban 

újabb ostrom, újabb háborús helyzet: a hidegháború követte. A totalitarizmus megőrizte 

lételemét és megerősítette önigazolását, becsatornázva a hazafiság és antifasizmus erőit 

is. A bolsevizmus – Furet Lenint idéző kifejezésével – elérte „legfelső fokát”, a 

„totalitárius érettség” értelmében: „az emberi történelemben példátlanul tökéletes 

ellenőrzéssel rendelkezik a Szovjetunió polgárai fölött; több európai országra és 

hamarosan Kínára is kiterjed. A rendszert egyetlen vezér testesíti meg, akit katonaként, 

filozófusként és államfőként bálványoznak; és szerte a világban olyan erős az ideológiai 
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kisugárzása, hogy azt csak egy vallás befolyásához hasonlíthatnánk.” A vég azonban, 

amely Jugoszlávia 1948-as szakításával megkezdődött, Sztálin halálával (1953) 

visszafordíthatatlanná vált. 

 

A bolsevizmus és a Szovjetunió pusztán létrejötte és fennmaradása, valamint a II. 

világháborúban aratott győzelme révén hatalmas, s csak az 1956-os a XX. Kongresszus 

után szertefoszló tekintélyt alapozott meg a nyugati világban is. Íme, itt volt a sokat 

kárhoztatott kapitalizmus meghaladásának élő és hatalmas példája. Kérdés maradt 

azonban, hogy a példa egy az egyben követhető-e a Nyugat számára. A „nyugati 

bolsevizmus” lehetőségének elemzését elsőként és legnagyobb hatással Antonio 

Gramsci (1891-1937), az Olasz Kommunista Párt egyik alapítója végezte el. Az 1917-

es orosz forradalom győzelmét kitörő örömmel és várakozással üdvözölte a már akkor 

igen erős olasz szocialista és anarchista mozgalom.Radikális szocialistaként, majd 

kommunistaként Az új fejedelem című könyvében összegyűjtött jegyzeteiben Gramsci 

a proletárforradalom és az önigazgató tanácsrendszer lehetőségével vet számot 

Olaszországban. 

 

„A forradalom olyan, mint a háború” – hangzik Gramsci kiinduló tétele, s minthogy 

Olaszországban forradalmi helyzet van, harcra kell készülni. A háborúhoz vezérkar kell: 

erre hivatott a kommunista párt – az „új fejedelem” ugyanis, aki képes „új állam 

megalapításához vezetni a népet” és aki a végső cél eléréséhez vállalja a szükséges 

eszközöket a XX. században csak a párt lehet. A háborút azonban nem lehet úgy 

megvívni, mint Oroszországban, ahol a Téli Palota, a főposta és a főpályaudvar 

elfoglalásával lényegében a felkelők ölébe hullott az ország. „Azt hiszem, Ilici [Lenin] 

megértette, hogy a keleten ’17-ben győzelmesen alkalmazott mozgóháborúról át kell 

térni az állóháborúra, hiszen nyugaton ez az egyetlen lehetséges megoldás… Keleten az 

állam volt minden, a polgári társadalom kezdetleges és cseppfolyós volt; nyugaton az 

állam és a polgári társadalom között helyes arány állt fenn, és amint az állam megrendült, 

rögtön megmutatkozott mögötte a polgári társadalom vaskos szerkezete. Az állam csak 

előretolt lövészárok volt, s mögötte erődök és kazamaták vaskos láncolata húzódott 

meg…” Nem elég tehát egyetlen rohammal bevenni a politikai hatalmat, hanem még azt 

megelőzően meg kell szerezni a hegemóniát is, azaz kitartó meggyőzés eredményeként 

a polgári társadalom egyetértését és támogatását a forradalmi változásokhoz. A 

hegemóniáért folytatott harcban legkiemelkedőbb szerepet az értelmiség tölt be. Minden 

osztálynak megvan az őt szervező, vezető, tudatosságát növelő „szerves értelmisége”; a 

munkásosztályé „a proletariátus élcsapata, a párt”, azaz a párt az osztály „elitje”, 

„arisztokráciája”. E megfontolásokból olyan politikai program következik, amelyet 

aztán az erős nyugati kommunista pártok követtek is: a proletárforradalom és 

kommunizmus eredeti marxi-lenini céljához vezető hosszabb, kacskaringósabb út 

keresése, amelynek során a kommunisták vezette munkások egyre nagyobb politikai 

szerepre és társadalmi elismertségre tesznek szert. 

 

A HARMADIK ÚT  A „harmadik út” kifejezés nem ismeretlen sem a magyar, sem az 

európai eszmetörténetben. Általában azok használták saját eszméik és programjuk 

megnevezésére, akik elégedetlenek voltak úgy a kapitalista, mint a szocialista 

berendezkedéssel és azok eszmei megalapozásával és igazolásával, vagy röviden: úgy 

az amerikai, mint a szovjet úttal. A Tony Blair vezette brit Munkáspárt tette elterjedtté 

(de hirdetője lett például Bill Clinton az USA-ban, Gerhard Schröder Németországban 
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vagy Lionel Jospin Franciaországban) a jóléti állam válságára és a neokonzervatív 

hullámra adott szociáldemokrata válasz és program megjelölésére. Valójában az 

osztálybázisát és osztályjellegét elvesztett, s az ezredforduló gyökeresen új kihívásai és 

az új világrend keretei közé kerülő szociáldemokrácia új önmeghatározásáról, egyben új 

változatáról van szó. Az elnevezés és a program kidolgozása Anthony Giddenstől 

származik. Ami a szocializmust illeti, gazdasági programjukkal a szocialisták 

nyilvánvalóan megbuktak. Mégis: „Nem lehet az őket vezérlő értékeket és eszményeket 

csak úgy egyszerűen félrelökni – fogalmaz Giddens –, hiszen néhányuk szerves részét 

képezi a jó életnek, amely a társadalmi és gazdasági fejlődés értelmét adja.” 

 

A csúcspontját a keynesiánus jóléti államban és vegyes gazdaságban elérő hagyományos 

szociáldemokrácia egy hagyományos világszemléleten belül maradt. Ennek kereteit a 

nemzetgazdaságok, a nagy volumenű tömegtermelést végző iparágak dominanciája, a 

hagyományos családmodell, a szakértő és elitista államvezetések jelölték ki, melyek 

között a szociáldemokrácia lényegében a források (újra)elosztásáért, s az ezt biztosító 

„nagy államért” küzdött. Alternatíváját és ellenlábasát a neoliberalizmus jelentette a 

források lehető legkisebb elvonásának és az állam visszaszorításának programjával. A 

„harmadik út” ezen terméktelenné vált dilemma meghaladására törekszik. A világ 

ugyanis megváltozott: a kelet-európai szocializmussal együtt omlott össze a kétpólusú 

világrend; égető kérdéssé vált a környezetvédelem; alapvetően új helyzetet teremtett a 

globalizáció; eltűntek a markáns osztálykülönbségek; értelmét vesztette a jobb/bal 

politikai vízválasztója; a nők emancipálódtak; a „szűkösség értékeit” a „posztmateriális 

értékek” váltották fel, folyamatban van a kommunikációs és információs forradalom; a 

társadalom tovább individualizálódik a szokások és hagyományok szervező erejének 

csökkenésével. 

 

Ebben a helyzetben az emancipáció és társadalmi igazságosság változatlan 

követelményeinek új módon kell megfelelni, melynek sarokpontjaiként jelöli ki Giddens 

a "harmadik-utas" értékeket. Ezek a következők: 

 

(1) Az egyenlőség a személyes szabadsággal való összeütközés miatt igényel védelmet, 

akár egalitáriánus intézkedések révén is. Ez az alapérték határolja el legmarkánsabban a 

harmadik utat a konzervativizmustól. 

 

(2) Az egyenlőség biztosításának legfontosabb feltétele az elesettek védelme. A 

szolidaritás és társadalmi igazságosság hagyományos értékének megőrzését jelenti ez, 

immár nem osztály-alapon, hanem a közösségnek minden egyes tagja iránt viselt 

felelősségéből következően. 

 

(3) E két érték új kontextusba helyezi a szabadság követelményét is. „A szabadság a 

szociáldemokraták számára a cselekvés autonómiáját kell, hogy jelentse, ami viszont a 

tágabb közösségben való részvételt feltételezi. A kollektivizmus feladása után a 

harmadikutas politika az egyén és a közösség új kapcsolatát, a jogok és kötelességek 

újfajta definícióját keresi. 

 

(4) Ennek egyik alapelve a „felelősség nélkül nincs jog” szlogenje. Nemcsak az állam 

tartozik felelősséggel polgárai sorsa iránt, de az egyéni jogokat sem lehet feltétel 
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nélküliként elismerni: azok feltétele az egyének önmaguk és egymás iránt viselt 

felelőssége. 

 

(5) A másik alapelv a „demokrácia nélkül nincs hatalom” követelménye. A tradíciók és 

a szokások lazulásában a konzervatív jobboldal a hatalmat igazoló tekintély 

veszélyeztetőjét látja, míg a szociáldemokraták szerint éppen a demokrácia az, ami ilyen 

körülmények között is meg tudja teremteni a tekintélyt. 

 

(6) Az új világhelyzetre adott válasz a kozmopolita pluralizmus értéke. A globalizáció 

közepette a szociáldemokráciának ki kell szabadulnia a nemzetállami keretek közül: „A 

harmadikutas politikának azt kell általános célként kitűznie, hogy átsegítse a polgárokat 

korunk nagy forradalmain: a globalizáción, a magánélet és a természethez való 

viszonyunk megváltozásán.”  

 

(7) Végül mindehhez a szociáldemokráciának fel kell vállalnia a filozófiai 

konzervativizmus alapállását. Nem a jobboldal politikai konzervativizmusáról, hanem 

„arról a pragmatikus álláspontról van szó, mellyel a változásokat szemléli; a tudomány 

és technika részletes megfigyeléséről, ránk nézve tisztázatlan következtetéseinek 

felismeréséről, a múlt és a történelem iránti tiszteletről. Ami pedig a környezetvédelmet 

illeti: az elővigyázatosság elvét követi, ahol csak lehet.”   

 

Az értékek kijelöléséből következik a politikai program, amelynek szervező elve az 

állam és a (civil) társadalom közötti együttműködés megteremtése. Ennek az 

együttműködésnek a gazdasági alapját nevezi Giddens újfajta vegyes gazdaságnak, 

amely egyszerre enged teret a globalizációnak (egy „kozmopolita nemzet” 

meghirdetésének) és a jóléti intézmények korszerűsítésének. A programpontok a 

következők: 

(1) „A demokrácia demokratizálása”. Az első kihívás az állam méretének és funkciójának meghatározása. 

A neoliberális/neokonzervatív program az állam visszaszorítását követeli; a hagyományos 

szociáldemokrácia annak növelését. „A harmadik út szerint az állam újjáépítésére van szükség – meg kell 

haladni azokat, akik a jobboldalon azt mondják, hogy »az állam az ellenség«, a baloldalon pedig azt, hogy 

»az állam a megoldás«.”Az új helyzet az „ellenség nélküli állam”, tehát az, hogy a kétpólusú világrend 

felbomlásával az államoknak immár nem ellenségekkel, hanem kockázatokkal kell szembenézniük. Ez az 

állam és a polgárai közötti partneri viszonyt igényli: a decentralizációt a globalizációra adott válaszként; 

a közszféra kitágítását és átláthatóvá tételét a korrupció vádjának elhárítására; a közigazgatás 

hatékonyságának növelését a legitimáció megszerzése vagy visszaszerzése érdekében; a polgárok 

személyes és közvetlen bevonását szolgáló „demokratikus kísérletek” bevezetését a hagyományos 

választások intézménye mellett; a kockázatkezelés intézményeinek kidolgozását – nemcsak a biztonsági 

vagy gazdasági, hanem a tudományos és műszaki fejlődésből fakadó kockázatokét is. 

(2) A civil társadalom megújítása. Úgy a hagyományos jobb-, mint a baloldal a civil társadalom és az 

állam éles elválasztásából indult ki, hogy az előbbi az állam visszaszorítását, az utóbbi a gondoskodó 

beavatkozását igényelje. Valójában, mondja Giddens, a citoyen-kultúrának mint „a kölcsönös támogatás 

szövetségének” revitalizálására van szükség. Az állam és „az életüket együtt leélők közösségei” folyton 

változó viszonyban együtt kell, hogy működjenek az új kihívások kezelésekor. Legégetőbbként ezek közé 

tartozik a bűnözés kérdése és a család válsága. A bűnözés nemcsak az állami rendet sérti, hanem a 

közösséget is szétzilálja. A megoldás érdekében „nem azt állítja, hogy a rendőrség kezébe több hatalmat 

kell adni, hogy az utcáról eltávolítsa a nemkívánatos elemeket. Csaknem az ellenkezőjét sugallja: a 

rendőrségnek a lakossággal szoros együttműködésben kell javítania a helyi közösség normáin, a polgárok 

viselkedésén – az iskola, a meggyőzés és a tanácsadás eszközét igénybe véve jogi eljárás 

helyett.”Kétségtelen, hogy a család a civil társadalom alapintézménye, s az is, hogy válságban van. Nő a 
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válások, az egyedül élők, az egyszülős családok és a házasságon kívül született gyermekek száma. A 

megoldás nem a tradicionális családmodellhez való – képtelen – visszatérés, hanem a család 

demokratizálása: a nemek és generációk közötti egyenlőség megteremtése, az önrendelkezés és a 

felelősség egészséges arányának biztosítása, a gyermekvédelem és gyermekgondozás erősítése – a 

házasság intézményétől függetlenül. 

(3) Az állam és a civil társadalom kapcsolatának újrafogalmazása. Ebben a körben „a 

szociáldemokratáknak kötelessége, hogy megváltoztassák a kockázat és biztonság viszonyát a jóléti 

államban, és olyan társadalmat fejlesszenek ki, amelyben a kormány, az üzleti élet és a munkaerőpiacok 

területein 'felelős kockázatvállalók' tevékenykednek.” Ezt nevezi Giddens „újfajta vegyes gazdaságnak”. 

Ebben megmarad az újraelosztás, de nem a javak, hanem „a lehetőségek újraelosztása” értelmében – az 

egyenlőtlenség csökkentése érdekében. A lehetőségek újraelosztása nem a neoliberálisok által 

hangoztatott „esélyegyenlőséget” jelenti, mert az olyan „meritokráciát” hoz magával, amelyben a felfelé 

történő mobilitás egyidejűleg lefelé irányulót tételez fel. Ehhez képest „az új politika az egyenlőséget 

befogadásként, az egyenlőtlenséget kirekesztésként definiálja. A befogadás szempontjából a 

munkalehetőségek biztosítása és az oktatás a legfőbb eszköz, a kirekesztést tekintve pedig egyaránt el kell 

kerülni az alul levők kirekesztését és a csúcson levők önkizárását vagy kivonulását (az „elitek lázadását”). 

„A közoktatás fejlesztése, egy jól finanszírozott egészségügy fenntartása, a biztonságos közellátás 

elősegítése, valamint a bűnözés terjedésének megakadályozása, illetve csökkentése – ezek mind-mind 

fontos feladatok. Éppen ezek indokolják, hogy a jóléti állam reformja miért nem jelentheti annak szociális 

hálóvá redukálását.” A védés és gondoskodás helyére a szabadságot és felelősséget állítva kell meghaladni 

a jóléti állam hagyományos koncepcióját, a „szociális beruházás államát” állítva annak helyére. 

III. 3. 4. A SZOCIALISTA ÁLLAM  

ÁLLAM ÉS POLITIKA A SZOCIALISTA ELMÉLETEKBEN  A szocialista elméletek 

államhoz való viszonya, összességükben és az elmúlt két évszázad perspektívájából 

szemlélve, ellentmondásosnak mondható. Az egyik irányzat (anarchizmus) úgy tekintett 

az államra, mint az emberi történelem legkártékonyabb intézményére, amit az 

erőszakhoz való kötődése miatt meg kell szüntetni. Egy másik (így az Engels és mások 

által kidolgozott kezdeti marxizmus) szerint az államot nem megszüntetni kell, hiszen 

az – bizonyos történelemi feltételek teljesülése esetén – majd magától megszűnik, vagyis 

elhal. Egy harmadik (például Ferdinand Lasalle ún. államszocializmusa) a szociális 

eszmények megvalósítását csakis az állam révén tartotta elgondolhatónak, s akadtak 

olyanok is (így a bolsevizmus), amelyek – megfeledkezve a cél és eszköz viszonyával 

kapcsolatos évszázados  tanulságokról, s az államban csak a "szuronyok hatalmát" látva 

– a szociális eszményeket is feláldozták a hatalom érdekében. Ez az ellentmondás 

részben a szocialista gondolkodás politika-felfogásával magyarázható. 

A szocialista gondolkodók többsége a politikát érdekeket érvényesítő uralmi 

tevékenységnek tekinti, az államot pedig az érdekérvényesítés eszközének tartja. A 

társadalmat úgy fogják fel, mint az emberek csoportjainak érdekviszonyok mentén tagolt 

konfliktusait. A csoportérdekek – hangsúlyozzák – szervezetek közvetítésével 

intézményesülnek. 

 

Az állam sok felfogásban a fennálló rend előnyeit élvező társadalmi csoport, vagyis az 

„uralkodó osztály” érdekérvényesítési eszköze. Ezért a szociális eszmények csak úgy 

valósíthatók meg, ha ez az intézmény, s természetesen a mögötte álló érdekrendszer 

meghátrál más érdekek előtt (esetleg hosszabb távon megszűnik), vagy pedig oly módon 

alakul át, hogy a hátrányos helyzetűek érdekeit juttatja kifejezésre. 

 

Sok szocialista gondolkodó szerint az érdekcsoportok még akkor is a közösségi élet 

nyilvános tereiben és politikai módon vívják meg küzdelmüket, ha elsődlegesen 
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gazdasági érdekeket érvényesítenek. A szindikalizmus és az ún. guild-szocializmus 

képviselői például úgy vélték, hogy a szakszervezeteknek, ill. más érdekképviseleti 

szerveknek közhatalmi feladatokat kellene ellátniuk. Ugyanígy: a sztrájk egyik 

jellegzetesen szocialista formája az általános sztrájk volt, mely egy egész ország életét 

képes megbénítani. A gazdasági érdekérvényesítés eszerint mindig politikai kérdés is. 

Még ennél is hangsúlyosabb azonban az elképzelés, amely szerint a csoportérdekek 

közvetlenül politikai formát öltenek: politikai szervezetek (pártok) révén a csoport 

politikai akaratát jelenítik meg. E minőségükben közvetlenül az államhatalom 

megszerzésére vagy befolyásolására irányulnak.  

 

Az államhatalmat a szocialista elméletek (az anarchisták, az ún. etikai szocializmus 

képviselői és a szakszervezeti mozgalom hívei kivételével) nem valami „szükséges 

rossznak” tekintik, hanem abban olyan eszközt látnak, amellyel a kívánt célok elérhetők. 

S minthogy ez az eszköz a XIX. században „mások” kezében volt, ezért a szocialista 

gondolkodás számos formájában az államhatalom „megszerzése” vagy legalábbis 

„befolyásolása”, s annak politikai technikája központi jelentőségű kérdéssé vált. Ezért 

van az, hogy a szocialista politika-elméletek legtöbbje jellegzetes konfliktus-elmélet. A 

társadalmi együttműködés a csoporton belül a szolidaritásra épül ugyan, a csoportok 

között viszont az érdekérvényesítésre. A különböző csoportok, így például a társadalmi 

osztályok közötti szolidaritás azért lehetetlen, mert mindegyikük a saját – lényegileg és 

egymással kibékíthetetlenül szemben álló – érdekét igyekszik előmozdítani.  

A politikai tevékenység kollektív vagy osztályalapú felfogása mögött az a megfontolás áll, hogy a politika 

alapja az érdek, az eltérő érdekek alapja pedig a kapitalista rend tulajdoni viszonyai által meghatározott 

gazdasági helyzet. A szocialista elméletek számára ezért a gazdaság és politika, illetve a tulajdon és állam 

szerves kapcsolata evidencia.  

A konfliktusokra és a kibékíthetetlenen érdekellentétekre épülő felfogás a 

marxizmusban, a szindikalista elméletekben és a XX. századi a kommunista tanokban 

gyakran radikalizmushoz vezetett a célok megvalósíthatóságát és annak eszközeit 

illetően. A radikalizmus hátterében pedig az a megfontolás állt, hogy az egyes csoportok 

(osztályok, népek) csakis egymás rovására érvényesíthetik az érdekeiket. Vagyis úgy 

vélték: az érdekharcban és az azt kifejező politikai küzdelemben csak úgy lehet nyerni, 

ha valaki veszít. Ez sokak számára hosszú időn át azt is jelentette, hogy nem képzelhetők 

el olyan politikai és állami formák, amelyek konszenzusokká alakítják az 

antagonisztikus érdek-konfliktusokat. A szociáldemokraták később eltértek ettől a 

beidegződéstől, s bár konfliktus-orientált szemléletük sokáig (az elméletek szintjén C. 

A. Crossland elméletéig) megmaradt, azt mégis elfogadták, hogy lehetségesek olyan 

politikai és állami intézmények – így a demokrácia (az ő szempontjukból fogalmazva: a 

társadalmi demokrácia valóságába ágyazott politikai demokrácia) –, amelyek bizonyos 

határokon belül összebékítik az érdekellentéteket. 

 

Az érdek- és osztály-konfliktusok számos elmélet szerint politikai harchoz vezetnek. Az 

a nyelv, amit a legnagyobb hatású szocialista gondolkodók mintegy száz éven át 

használtak, jellegzetes kifejezéseit a katonai nyelvből kölcsönözte (például "stratégia és 

taktika", "álló- és mozgóháború", "ki kit győz le", és így tovább). A politika, mint harc 

ideológiai szinten és a gyakorlatban a barát-ellenség típusú megközelítésekkel járt 

együtt, ami olyan jelszavakban is kifejeződött, mint például „aki nincs velünk, az 
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ellenünk van”, vagy később, a „szövetségi politika” részeként: „aki nincs ellenünk, az 

velünk van”, és így tovább.  

 

A politika a szocialista felfogásban elsősorban uralmi tevékenységet jelent, s csak ennek 

függvényében vonatkozik az emberi magatartások valamilyen intézményi rend 

keretében való összehangolására. Ez azt jelenti: csak az képes a különböző érdekekkel 

rendelkező emberek magatartását szervezni, irányítani és koordinálni, aki ezt hatalmi 

pozícióból teszi. Az állam ún. organizatórikus funkciójáról alkotott sztálini elképzelés 

például azon alapult, hogy az állam egyszersmind uralmi vagy osztályfunkciót is ellát: 

azért szervez, hogy uralkodhasson, s ha már uralkodik, szervez is. Mindez a politika és 

az állam instrumentális szemléletével és (bármilyen mértékű, illetőleg bármilyen 

területre kiterjedő) semlegességének tagadásával járt együtt. Az uralom egyik 

leglényegesebb aspektusa az erőszak-alkalmazás, vagy annak legalábbis a lehetősége. A 

sztálinista államelméletek ezért vallották azt, hogy az állam legfontosabb szervei az ún. 

erőszakszervek, vagyis a hadsereg és rendőrség, melyek szerepe és jellege döntően 

meghatározza a többit.  

 

Ha nem is mindegyik, de sok szocialista gondolkodó – szemben a liberálisokkal – úgy 

vélte, hogy a társadalmilag és politikailag helyesnek egy meghatározott szubjektuma 

van, mely felismeri és megvalósítja azt. Azaz, létezik egy olyan csoport (Marx szerint 

például a proletariátus), amelynek –történelmi helyzeténél fogva – a többinél nagyobb 

esélye van a helyes ítéletek megfogalmazására. Az igazságnak tehát van letéteményese, 

s helyzetüknél fogva egyesek másoknál könnyebben rátalálnak a bölcsek kövére.  

Egyes elméletekben ez kifejezetten elitisztikus következményekkel járt: Lenin és követői így azt is 

feltették, hogy az igazság letéteményesének tekintett osztályon belül van egy még szűkebb csoport (ti. a 

forradalmi jellegű "élcsapat", vagyis a bolsevik párt), amelynek még megbízhatóbbak az ítéletei. G. Sorel 

és a szindikalisták szerint e különleges helyzetben lévő csoport a szakszervezetek által megszervezett 

munkásság, a történelmileg tiszavirág-életű fábiánus mozgalom hívei (például G. B. Shaw és mások) 

szerint pedig a legműveltebbek köre. Mivel az igazság letéteményesére vonatkozó feltételezés alapján e 

szűkebb csoport a többinél mindig öntudatosabb, ez sokak számára lehetővé tette a helyesnek tekintett cél 

irányában zajló társadalmi-politikai változások messianisztikus átélését is. A gyakorlatra orientált 

szemlélet ugyanakkor a megváltás-tudattal könnyen összekapcsolta a cselekvés pragmatikus szempontjai 

(például a taktikai kérdések) iránti felfokozott érzékenységet is.  

A szociáldemokraták mint liberalizált szocialisták ezzel szemben (bár megőrizték a politika és az állam 

érdekekre alapozott és lényegileg konfliktusokra épülő felfogását, s nem adták fel a gazdasági és politikai 

uralom összefüggésének elgondolását sem) lemondtak arról az elképzelésről, hogy a „politikailag 

helyeset” a kiválasztottak könnyebben megismerhetik. 

Ennek az az oka, hogy a szociáldemokrata felfogás szerint – miként a liberalizmusban – 

a politikai tevékenység az állami intézmények kialakítását és működtetését jelenti. Igaz, 

a szociáldemokraták eszményeinek megfelelő állami intézmények mibenléte és jellege 

sokáig lényegesen eltért attól, amit a liberálisok fontosnak tekintettek. 

III. 3. 5. ÁLLAMSZOCIALISTA KÍSÉRLETEK, 1917-1989/1991 

Eddig a szocialista nézetrendszer és politikai elképzelések felől közelítettünk az állam 

felfogásához. Most nézőpontot váltunk, s a kommunista pártok vezetésével lezajlott 

társadalmi gyakorlatot (az államszocializmust) jellemezzük. 
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AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS TÖRTÉNELMI MEGÍTÉLÉSE Az államszocialista kísérletek 

legjelentősebb esetei – Közép-Kelet és Dél Európában 40 év után, továbbá a volt 

Szovjetunióban 75 év után – megszűntek. Másutt (Kína, Kuba, Észak-Korea) még 

léteznek. A Kínai Népköztársaságban mindmáig jelentős modernizációs teljesítményt 

felmutató képződményről van szó, melyet sokan egyfajta elmaradottságot leküzdő, 

nemzetállami modernizációs pótlékként jellemeznek az ötezer éves történelmi múltú 

országban. 

 

E rendszerek negyven, illetőleg hetvenöt éves története, keletkezésük, egzisztálásuk és 

megszűnésük okai sohasem lesz kivonható a legitimációs erőtérből s az értékek 

szakadatlan történelmi átértékelésének processzusából. Azonban ahhoz, hogy ne a 

mindenkori jelen ülhessen győzelmi tort az éppen elmúlt rendszer felett, ahhoz az 

államszocializmust sem elítélni kell (amire persze, tetszik, nem tetszik, sokakban 

megvan a hajlandóság), hanem azt társadalmi-történelmi jelenségként kell megítélni. Ez 

egy sajátos értelemben vett kettős mérce alkalmazását jelenti. Ez azt jelenti, hogy 

egyfelől saját múltjához, lehetőségeihez képesti előmenetelét kell nézni, másfelől pedig 

a világtörténelemben élenjáró, legfejlettebb nemzetekhez való viszonyát kell tisztázni. 

A kettős vonatkoztatás együtt adja meg a saját korában való reális elhelyezés 

lehetőségét. Ilyen kettős mércén való értékelési törekvések persze korábban is léteztek, 

de retrospektíve, némi távlattal elemző munkák ez ideig alig-alig születtek. 

 

A VIZSGÁLAT TÁRGYA. A TÍPUS SAJÁTOSSÁGAI  Alapvető kérdés: milyen 

szocializmus(ok) szenvedtek történelmi vereséget? A polgári társadalom ideológusainak 

válasza e kérdésre az, hogy mindenfajta szocializmus életképtelennek bizonyult, amivel 

a kommunisták próbálkoztak. Ezért vagyunk a  „posztkommunista 

társadalom”  állapotában. Eszerint az 1917 és 1991 közötti korszak semmi pozitív 

tapasztalatot nem hagyott örökül, csupán a totalitárius diktatúrák rossz emlékét. A mi 

válaszunk differenciáltabb és pontosabb lesz, hasonlóan bizonyos, kivételnek tekinthető 

nyugati szerzők (például D. Lane, W. D. Connor, Giovanni Arrighi, Immanuel 

Wallerstein) válaszához. 

 

Melyek azok a társadalomszervezési jellemzők, amelyekkel az államszocialista 

kísérletek leírhatók? Mindenekelőtt nem voltak tőkés társadalmak, mert nem a 

magántulajdon alapzatán és a piaci kapcsolatokon keresztül egyesítették a termelés két 

legfontosabb tényezőjét, az embert és a termelési eszközöket. (Alárendelt 

mozzanatokként, korszakonként és országonként változó terjedelemben, mind a 

kisárutermelés, mind a tőkés magántulajdon, mind a reciprocitásom alapuló naturál-

gazdálkodás ettől még jelen lehetett). Továbbá nem voltak – s történelmi adottságaik 

következtében, nem is lehettek – kommunista társadalmak sem, hisz annak primordiális 

fogalmi kritériuma, hogy a szabad egyének szabad szövetségeként, a munka közvetlen 

társadalmisága jegyében és ne államilag szervezetten egzisztáljanak. A pozitív 

meghatározás tekintetében pedig – csatlakozva a J. Wiatr és W. Narojek koncepciójához 

– a következőket kell látnunk: „A szocialista iparosítás, a mezőgazdaság kollektivizálása 

(ahol erre sor került), a kulturális forradalom – mindezek meghatározott és tudatosan (ha 

nem is mindig a kialakított megoldások összes következményeinek teljes tudatában) 

elfogadott döntések produktumai.” Ha pedig ez így van, akkor itt – szemben a piac 

törvényei által megszabott egyéni magatartások spontán interakciójának modelljével – 
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elsősorban olyan folyamatokkal van dolgunk, amelyek lényege: a társadalmi jelenségek 

irányítása az államhatalom e célra történő felhasználása útján.  

 

A politikai intézmények ilyen körülmények között új jelentőségre tesznek szert. Ezek az 

intézmények már nem csupán olyan eszközök, amelyek a gazdasági rendszer védelmét 

szolgálják azon (belső vagy külső) erőkkel szemben, amelyek működését 

megzavarhatják, hanem ellenkezőleg: mindenekelőtt a gazdasági feladatok 

megvalósítását koordináló eszközök. Ilyenformán ez a rendszer nem működhet 

döntéseket hozó és végrehajtó szervek nélkül, amelyek megszabják az országban 

végbemenő tömegméretű társadalmi folyamatok irányát. 

 

A politikai (s különösen a hatalmi) problematika ezáltal a társadalmi élet központjába 

kerül. A politika a szocialista társadalomban bizonyos fokig azt a funkciót tölti be, 

amelyet a klasszikus kapitalizmusban a tőkés piac töltött be: a társadalmi integráció 

terrénuma, mely – amint arra J. Wiatr rámutatott– túlnyomó mértékben meghatározza a 

folyamatok jellegét és lefolyását a társadalmi élet egyéb, ‘nem-politikai’ területein is.” 

Az államszocializmus, vagy más néven: politikai szocializmus tehát állami keretek 

között szerveződő, olyan köztulajdoni dominanciájú, de akár a vegyes tulajdoni 

rendszerig elmehető berendezkedés, amelyet nem a piac, hanem a politika integrál. A 

tervező társadalmak e szubsztanciája azon két, a szó szoros filozófiai értelmében vett 

attribútumban nyilvánul meg, hogy egyfelől a felhalmozás és a fogyasztás, másfelől a 

köz- és a magánfogyasztás arányáról makrotársadalmi döntések születnek. Itt vezetendő 

át a gazdaság és a társadalom működésének szociológiai magyarázata a politikai hatalom 

intézményes mechanizmusainak kérdéséhez (redisztributív hatalom), amely azonban 

lényege szerint már korántsem egységes – ezért nem is itt tárgyaljuk.  

Valójában – a strukturális különbségeket felmutató, eltérő törvényszerűségeken alapuló 

lényegtípus értelmében (ami tehát nem gyakoriságot, terjedelmet, s és nem is 

ideáltipikus összefüggéseket fejez ki, de amely a cselekvők feltehető szándékait, 

racionális motívumait mutatná meg) – nem egy, hanem politikailag négy, gazdasági-

társadalmi alakja tekintetében pedig háromféle kísérlet játszódott le 1917-tol 1991-ig. 

Ezek a következők: 

 

(I.) Az első szakaszt a forradalmi húszas évek jelentették, szándékai szerint az állam- és 

a jog elhalásának perspektívájával, a Pasukanisz által képviselt forradalmi 

természetjoggal, eredeti életmód és együttélési kísérletekkel, a kultúra megújulásával – 

mindezt a polgárháború és a nemzetközi elszigeteltség ellenére. A kb. 1917-től 1928-ig 

tartó periódus saját gazdasági és társadalmi alakzatot értékei ellenére sem szilárdított 

meg. Ehhez túlságosan is gyakran változtak a körülmények, nagy horderejű politikai 

fordulatok (hadikommunizmus, NEP) kíséretében. Az első világháborút követő 

forradalmi hullám elmúltával (1923 után) geopolitikai fordulat állt elő, a de facto 

elmaradt világforradalom konzekvenciáját Sztálin vonja le a »szocializmus egy 

országban« című programmal (1924). Egy másik, hasonlóan nagy horderejű fordulat 

elméleti konzekvenciáit Lenin a Baloldaliság… (1920) című írásában még anticipálta. 

Az orosz forradalom egyes alapvető vonásai érvényességének, nemzetközi 

jelentőségének vizsgálatában ugyanis azt állapította meg: „Ugyanúgy hiba volna az is, 

ha szem elől tévesztenők, hogy mihelyt a proletárforradalom legalább egy fejlett 

országban győz, minden valószínűség szerint éles fordulat következik majd be, 

nevezetesen: Oroszország rövid idővel ezután nem mintaország, hanem ("szovjet" és 
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szocialista értelemben) ismét elmaradott ország lesz.” Ám Lenin e gondolata mégsem 

lett iránytűvé, amikorra relevánssá vált. 

 

(II.) A második szakasz a Szovjetunióban a harmincas évek derekára kikristályosodott 

sztálini modell volt, amely az ún. tervlebontásos, direkt irányításos gazdálkodási formát 

az egypárti hatalomgyakorlással párosította, a lehető legközelebb hozva egymáshoz az 

államhatalmi-politikai viszonyokat a gazdasági-társadalmi viszonyokhoz. Ezért jutott itt 

kiemelkedő szerephez az államigazgatás és annak pártirányítása, s ezért kerül(t) előtérbe 

az ágazatirányítás a funkcionális irányítással szemben. A Lenin által 1920-ban 

megsejtett helyzet de facto beálltakor, vagyis 1947 után (Csehszlovákia, NDK és 

Magyarország vonatkozásában) a népi demokráciáról a proletárdiktatúrára való 

erőltetett áttérés nyomán már a sztálini modell kényszeredett importja lép megoldásként 

a Lenin által exponált probléma helyére. Nem motívumok nélkül, de nagy károkat 

okozva. A fasizmus legyőzése nyomán a szovjet modell elfogadása vált a kommunista- 

és munkásmozgalomhoz tartozás ideológiai, politikai kritériumává – ami jó időre 

kiiktatta az egyenlőtlen fejlődés igencsak releváns – elméleti problematikáját, 

nevezetesen azt, hogy ki, kinek és miben mutathat példát. Itt is azt láthatjuk, hogy nagy 

az eszmék (és a téveszmék) ereje: a sok oldalról motivált ideológiai szükséglet nem azért 

vált hamis tudattá, mert valaki be akart és tudott csapni valakit, hanem azért, mert hamis 

tudat volt. Vagyis a kor szereplőit arra motiválta, hogy mechanikusan kövessék a Sztálin 

által kanonizált (1936) szovjet utat, ami kizárta az orosz forradalom lukácsi értelemben 

vett (1968) nem-klasszikus jellegének felismeréséből adódó feladatok számbavételét. 

Tehát éppen a marxista elemzés erejét, a konkrét helyzet konkrét elemzését és a 

történelem összfolyamatába ágyazódó egyenlőtlen fejlődés elvének a módszertani 

érvényesítését zárta ki. 

 

Románia vagy Kuba még az 1970-es és 1980-as években is ebben a modellben, az 

eredeti sztálini modellben egzisztált, Észak-Korea pedig ma is ezt teszi. A sztálinizmus 

itt a politikai hatalom gyakorlásában nemcsak és nem is elsősorban az egypártrendszert 

jelenti, hanem annak monopolisztikus – és nem a Gramsci-i értelemben vett 

hegemonisztikus – hatalomgyakorlási formáját. Csak ennek jellemzője a tömeges 

represszió, a személyi kultuszos, vezér-elvű legitimáció és a tudatosan zárt szerkezetre 

törekvés. Ez egyfelől a fellazítási stratégiával szembeni önvédelemi stratégia, gyakorta 

hipertrófikus formákban, másfelől – s ezt kevesen veszik észre – a tőkés dominanciájú 

világgazdasághoz való rendszeridegen alkalmazkodás kényszerű következménye. A 

globalizációs nyomás közepette nemzetgazdáságot, nemzeti valutát, kereskedelmi 

cserearányokat védő funkciókkal. A nyílt társadalom hívei ugyanis – minden gorbacsovi 

naiv báj, sőt képmutatás ellenére – nem barátai, hanem ellenfelei a nyílt társadalom 

ellenfeleinek. Amiből még messze nem következik, hogy a zárt társadalom – mondjuk 

a fichtei Der geschlossene Handelsstaats [zárt kereskedelmi állam] értelmében – híveivé 

kellene válnunk. 

 

(III.) A harmadik szakasz elején (vagyis az 1950-es évek derekától, az SZKP XX. 

kongresszusa /1956/ nyomán, de főleg az 1960-as években, a személyi kultusszal és a 

dogmatizmussal való leszámolás után; már ahol ez megtörtént) döntően két irányú 

reformfolyamat indult meg. Az egyik a gazdaságszervezés technokratikus, kibernetikus 

reformja, melynek prototípusát az NDK jelentette, s melyre egykor a kibernetikus 

szocializmus elnevezéssel utaltak. Itt a hagyományos polgári jog helyére a gazdasági jog 
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került, s ezen az úton akarták az erőforrások optimálisabb elosztásával, a tervezés 

tökéletesítésével a lakossági szükségleteket magasabb szinten kielégíteni, a helyi 

hatalomban teret engedve egyfajta mérsékelt demokratizálásnak. Ezt a reformtípust 

vette át Csehszlovákia és kisebb részt a brezsnyevi Szovjetunió az 1970-es évektől. 

Politikai különbségei – a tömeges represszió és a személyi kultusz hiánya – ellenére ez 

a reformtípus gazdaságilag az eredeti típus modifikációjának tekintendő, mert az érték 

mérésének gazdasági alapproblémáját és a társadalmi kapcsolatok mellérendeltségi 

(döntően nem hierarchikus) szerveződését, elődjéhez hasonlóan, nem oldotta meg. 

Bizonyos felfogások szerint vereségét kb. két évtizedes késésének köszönhette: ha a 

tervlebontásos formájú tervgazdálkodásos rendszer számára a mikroelektronikai 

apparátussal ma már elvégezhető tervezés, munka-érték számítás rendelkezésére állt 

volna, akkor e társadalmakban nincs hiánygazdálkodás sem.  

 

(IV.) Nemcsak kulturális hagyományaiban és történelmi feltételeiben, hanem az eredeti 

sztálini köpönyegtől való eltávolodás, a más minőség értelmében jelentett újítást a 

reformok másik típusa: az árugazdasági viszonyokat a köztulajdon dominanciájával 

(állami és szövetkezeti tulajdonformák) és makrogazdasági irányítással kombináló 

jugoszláv és magyar, valamint a mai kínai reform. Jelentős gazdasági sikerek, 

tömegfogyasztás, életszínvonal-növekedés, az egyéni ösztönzés differenciált formáinak 

megjelenése és szabad kulturális légkör alakult ki, az „emberarcú szocializmus”  prágai 

jelszavának földi valóságaként. Mindez az egypártrendszerű hatalomgyakorlást is 

civilizálta (lásd Magyarországon az önkorlátozó hatalom kádári eszméjét  és 

Jugoszláviában a szocialista pluralizmust), s tompította a politikai szabadságjogokat 

követelő emberi jogi kritikának az erejét, amelyet a XX. század második felétől jogosan 

fogalmaztak meg a liberális-demokratikus eszme hívei. (E vonatkozásban természetesen 

meg kell jegyezni, hogy a magántulajdon – a legtermészetjogiasabb felfogásában sem 

tartozhat – az emberi jogok kategóriájába.) Amikor a gazdasági válság sérülékennyé 

tette, majd aláásta a rendszer alapjait, akkor ez a kritika totális szocializmus-kritikába és 

direkt kapitalizmus apológiába ment át. Jellemző, hogy Magyarországon 1989/1990-ben 

olyan „érvekkel” operálva döntötték meg az államszocializmust, mintha 1952-ben 

éltünk volna. 

 

Látni kell azonban, hogy e folyamatban szükségképpen megjelenik a magántulajdon és 

a látens politikai pluralizmus, így az átmeneti társadalom előbb-utóbb válaszút elé kerül: 

fokozatos liberalizálással felszámolja a rendszer szocialista elemeit, amint ez történt, 

vagy számot vet a viszonylagos elmaradottság talaján fogant antikapitalista kísérletek 

hosszú távú átmeneti jellegével. Azaz a régi és új társadalomszerveződésre jellemző 

elvek konfliktusos együttélésében fokozatosan a szocializálás új formáinak tudatos 

kiépítésére törekszik, a néphatalom intézményein keresztül kontrollálva a nem 

kívánatos, ámde szükségképpen fellépő hatásokat.  

 

Magyarországon a  sztálinizmussal  következetesen leszámoló, de mindenféle egyéb baloldaliságot azzal 

tévesen azonosító kádári, aczéli politika mindezt nem tette. E rossz beállítottsága, reflexe  következtében 

nem akart és nem tudott a marxizmus reneszánsza felé nyitni, azaz valóban demokratizálni, s nem 

liberalizálni a politikai életet, szocializálni, s nem privatizálni az állami tulajdont, közelebb víve a munkást 

tulajdonához, s felelőssé téve a gazdálkodásért. Ezért helyes gyakorlati-politikai kezdeményezései – 

egyszemélyi felelős vezetés helyett üzemi tanácsok, a kezdeményezett ún. vállalati három- vagy 
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négyszögek (participáció) továbbfejlesztésével, a közvetlen demokrácia elvének kiszélesítésével – 

elmélet hiányában nem voltak és lehettek elég átütők. A marxista tudományosságban kevéssé jártas, s 

ezért kevéssé eligazodó vezetésnek Lukács György Demokratisierung heute und morgen című munkája 

(íródott: 1968) nem sokat jelenthetett volna, megjelenése (1988) után pedig már semmit sem jelentett. 

Igaz, a polgári demokrácia és a sztálinizmus között filozófiai szinten keresett tertium datur nem 

helyettesíthette a politikai szerkezet intézményes működésmódját, viszont helyesen jelölte meg egy ilyen 

reform irányát és szükségességét. 

E tekintetben a konklúziónk a következő. Nem egyféle nyers, politikai szocializmus volt, s nem az összes 

bizonyult versenyképtelennek. A IV. típus a fejlettség azon szakaszán, ahova ezek az országok elértek, 

sok pozitív tapasztalatot hagyott hátra, mint ahogy az iparosítás eredeti sztálini modellje (II. típus) sem a 

maga idejében volt inadekvát, hanem akkor, amikor túlélte magát. A Szovjetunió az utolsó másfél 

évtizedben, a negyedik ipari forradalomra való átállás követelményei – a posztindusztriális ágazatok fel, 

a hagyományosak leértékelődése – miatt vesztette el a rendszerek harcát. Tehát nem a  sztálini 

thermidorral  és nem a   hruscsovi revizionizmussal, hanem azért, mert társadalmi és politikai rendszere 

nem tudott megújulni, s a megváltozott geopolitikai helyzetben már majdnem törvényszerűvé vált a kis 

országok kollapszusa. 

Nem bukott meg minden amit megneveznek, s nem az bukott meg, amit ki sem lehetett próbálni 

(kommunizmus), mert történelmileg nem volt, s nem lehetett napirenden. A látszat az, hogy egy tétel 

(szocializmusé a jövő) megdől, ha tapasztalatilag nem igazolódik [verifikáció], csak látszat és nem 

valóság, ha és amennyiben a falszifikáció elmarad (nem jobb, hanem hasonló teljesítőképességű vagy 

rosszabb követte az ilyen-olyan  államszocializmust). Mindezek a különbségtételek, a reális mércék 

keresése nem változtat azon a történelmi tényen, hogy a  létezett politikai szocializmusok  elveszítették 

történelmi felhajtó erejüket a közép- és kelet európai tömegek szemében, akik épp ezért nem is védték 

meg azokat. Az átmenetből visszamenet lett, eredeti tőkeátcsoportosítással és a polgári társadalmi 

berendezkedés alapformáinak (magántulajdon, piaci közvetítéssel és parlamentáris vagy prezidenciális 

államformával) átvételével. 

POLITIKAI RENDSZER ÉS ÁLLAM 1960 UTÁN  Az egypártrendszerű hatalomgyakorlás – 

1902 és 1922 (vagyis Lenin Mi a teendő? című műve, és a politikai végrendeletét képező 

Levelek megírása) között – a lenini élcsapat típusú, új, forradalmi pártban kapta meg 

egykor igazolását. Bizonyos értelemben furcsa is volt, hogy 1936. évi szovjet alkotmány 

után, az általános választójog bevezetésével* épült ki az egypártrendszerre + 

parlamentarizmusra + a transzmissziós szakszervezeti munkára épülő politikai rendszer, 

amelyet (a fő vonalat illetően) a közép- és dél európai népi demokráciákban is átvettek. 

Egyáltalán minek parlament, ha nincs minőségileg eltérő érdekeket ütköztető politikai 

mozgás? Ahol viszont parlamentarizmus van, ott eleve kizárt a forradalmi élcsapat, 

vagyis a forradalmi párt.  

 

                                                 
*  Ismeretes, hogy az addigi szovjet alkotmányok (1918, 1924) kizárták a „burzsoá elemeket” a 

választójogból. Az már kevésbé, hogy a szabadversenyes kapitalizmus kb. első 100 évében a centrumban 

[Nyugat-Európában] sem volt demokrácia, hisz az I. világháború előtt nem volt általános a választójog. 

Azaz a vagyonos és képzett emberfők, az uralkodó osztályok tagjai voltak csak választók és választhatóak, 

vagyis államalkotó közemberek Épp ezért a liberális honorácior demokráciákban a politikai hatalom és a 

gazdasági osztályuralom egybeesett – mutatta ki Claus Offe. Nem könnyű egyetlen egy új formációnak 

sem megteremteni legitimitását, mert egyfelől a formációváltás-szituációk visszaesésekkel járnak, 

másfelől ennek következtében is erős reminiszcenciákat ébreszt a múlt. Világos, hogy az nyers politikai 

vagy más néven államszocialista kísérletek is szembenéztek a váltás legitimációs nehézségeivel, ráadásul 

egy fejlettebb, uralkodó világ, a centrum-kapitalizmus permanens nyomása mellett. A világ több mint 

kétharmadát 1945 után is uraló centrum, a saját fejlettsége és természete alapján mindig is diktálhatta a 

szükségletek univerzumát, ami alól az államszocializmusok csak részlegesen vonhatták ki magukat. Ez 

volt a hiánygazdaság külső alapja, s a kultúra államszocializmusbeli önfényűségét és elért színvonalát 

utólag, ma, a polgári tömegkultúra és tudatipar posványának jelenlétében sokan csodálják.  
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A magyarázatot az adja, hogy egyfelől a munkásmozgalomban fél évszázadig harcoltak 

az általános választójogért, amit nem lehetett félretenni. Másfelől a parlament némi 

legitimációs erővel pártharcok nélkül is rendelkezik, mert alkalmas a területi 

érdekképviselet funkciójára és a törvényhozó hatalom legitimálására. Ezért 

intézményesítették, noha a kormányzást ellenőrző szerepe alig-alig volt, hisz ezt e 

rendszerek a pártirányításon és a népi ellenőrzés kiépítésén keresztül végezték, az 

ügyészség általános törvényességi felügyeletet betöltő ellenőrző funkciója mellett. 

Viszont, bár nem elhanyagolhatóak, egy politikailag integrált tervező társadalomban 

aligha a területi szintkülönbségek jelentik a fő érdek-összeütközéseket, hiszen egy sereg 

fontos ágazati és funkcionális részérdeket is ütköztetni és rangsorolni kellett. Hogyan 

oldotta meg a politikai rendszer a közérdek megformálását?  

 

Az államszocializmus politikai mechanizmusában a legfőbb döntéshozó (törvényhozó), 

végrehajtást irányító és ellenőrző szerv a párt. A részbürokráciák közötti valóságos 

konfliktusok eldöntésére, a rendelkezésre álló erőforrások elosztására, a politikai 

stratégia kidolgozására a párt központi szerveiben és Központi Bizottságában (KB) kerül 

sor. Társadalmi érdekharcok a nyilvánosság elől rejtetten, a párt fórumain zajlanak. Itt 

mérkőznek meg a partikuláris érdekeket képviselő szakbürokráciák, s itt alakul ki, 

sokszor csak a KB szintjén az a konszenzus, mely döntéseivel lezárja az aktuális politikai 

harcokat. Ez egyben azt is jelenti, hogy az állami végrehajtó hatalom legfelsőbb szervei, 

a kormányzati szervek (a funkcionális és ágazati minisztériumok) és a pártközpont 

apparátusai között párhuzamos funkciók és feladatok vannak. A pártközpont éppúgy 

szakembereket von be az apparátusába, mint a minisztériumok, de terjedelmében 

korlátozottabb; mind az emberfőket illetően, mind pedig döntéshozatali eljárásában. 

Ennél fogva homogénebb, egyszerre képviseli a szakágazatokat, pénzügyet, 

munkaügyet, tervhivatalt, s egyszerűsített döntéshozatalra képes. Ezen keresztül 

végezheti el a részbürokráciák közötti konfliktusok eldöntését, amelyre a kormányzati 

munka nem mindig lenne alkalmas. Amikor a pártközpont a különféle, egymással 

szembenálló részérdekeket egyezteti, rangsorolja, végső soron önmagával kell 

megegyezésre jutnia. Párton belüli munkamegosztásban a pártközpont apparátusa, élén 

a titkársággal a rutin jellegű napi érdekkonfliktusokat dönt el, olyanokat, amelyek a 

szakbürokráciák között még nem dőltek el. A stratégiai szintű döntéseket, 

irányváltásokat a központi szakapparátus sohasem hozza meg, csak előkészíti. 

Megfogalmazza a lehetséges döntésvariánsokat, érv és információs anyagokkal ellátva. 

A legfőbb döntéshozó hatalom a KB, döntései a formalizált jogszabályrendbe nem 

illeszkedő határozatok, melyek szükséges konzekvenciáit a parlament törvény 

formájában recipiálja – foglalhatjuk össze Konrád György és Szelényi Iván jellemzését. 

 

A politikai döntéshozatal centruma tehát a párt: integráló, érdekkifejező-kijáró és 

ellenőrző szerepén keresztül, melyet a Központi Bizottság, a Politikai Bizottság testületi 

szervei és a párt főtitkára gyakoroltak, a személyi kultusz felszámolása után a kollektív 

vezetés elve nevében. A párt főtitkára – bár személyi karizmával (Tito, Kádár) 

rendelkezhetett személyi kultusz nélkül is – megosztotta hatalmát a Politikai 

Bizottsággal (PB) és annak tagjaival, mint ahogy a PB a szélesebb testülettel, a rendszer 

körülményei között alapvető és valós reprezentációt jelentő KB-val. Az érdemi politikai 

viták színtere, a körülbelül négyévenkénti pártkongresszusok mellett, ill. helyett, e két 

testület volt, a reszortfelelős-irányító PB-tagok valóban nagy hatalommal rendelkeztek 

a gazdaság, a kultúra, a pártirányítás vagy a sajtó felett. PB taggá csak jelentős politikai 
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életút után, az első ember bizalmát élvezve válhatott valaki, ha végigment a politikai 

szocializáció folyamatán. A redisztributív hatalom legfontosabb gazdasági, társadalmi 

és politikai irányvonalat szabó döntései elsősorban a KB ülésein születtek meg, ahol 

mindenki részt vett, aki számított. A KB tehát nem fiktív, hanem a valóságos 

reprezentáció szerve volt, ahol ágazati, funkcionális, területfejlesztési érdekek és 

politikai alternatívák jelentek meg, a törvényhozó hatalomra és a kormányzásra nézve 

politikailag meghatározó módon.  

 

A KB összetételét és szerepét is jól jellemzi Konrád György és Szelényi Iván: „A 

Központi Bizottság ülésein részt vesz az uralkodó rend minden reprezentatív tagja – 

szinte automatikusan tagja a Központi Bizottságnak a pártközpont valamennyi titkára és 

osztályvezetője, a párt és az állam nagyobb területigazgatási szerveinek vezetői, minden 

minisztérium és minden országos hatáskörű igazgatási szerv vezetője (a Nemzeti Bank 

elnökétől a Statisztikai Hivatal elnökéig és a Tudományos Akadémia főtitkáráig), 

minden napilap főszerkesztője, a rádió és a televízió elnökei, a legnagyobb vállalatok 

vezetői, s nem utolsó sorban a hadsereg és a rendőrség főnökei, ott van tehát mindenki, 

aki hivatalánál fogva  kiemelkedő hatalommal rendelkezik, s ennélfogva országos 

jelentőségű redisztributív döntések részese lehet.”  

A KB határozatai, aktusai a törvényhozói akarat politikai előfeltételét jelentették, mert az 

egypártrendszerben a parlament nem hozhatott olyan törvényt, amely ellenkezett volna a legfőbb 

párttestület akaratával, a párt alkotmányosan is rögzített vezető szerepével. A törvényhozó hatalmat 

gyakorló, de politikailag nem ügydöntő helyzetben lévő, területi reprezentációt jelentő parlamentre – 

amelynek képviselőit a Népfront jelöltje (1985-ben jelöltjei) közül az általános választójog alapján 

választották meg – elsősorban a törvényhozó hatalom legitimitása miatt, kisebb részt a parlamenti 

bizottságokban folyó szakmai-törvényhozói előkészítő munka miatt volt szükség.  

A politikai rendszer a hatalom egységére épült, s ez az elv abban a megoldásban is 

kifejeződött, hogy a KB tagok felelős állami szervek vezetőiként a saját maguk iniciálta 

törvényhozás végrehajtóivá váltak. Vezető állami funkcionáriusokként feleltek a 

területükre eső döntések végrehajtásért, s egyben közvetíthették tapasztalataikat a 

törvényhozást mozgató párttestületek felé. Egyfelől a KB-tagság és az állami, 

szakigazgatási apparátus vezetése, másfelől a pártapparátus részvétele és informális 

nyomást gyakorló hatalma az állami végrehajtó tevékenységre jelentette a hatalmi ágak 

elválasztásának hiányát, relatív egységét. A KB tagokat az állami szerv vezetéséből 

fakadó fegyelem mellett tehát a pártfegyelem is kötötte a döntések megvalósításában. 

Az állami és pártfegyelemmel olyan kettős szerep és fegyelmi kötelezettség állt fenn, 

amelyen keresztül hatékonyan érvényesült a párt vezető szerepe, még a nyolcvanas évek 

látens politikai pluralizmusának körülményei között is. A törvényhozó, a végrehajtó és 

az ellenőrző hatalomnak ez a relatív elkülönítésen belüli összefonódása, illetőleg az 

elkülönítésnek és az összefonódásnak ez az időről-időre változó irányú, mozgékony 

dialektikája, ami éppannyira megkülönbözteti a szocialista politikai rendszert a 

gleichschsaltoltan egyetlen dimenzióra leegyszerűsítetett fasiszta államgépezettől, mint 

a hatalmi szférákat elvileg szétválasztó polgári demokráciától, más politikai 

szisztémákhoz képest kiváltságos rugalmasságot és hatékonyságot biztosít a racionális 

redisztribució politikai-gazdasági gépezetének.  

 

Az egypárti hatalomgyakorlás ellentéte a huszadik század második felében a polgári 

pluralizmus, a társadalmi nyilvánosság és a parlamentarizmus volt. Ezek nem igazán 
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segíthettek az államszocialista rendszerek adekvát politikai mechanizmusának 

megtalálásában, mert a polgárság osztályuralmának adekvát intézményesülései. Az 

1989/91-ben bekövetkezett fordulat ezt nagymértékben igazolta: a társadalmi 

nyilvánosság és parlamentarizmus – lett légyen az glasznoszty, parlamentáris 

államforma vagy prezidenciális – a gazdaság feletti magánhatalmat és nem az 

államszocializmus társadalmiasodását, demokratizálódását hozta magával. 

Ha ezt kicsit is figyelembe veszik, érthető, hogy az egypártrendszer a köztulajdoni formák 

(Magyarországon: állami vállalatok, szövetkezetek, állami gazdaságok) politikai biztosítékát jelentette, 

ez volt alapfunkciója, s felbomlása a köztulajdoni rendre épülő gazdaság és társadalom végét jelentette – 

több mint tíz országban. 

Típusalkotásunk felől nézve: a „direkt irányításos tervgazdálkodás” szovjet típusú 

gazdaság és politikaszerveződése nem helyettesítője és nem út a kommunizmus marxi 

feltételezése felé, hanem az iparosítás és a társadalmi egyenlőség gondolatának olyan, 

az orosz kollektivizmus mechanikus sajátosságaival megvalósult összekapcsolása volt, 

amelynek teljesítménye – a lényegtípus értelmében – alatta maradt az áruviszonyokat 

köztulajdon és makrogazdasági irányítás mellett szervező egykori jugoszláv, magyar és 

a mai kínai gyakorlatnak.  

 

E rendszerek jelentősen eltértek az államiságtól mentes, az elidegenedett közhatalmat a 

társult termelők uralmával felváltó, posztkapitalista viszonyokra méretezett marxi 

elképzeléstől. Mindig államilag szervezett közhatalom mellett léteztek (akár a népi 

demokratikus, akár a szovjet típusú berendezkedés politikai formája jellemezte azokat). 

Az államfejlődés elvont sémái felől nézve, olyan, korán jött kísérleteknek tekinthetőek, 

amelyek viszonylagos eredményeik ellenére sem tudtak a centrum-kapitalizmus 

fejlettségét meghaladó új termelési módhoz vezetni, s ellenállni a tőkés globalizáció 

nyomásának.  

 

Végeredményben a világrendszerben lezajló folyamatok álláspontjáról azt kell 

mondanunk, hogy a kapitalizmus Európa-központú világrendszerként jött létre a XVI. 

században, s államok közötti rendszerként terjedt a XX. század végéig. A XX. században 

ezt a nemzetállami rendszert két nagy kihívás érte: Európa egyik külső, nyugati peremén 

emelkedett fel az Egyesült Államok, míg a keletin a Szovjetunió, (majd követték a jaltai 

világrendben szövetségesei). Az Egyesült Államok már egyáltalán nem 

szabadkereskedelemmel, hanem két- és többoldalú, irányított kereskedelmi és pénzügyi 

rendszerrel és az amerikai multinacionális vállalatok vertikális szervezeteivel hálózza 

be a világgazdaságot. Ennek következtében a világgazdasági rendszer hegemón 

tényezője lett. Katonai szövetségek sorával együtt: ez volt tulajdonképpen az Euró-

atlanti integráció fénykora. Az európai eredetű nemzetállami rendszer másik kihívója, a 

Szovjetunió (1917/24-1991) és az államszocialista kísérletek voltak, amelyek a 

világgazdaság alóli emancipációt nemzetállami keretek között kísérelték meg, de nem 

élték túl a hidegháború végét és kiszolgáltatottá váltak a globális gazdasági integráció 

kényszerítő erőinek.   

 

Következésképp a közös ellenség eltűnése – objektíve is – megváltoztatta az Egyesült 

Államok és Európa viszonyát. A közvetlen szövetséges – közvetett konkurens 

állapotából a konkurensi ellentétet mérséklő közös külső ellenség, az ún. kommunizmus 
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megszűnésével, a direkt versengés felé mozdultak el. S mindez hatott a 

szociáldemokráciára is. 
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III. 4. A NACIONALIZMUS ÉS A NEMZETÁLLAM ESZMÉJE   
 

A nacionalizmus általános jellemzői. Kánonok és kételyek. A nemzet-elvű gondolkodásmód és 

társadalom-felfogás. Nemzet-fogalmak és nemzetfelfogások. A natio. Az „etnikumtól” a 

nemzetig. A nemzet-képző tényezők. A nemzetállam jelentésrétegei. A hagyományos jelentés: 

etnikai homogenitás. A nemzetállam mint „területi állam”. A nemzetállam mint modern polgári 

állam. A nemzetállamiság mint legitimáció. A politikai nemzetállam-fogalom. Etnikai stratégiák 

és kisebbség-politikák. Etnikai stratégiák. Kisebbség-politikák.  

Az emberek közötti kötelékek bizonyos formáit évszázadok óta a születésre, a 

származásra és az eredetre utaló latin nascor (nasci, natus; születik, származik, ered 

valakitől), natio (születés, nemzet, néptörzs, nemzetség) és gens (gentis, nemzetség, 

rokonság, nép, néptörzs), illetőleg a görög ethnosz (nép, néptörzs, nemzet, nemzetség, 

csoport, nyáj, falka) szavakból képzett kifejezésekkel írták le.  A XVIII. század végétől 

kezdődően ugyanakkor a "nemzet", a "nemzetiség", a XX. században pedig az 

"etnikum" szavak – miközben megőrizték a közös származás és az eredet konnotációit 

is – az európai nyelvekben valami egészen másra, egy új típusú közösségre utalnak. A 

nationak mint nemzetnek a nacionalizmus adott új jelentést, mely önálló 

eszmeáramlatként a XVIII. század végén kezdett alakot ölteni, s a XIX. században 

nyerte el érett, noha később sok vonatkozásban módosuló formáját. A nacionalista 

mozgalmak jelentős mértékben átalakították a régi állami, politikai, gazdasági és 

kulturális intézményeket, illetőleg újakat hoztak létre (például nemzetgyűlést, 

nemzetőrséget, nemzeti bankot, nemzeti színházat, nemzeti múzeumot és így tovább), 

melyek legfontosabbika nemzetállam volt. 

III. 4. 1. A NACIONALIZMUS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI  

 

KÁNONOK ÉS KÉTELYEK  Különös jelenség, de a nemzet elvére épülő eszmerendszer 

jellemzőnek feltárását olykor az nehezíti, hogy a nacionalizmust elemző roppant 

kiterjedt és ma is folyamatosan bővülő modern szakirodalom egy-egy tétele 

reflektálatlanul elfogadott dogmává vagy megkérdőjelezhetetlen kánonná szilárdult. 

Ezek közül hármat említek. 

 

Széles körben elfogadott gondolat, hogy a nacionalizmus – szemben a másik három 

uralkodó eszmével – Janus-arcú jelenség. A nemzeti mozgalmak kiváló elemzője, Thorn 

Nain nyomán igen sokan úgy vélik, hogy ez az eszme, miként a római kapukon álló 

isten, egyszerre tekint két ellentétes irányba: egyik arcával előre, a másikkal pedig hátra 

néz. S valóban: a nacionalizmus egyszerre kötődik a múlthoz és a jövőhöz, a tradícióhoz 

és a haladáshoz, hisz – mint mondják – úgy vezeti a társadalmakat a modern világba, 

hogy ehhez a múltból merít erőt. E kettős jelleg átvitt értelemben is igaz: a 

nacionalizmus – teszik hozzá – egyszerre épít és rombol, jó és rossz, felemel és letaszít, 

s nemcsak az elnyomott nemzetek felszabadulásához járul hozzá, hanem más népek 

elnyomásához is. E kettős jelleg következtében aztán a nacionalizmusról szóló 

felszínesebb elemzések gyakran használják az „egyfelől-másfelől” jellegű érveket, 

értékelését pedig olykor „pozitív és negatív” szerepének kusza elegyével intézik el. 

 

A Janusra utaló jellemzés nem téves, pusztán pontatlan, amennyiben csak a 

nacionalizmusra tartjuk érvényesnek. A kétarcúság ugyanis minden uralkodó eszme 
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mélyén megfigyelhető. A szabadelvűség olykor libertarianizmusba hajlik, mely az 

egyén-központú anarchizmushoz áll közel, s a liberalizmusról is kijelenthető, hogy 

gazdaságpolitikája egyszerre épít és rombol, s egyeseket felemel, míg másokat letaszít. 

Ugyanígy: a konzervatív gondolkodásban a „fontolva haladás” gondolata mellett helyt 

kap a múltat visszaállítani akaró reakció is, s a hagyományok megőrzésére való 

hivatkozás olykor még a legszükségesebb változásokat is lehetetlenné teszi. A 

szocializmus esetében e kettősség a XX. század elején regionálisan meghatározott 

paradigma-formáló erővé vált: a kommunizmus milliók életébe került, míg a jóléti állam 

emberek tömegei számára korábban sosem látott lehetőségeket nyitott meg. Bizonyos 

szempontból úgy tűnik, hogy a kétarcúság lényegében az eszmerendszerek 

mérsékeltségével vagy radikalizmusával függ össze, vagy legalábbis abban fejeződik ki. 

 

A Janus-arc tehát minden eszmeáramlatra jellemző, s a nacionalizmus esetén legfeljebb 

nyilvánvalóbb a többinél. Azt a látszatot, hogy a kétarcúág csak ezt az uralkodó eszmét 

jellemzi, olykor az elemzések és értékelések során használt egyes szavak és kifejezések 

érzelmi-asszociációs különbségei is erősítik: ha valakit hazafinak (patriótának) 

mondanak, azzal arra utalnak, hogy az illető a nemzeti elv mérsékelt képviselője, ha 

nacionalistának, ez azt jelzi, hogy túllépett valamilyen határt, ha pedig sovinisztának 

minősítik, akkor ez azt jelenti, hogy kifejezetten veszélyes területre merészkedett. 

Ugyanígy: a világpolgár tárgyszerűen ír le egy kulturális mintát, míg a kozmopolita 

valami kifogásolni valót sugall.  

 

Egy másik, gyakran reflektálatlanul hangoztatott tétel az, hogy a nacionalizmus nem 

egyenrangú társa a másik három uralkodó eszmének, mert – bár roppant sikeres, sőt 

gyakorlati értelemben a legsikeresebb – elméletileg szegényes. „Más izmusokhoz képes 

– írja Benedict Anderson (1936-2015) – a nacionalizmus nem teremtett nagy 

gondolkodókat – sehol egy Hobbes, egy Marx, vagy Weber.” Az ilyen megközelítés 

azonban (túl azon, hogy Hobbes és Weber nem is az uralkodó eszmék keretei között 

született tudományosságot gazdagította, s elméletük legfeljebb értelmezhető azok 

keretében is) mintha megfeledkezne Herder (1744-1803), Fichte (1762-1814), Arndt 

(1769-1860), Renan (1823-1892), Mancini (1817-1888), Romagnosi (1761-1835), 

Meinecke (1862-1954) és mások munkásságáról. Különösen nagy hiba, ha e tételt a 

magyar nyelven író szerzők visszhangozzák, hiszen a magyar politika- és 

államtudomány négy legjelentősebb gondolkodója – Eötvös József, Concha Győző, 

Jászi Oszkár (1875-1957) és Bibó István (1911-1979) –, ha nem is nacionalista, de a 

nemzeti kérdésnek a nemzet eszméje iránt elkötelezett elemzője volt. 

 

A nemzet-elvű politikai gondolkodás tudományos szegényességére vonatkozó tétel 

megint nem téves, hanem pontatlan és félrevezető. Kétségtelen ugyanis, hogy a 

nacionalizmusban – részben a nemzet és társadalom fogalmainak különleges viszonya, 

részben a racionalizmus értelmében vett fogalmi differenciáltság háttérbe szorulása 

miatt – nem születtek jelentős (társadalom)filozófiák. Ám a filozófia nem az egyetlen 

társadalomtudomány. Ennél is fontosabb azonban, hogy az állítólagos "tudományos 

szegényesség" csak azzal a feltétellel jelenthet gondolati felszínességet is, ha 

elfogadnánk, márpedig számos körülmény ez ellen szól, hogy a világ kizárólag a 

racionalizmus keretei között kialakult formák és minták keretei között ismerhető meg. 

Másfelől persze igaz, hogy a nacionalizmusra is jellemző határozott gyakorlati 

irányultság miatt, miként a szocializmus esetében, ebben az eszmeáramlatban is 
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könnyen viszonylagossá válnak az elmélet és az ideológia közötti határvonalak. 

Ráadásul, s ez az összefüggés nem pusztán a "gyakorlati irányultság" egyik aspektusa, 

hanem a szocialista és a nacionalista gondolkodás megkülönböztető jegyeinek egyike, 

fénykorában a nacionalizmus, egyebek mellett, olyan szociális, politikai és kulturális 

program volt, amely önmaga tárgyát is meg kívánta teremteni. Amíg ugyanis a 

"munkásosztályt" nem a szocialista mozgalmak teremtették meg, addig a modern 

"nemzet" sok vonatkozásban a nacionalizmus teremtménye. A XIX. századi evolúció 

lényege – fogalmazott például Walter Bagehot (1826-1877) – a "nemzetépítés" 

programja volt. 

 

Egy széles körben reflexió nélkül elfogadott harmadik tétel az, hogy a nacionalizmus 

kulturális és politikai formái összefüggésben állnak e mozgalom mérsékelt, illetőleg 

radikális voltával, sőt sokak szemében e jelzők a nacionalizmusban foglalt követelések 

elfogadhatóságának vagy elfogadhatatlanságának fokjelzői is. Sokan például még ma is 

úgy vélik, hogy a kulturális programként megfogalmazott nemzeti elv csak szelíd lehet, 

a politikai rangra emelt nacionalizmus ezzel szemben – mivel nem tud, s nem is akar 

ellenállni az állami kényszereszközök csábításának – rendszerint pusztító. Az efféle 

tételek a tények szintjén is cáfolhatók (például a nyugat-európai államélet XX. század 

utolsó harmadában bekövetkezett változásai szögesen ellentmondanak nekik), ám a 

mögöttük álló szemlélet is problematikus. A nemzetelvű gondolkodásban ugyanis – bár 

a „kulturális” és a „politikai” néhány vonatkozásban (például a nemzetté válás 

folyamatában) kétségtelenül megkülönböztethető – a kulturálisat rendszerint 

politikailag értelmezik, s a kultúrát a politikum egyik formájaként fogják fel.* A 

nacionalizmusban a kultúra és a politika ugyanazon érem két oldala.  Ez azért van így, 

mert a nacionalizmus célja – mint Ernest Gellner fogalmaz – „a kultúra és a politikai 

társadalom egybeolvasztása”.  

 

Ez a nacionalista politikai gondolkodás azon vonásával is össze függ, amely zárójelbe 

teszi a modern társadalmak differenciálódását kifejező – többnyire a racionalizmus 

hagyományain alapuló – fogalmi rendszereket (politika és kultúra, gazdaság és 

társadalom, erkölcs és jog, stb.), s az azokkal összefüggő kérdéseket, ahogy mondani 

szokták: „népben és nemzetben gondolkodva” teoretizálja. Ennek egyik jele, amint azt 

alább bemutatom, hogy a nemzetállam fogalma is differenciálatlan maradt.  

 

A NEMZET-ELVŰ GONDOLKODÁSMÓD ÉS TÁRSADALOM-FELFOGÁS  A nemzet-elvű 

politikai gondolkodás nem a racionalista hagyomány folytatója (miként a liberalizmus 

és a szocializmus), s nem induktív-empirikus úton építkezik (amint a konzervativizmus). 

Módszertani szempontból inkább intuitívnek mondható, mely azon a feltételezésen 

alapul, hogy az igazságra, illetőleg a politikailag helyesre – megfelelő beállítottság 

esetén – "rá lehet érezni", vagyis az megvilágosodik. Ami megvilágosodik, az – miként 

minden intuíció esetében – valami lényegszerű (szubsztancia). Az eszmerendszer 

képviselői szerint e lényeg a racionális megismerés elől el van zárva, s annak 

                                                 
* A politikai és a kulturális fogalmi síkjainak egybecsúsztatása igen érzékletesen fejeződik ki például 

CONCHA Győzőnek a „magyar faj hegemóniája” melletti érvelésében. „Minthogy tehát a magyar fajnak 

ép oly erős kultúrai, mint politikai egyénisége van, mellyel a Kárpátok között sokkal jobban szolgálhatja 

az emberiség közös céljait, mint a vele élő szláv és román fajok, minthogy továbbá a magyar nemzet 

erkölcsi erejét a német fajnak nem sikerült megtörni, innen ered uralma, ebben gyökerezik fölénye, 

hegemóniája e hazában.”   
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terminusaiban nem is artikulálható. S mivel nem artikulálható, az értelem elveire épülő 

diskurzusokban sokszor meg sem vitatható; ami persze nem jelenti azt, hogy a 

különböző vitákban ne lenne közlésre érdemes és – gyakran különböző "történetekbe" 

(narrációkba) foglalva – felmutatható. 

 

III. 4. 2. NEMZET-FOGALMAK ÉS  NEMZETFELFOGÁSOK  

A nacionalizmus mint eszmerendszer jellemzése, fejlődési irányainak felvázolása, főleg 

pedig értékelése nagy mértékben azon múlik, hogy mit értünk (modern) nemzeten. A 

nemzet fogalma azonban „dinamikus természetű” – figyelmeztetett már Georg Jellinek 

(1851-1911) s az igényes szakirodalomban ma is szinte általános az egyetértés, hogy e 

fogalmat nem szabad sem apriorisztikusan, sem perspektivisztikusan (valamely nép 

nemzetté válásának lehetőségét szem előtt tartva) felfogni, s mivel még a modern 

nemzetfogalom is korszakonként változik, az a posteriori szemlélet is csak azon konkrét 

esetekben segít, amikor azt akarjuk megmondani, hogy valamely közösség egy bizonyos 

nemzetfelfogás szempontjából „valódi nemzetté” vált-e fejlődése során. Ez azt is jelenti, 

hogy nemzet fogalmát a nacionalizmus erre vonatkozó tanaitól függetlenül, de 

nemzetépítő törekvéseit szem előtt tartva és nemzetalkotó hatásmechanizmusát 

figyelembe véve kell megállapítani. 

A NATIO  A „nemzet” fogalma ismert volt már a középkori politikai gondolkodásban 

is. A natio ekkor a valamely tartományhoz való kötődésre, egy bizonyos rendhez való 

tartozásra, vagy egy szűkebb és jól körülírható származásközösségre (nemzetségre) 

utalt.  

 

A tartományi nemzet a nagyobb királyságok és a birodalom egyes tartományainak lakóit 

jelölte (például a bajorokat, katalánokat, normannokat, szászokat), kiegészítve a 

területileg értett patriaval, mely a grófságok csoportjára, illetőleg a terraval (franciául: 

pays), ami a bizonyos tájakra utalt. Jól szemlélteti ezt, hogy a középkori egyetemeken a 

diákokat az ilyen tartományok, vagyis származási helyük alapján osztották natiokra. 

Párizsban például négyre: nation de France, nation de Picardie, nation de Normandie, 

natio anglice, mely utóbbiból – minthogy mindenkit magába foglalt, aki nem tartozott 

az előbbiek közé (németeket, skandinávokat, lengyeleket), ami már ekkor is 

torzsalkodásokra adott okot – a XIV. században kivált a natio Alemaniae. Hasonló volt 

a helyzet Oxfordban is, ahol az egyetemi statútum észak- és dél-angliai lakóhely szerint 

osztotta fel a diákokat. A prágai egyetem alapítója cseh, lengyel, bajor és szász nációjú, 

tehát az e tartományokból származó hallgatók között tett különbséget. Ugyanez a 

szemlélet kimutatható más intézmények szerkezetében is: az egyházi zsinatok szervezeti 

rendje is országok (királyságok) és tartományok szerint épült fel (ami Konstanzban 

például Anglia és Aragónia viszályához vezetett). A tartományi nemzet fogalmának 

mindazonáltal nem volt politika-formáló szerepe. 

A rendi nemzet gyakorlatilag a nemességet jelölte, mint – későbbi kifejezéssel – „politikai nemzetet”. E 

natio lényegében egy privilegizált csoport összetartozására, communitasara utalt, melynek tagjai egymás, 

illetve feljebbvalóik iránt fidelitasszal [hűséggel, engedelmességgel] tartoztak. A rendi nemzet 

elképzelésében – mint a teoretikusan legképzettebb empirikus történész, Szűcs Jenő kifejtette – a politikai 

“lojalitás” és a politikai “közösség” fogalmai egy társadalmi csoport politikai öntudatában egyesültek.  

Az ilyen közösségben az etnikai összetartozásnak, a „közös múltnak” vagy a közös nyelvnek nem volt 

különösebb jelentősége, s ezért ekkor (szemben a nacionalizmus korában született visszatekintő 
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értékeléssel; például a Bánk bán Gertrudis-portréja által sugallt képpel) nem tekintették zavarónak, ha egy 

ország trónján azt jogszerűen megszerző „külföldi” uralkodó ült. Ehhez hasonlóan az sem jelentett 

különösebb problémát, ha a magasabb arisztokrácia nem beszélte a nép nyelvét, vagy szorosabb családi 

és egyéb kötelékek fűzték más országok arisztokráciájához, mint "saját" népükhöz. Ez a nemzetfelfogás 

őrződött meg de Maistre-nél is, aki még a XVIII. században is „a szuverént és az arisztokráciát” tekintette 

nemzetnek.  

Végül a nemzetség a szűkebb családi eredetre, a származásra utalt, a "származék, ivadék, sarj, atyafiság, 

fajzat" értelemben.  

Szemléletesen összegezte e nemzetfelfogásokat a magyar történelem vonatkozásában 

Szűcs Jenő. Így fogalmazott: „A középkori, sőt a XVIII. század előtti Magyarországon 

a »nemzet« háromféle fogalma (és valósága) élt egymás mellett. »Magyarnak«  

(Hungarus), fogalmilag tehát a gens Hungarica részének számított egyfelől mindenki, 

aki a regnum Hungariae alattvalója volt. Másfelől a szemlélet fogalmilag világosan 

elismerte mindazok külön identitását is, akik nemzetük«, azaz eredetük szerint (natione), 

valamint nyelvükben és »szokásaikban«  (lingua et moribus) csoportként elkülönültek; 

a szemlélettől tehát éppen nem volt idegen az sem, amit ma etnikai identitásnak 

mondunk. Az igazi értéknek azonban az számított, ha valaki egy harmadikfajta 

»nemzethez«  számított: a nem egyszerűen területi-alattvalói, nem is nyelvi-kulturális, 

hanem rendi-korporatív értelemben szerveződő natio Hungarica kereteibe. Ennek 

feltétele az ország privilegizált »testütletként«  (corpus) felfogott és az országgyűlésben 

»reprezentált« politikai közösségéhez (communitas regni) való tartozás volt, de éppen 

nem volt feltétele a nyelv. Legalábbis nemesi szinten tehát nagyon is a sok évszázados 

valóság szférájába tartozott egy több nyelvű rendi »államnemzet« léte. Egyébként a 

struktúra lényegéhez tarozott, hogy nem rejlett benne a döntés kényszere. Mindenki 

mintegy beleszületett a maga kettős vagy hármas »nemzeti«  státusába, maguk a 

megosztott identitások pedig jól megfértek egymással.”25 

 

AZ „ETNIKUMTÓL” A NEMZETIG  E középkori natiok mögött álló európai népek 

(melyeket utólag – okkal vagy ok nélkül – etnikai csoportoknak, népcsoportoknak is 

neveznek) mintegy három-négy évszázad alatt formálódtak modern nemzetekké. E 

változást a történészek különböző szakaszokra osztják.  

 

Az etnikumból a nemzetté vagy nemzetiséggé válás folyamata Romsics Ignác szerint 

például két nagy szakaszra osztható: „Az elsőt a laza kötődésű etnikai csoport vagy 

csoportok átalakulása jellemzi kulturálisan integrált etnikai közösséggé, a másodikat a 

kulturálisan már integrált etnikai közösség gazdasági, társadalmi és politikai érdekeinek 

megfogalmazása, politikai mobilizációja és végül különböző csoportjogok kivívása. A 

második szakasz folyamán, de legkésőbb végére az etnikai közösségből politikailag is 

tudatos integrált közösség, azaz nemzet/nemzetiség lesz. Az első szakasz tipikus céljai 

és eredményei a nyelvi és/vagy vallási egységesítés, továbbá a közös történelmi 

emlékezet megteremtése vagy standardizálása, amelyek a közösség kulturális 

azonosságának alapjai. Ez a szakasz általában a modernizáció kezdeti szakaszával esik 

egybe, és szorosan összefügg a helyi elit és az idegen hatalom, illetve a helyi elitek 

egymás közötti érdekkonfliktusával. A kulturális egységesítés ebből a szempontból nem 

más, mint a rivalizáló etnikai elitek bázisteremtésének kezdete. Ez a folyamat vezet 

aztán el a nemzetté válás második szakaszában a kulturálisan eltérő és magukat általában 

                                                 
25 SZŰCS Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Osiris Kiadó, Budapest, 1981, 337. p. 
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hátrányosan megkülönböztetettnek érző etnikai közösségek politikai jellegű harcához a 

gazdasági erőforrások és az államhatalom megszerzéséért, vagy azok ellenőrzésének 

befolyásolásáért. 

 

A NEMZET-KÉPZŐ TÉNYEZŐK  A szakirodalomban általános az egyetértés, hogy a 

modern nemzet a történelmileg keletkezett tartós emberi közösségek egyik – sajátos 

tényezők által összekapcsolt és más közösségektől ezen tényezők révén 

megkülönböztethető – fő formája, ideértve (egyesek szerint konstitutív, mások szerint 

kiegészítő módon) e közösség tudatát is. A nemzet-képző tényezők mibenlétét – s ennek 

révén a modern nemzet ún. kritériumait (vagyis azon tényezőket, amelyek alapján az 

emberek valamely csoportja nemzetté válik, ill. nemzetnek tekinthető) – ugyanakkor 

nem lehet sem taxatívan, sem minden nemzetre érvényes módon meghatározni. A 

nemzeteket kialakító sajátosságok „pontos és általános érvényű meghatározása – írja a 

kérdés történész szakértője, Romsics Ignác – eddig senkinek sem sikerült, s a történelmi 

fejlődés bonyolultsága és a nemzetté válás különböző útjai miatt valószínűleg soha nem 

is fog.”  

 

Ám ha így is van, azt mindazonáltal nem felesleges számba venni, hogy a nemzetre 

vonatkozó elgondolásokban az elmúlt két évszázad folyamán milyen jellegzetes 

szempontokat hangsúlyoztak, és miért.  

 

Az egyik legelterjedtebb felfogás szerint azok tartoznak egy nemzetbe, akik azonos 

nyelvet beszélnek. E kritérium azon a prima facie belátható összefüggésen látszik 

alapulni, hogy a svédek svédül, a lengyelek lengyelül, a franciák pedig franciául 

kommunikálnak egymással. E ténynek sokféle következménye lehet, s az egyszerű 

tények kontextus-független szemlélete alapján, Illyés Gyula nyomán, akár az is 

kijelenthető, hogy "nyelvében [vagyis nyelve által] él a nemzet". Ha tehát a felvidéki 

magyarok ezrei generációkon át szlovákul beszélnek, akkor – fogalmazható meg az 

egyszerű tény kontextus-függő következménye – előbb-utóbb szlováknak fogják 

magukat tekinteni.*  

 

A nyelv nemzetképző szerepével kapcsolatban két összefüggésre utalok. Az egyiket elég 

kérdés formájában megfogalmazni: ha a nyelv volna az egyetlen "nemzetképző" 

tényező, akkor mit mondjunk a németül beszélő osztrákokról, az angolul beszélő 

amerikaiakról, s mi legyen a svájciakkal, akik németül, franciául és olaszul beszélnek, 

és mégis egységes nemzetnek tudják magukat? A másik ennél fontosabb: az egységes 

nemzeti nyelv szinte mindenütt fokozatosan, s az igen változatos (nyelvújító 

mozgalmaktól a hivatalos államnyelv bevezetéséig terjedő) formákat öltő nacionalista 

politika hatására alakult ki. Franciaország nyelvi egysége például több évszázad alatt 

alakult ki. 

 

A nyelv és a nemzet fogalmi összekapcsolása jellegzetes módon a nacionalista politika 

eszköze volt, s ma is az, melyet legjellegzetesebben az ún. nemzeti determinizmus elvére 

                                                 
* Bár az államnemzet–kultúrnemzet kontextusában nincs okunk megkérdőjelezni Illyés Gyula 

gondolatának mélységét, azt (jelezve: a nacionalizmusban mindennek megvan a kivétele) mégis érdemes 

megjegyezni, hogy az írek nemzeti léte és tudata azután is megmaradt, hogy „elveszítették” eredeti 

nyelvüket. 
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épülő elméletek fejeztek ki. A nemzeti determinizmus szerint az egyén nemzethez való 

tartozásának legfőbb kritériuma – szemben az olyan „szubjektív tényezőkkel”, mint 

például a hazafias érzés – az általa beszélt nyelv. E feltételezés történelmileg 

nyilvánvalóan a szétszórtan élő népek egységes nemzetként való elgondolását segítette. 

Richard Böckh (1824-1907) német filológus például, miután számos írásában kifejtette 

ezen „objektív mérce” fontosságát, arra vette rá a Nemzetközi Statisztikai Kongresszust, 

hogy a népszámlálási kérdőívekre vegyék fel az anyanyelvre vonatkozó kérdést. Ám 

ezen az alapon – mint Eric Hobsbawn (1917-2012) megjegyezte – nemcsak az osztrákok 

és a svájciak egy része számítottak volna németnek, de az askenázi zsidók is, mert az 

általuk beszélt jiddis a középkori német egyik dialektusa volt. 

 

Mások szerint a nemzet legfontosabb kritériuma a közös ősöktől való származás: "A 

nemzetség-társak összességét nemzetnek nevezik" [Nation heist der Inbegriff der 

Stammesgenossen] – állította például Staatsrechtjében (1845) Maurenbrecher. E 

kritérium problematikus voltának belátásához talán elég, már ha egyáltalán szükséges, a 

népek folyamatos történelmi keveredésére vagy a származás-közösségnek még a 

látszatát is nélkülöző nemzetekre (például az amerikaira) utalni. Ezért újabban és 

helyesen nem is a közös származást hangsúlyozzák, hanem ennek – többnyire a 

nacionalizmus fénykorában kialakított – feltételezését és eredet-mítoszokkal (a magyar 

történelem vonatkozásában például a turul-mítosszal) megerősített tudatát.  

 

Valamely nép földrajzi elhelyezkedését vagy letelepedési területét, mint közös 

lakóhelyet ugyancsak többen hangsúlyozták a nemzet kritériumaként; a XIX. századi 

olasz szerzők – érthető okokból – első helyen. Az egymás közelségében élő emberek 

körében nyilvánvalóan könnyebben kialakul az összetartozás tudata; ám pusztán ezen 

az alapon nem magyarázható – példának okáért – a csángók magyar nemzethez 

tartozása, vagy az etnikai-vallási közösségből – a cionizmus által speciális nemzeti-

etnikai, illetőleg kulturális-politikai közösséggé tett zsidóság összetartozása. 

 

Ismét mások szerint ezért a nemzeti közösséget a történelem kovácsolja össze, s a 

nemzeti létezés e közös múlt tudata, a közös emlékezet, s esetleg a közös sors-tudat 

nélkül elképzelhetetlen. A történelem olykor a közös szokások és hagyományok 

formáját ölti, ami – amint azt Carl F. Savigny hangsúlyozta – közös jogi hagyomány is 

lehet. A történelem máskor az egymás közelségében élő emberek „közös nézeteiként”, 

„lelki alkataként”, nemzeti karaktereként vagy nemzeti jellemeként jelenik meg. 

Bizonyos értelemben ide sorolható az a nézet is, miszerint a nemzet kulturális közösség, 

hisz jelentsen bármit is a „kultúra” szó, az kétségtelenül történetileg keletkezik. 

Ugyancsak történeti és kulturális okoknál fogva nemzetformáló szerepe lehet a 

vallásnak is, akár abban az értelemben (mint például a lengyelek és az írek esetén), hogy 

valamely egyház jelentős szerepet játszik a nemzet fennmaradásában, akár pedig abban, 

hogy vallási rendszerek történelmileg kialakult törésvonalai (így a délszláv népek 

esetében a római és az ortodox kereszténység) rányomják bélyegüket az egyes nemzetek 

arculatára.  

 

A történelem nemzetalkotó szerepét két szempont alapján célszerű megítélni. Az egyik: 

a nemzet, mint politikai egység kétségtelenül történelmi termék, mely a középkori 

etnikumokból – egy ún. „proto-nacionalista” korszak közbejöttével – született. Másrészt 

viszont a modern „nemzeti tudatban” szerepet játszó közös történeti múlt eszméjét 
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legtöbb helyen a nacionalista kultúrpolitika formálta ki. A nacionalizmus a múltból 

merít erőt, de a történelmet a jelen szükségletei szerint értelmezi, sőt gyakran 

átértelmezi, ami azt jelenti, hogy a múltat gondolatilag megteremti. [Kölcsey: „zivataros 

századok, (új)görög történelem]. Ennek következtében az a paradox helyzet áll elő – 

mutatott rá már Ernest Renan –, hogy „a felejtés, sőt… a történelmi tévedés a nemzetté 

válás lényeges összetevője". Mivel pedig a nemzeti történelemről alkotott elképzelések 

bizonyos elemei merő fikciók, melyek fikció-voltát a történelem tudománya 

kimutathatja, ezért a paradoxon paradoxona az – megint Renant idézve –, hogy „a 

történettudomány előrehaladása gyakran veszélyt jelent a nemzet számára.  

 

Mindezen tényezőkön túl, illetőleg ezek mellett az elmúlt két évszázad során számos 

egyéb szempontot is nemzet-képző tényezőnek tekintettek. Akik például belátták a 

nemzet kiformálódásában szerepet játszó, s ezért annak kritériumaként szóba jöhető 

tényezők sokfélségét, viszonylagosságát és kontextus-függő jellegét, azok gyakran a 

nemzeti érzés fontosságát hangsúlyozták. Eötvös József például A nemzetiségi kérdés 

(1865) címen közzétett munkájában így fogalmazott: „a nemzet[iség] nem egyéb, mint 

azon összetartozás tudata, mely nagy számú emberek között – múltjuk emlékei, jelen 

helyzetök, s mi ezekből foly[ik] – érdekeik és érzelmeik közössége által támad. (…) A 

nemzetiség érzete a népeknél ugyanaz, ami az egyeseknél a személyiség öntudata, (…) 

[s ezért] külön nemzet[iség]nek kell elismernünk minden nép összességét, melyben 

külön személyiségének érzete felébredt.” 

 

Ugyanezt fogalmazta meg egy magasabb absztrakciós szinten Ernest Renan is a Mi a 

nemzet? című (1882) híres előadásában. A nemzet szerinte szellemi alapelv, melynek 

két eleme van. „Az első a múltban gyökerezik, a másik a jelenben. Az egyik: emlékek 

gazdag örökségének közös birtoklása, a másik: a jelenlegi megegyezés, vágy arra, hogy 

közösen éljünk, annak szándéka, hogy a továbbiakban is kamatoztassuk az osztatlanul 

kapott örökséget. (…) A nemzet tehát – hangsúlyozta a francia vallástörténész – egyetlen 

roppant szolidaritás, melynek lényeges alkotóelemét jelentik azok az áldozatok, 

amelyeket őseink hoztak, és azok amelyeket mi vagyunk készek a jövőben meghozni. 

(…) Egy nemzet léte (elnézést a metaforáért) mindennapos népszavazás, mint ahogy az 

egyén léte az élet folytonos igenlése.”   

 

Ez közvetlenül azt jelenti, hogy – példának okáért – francia az, aki franciának, német, 

aki németnek, magyar, aki magyarnak vallja magát. E példák természetesen folytathatók 

(olyan esetekkel is, amelyekre Renan még csak nem is gondolhatott): szlovák az, aki 

szlováknak, zsidó az, aki zsidónak vallja magát, magyar zsidó pedig az, aki egyszerre 

mondja magáról, hogy magyar és zsidó.  

 

A nemzeti érzésre, pontosabban az egyén nemzeti tudatára épülő felfogás közvetett 

következménye a nemzeti önrendelkezés sajátos (egyénre méretezett) elgondolása. Az 

önrendelkezés ebben a legáltalánosabb értelemben – mely a nemzeti determinizmus 

eszméjével áll szemben – az egyéni önmeghatározás lehetőségére utal a nemzeti eszme 

kontextusában, vagyis arra, hogy mindenki maga döntheti el és nyilváníthatja ki, hogy 

mely nemzet tagja, s ennek alapján mely államhoz kíván tartozni. Ez elvezethet konkrét 

államszervezési eljárásokhoz és intézményekhez is (ilyen például a területváltoztató 
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népszavazás),* de lényegében arra a követelményre utal, hogy a nemzethez tartozó 

egyének szabadon dönthessék el, csatlakoznak valamely államhoz vagy önálló államot 

hoznak létre. 

 

Azok a gondolkodók, akik e szubjektív tényezők ellenében valami "objektívet" kerestek, 

a nyelv mellett a nemzetet alkotó személyek gazdasági érdekközösségére, vagy a közös 

politikai akaratukat megformálni képes és eszerint cselekedni tudó államra helyezték a 

hangsúlyt. A nemzeti szellem – írta például Krisztics Sándor – „akkor nyilvánul [meg], 

ha államot teremt, rendez be, és így nemzetről, mint nem pusztán szellemiségről csak 

akkor lehet szó, ha államiságban nyilvánul meg (…) a népi szellem.” Bonyolult 

fejtegetéseinek végeredményeként Krisztics oda lyukadt ki, hogy az állam a nemzetnek 

„csak egyik megnyilvánulása” ugyan, „de konstitutív megnyilatkozása, mert nélküle a 

nemzet sem létezhet”.26  

 

Az állam és a nemzet kapcsolatát illetően ugyancsak egy kettős összefüggésre kell 

felhívni a figyelmet. Egyrészt arra, hogy az államoknak a nemzetek kialakulásában 

játszott jelentős szerepe megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor azonban az állam nem 

kizárólagos tényezője a nemzetek kialakulásának és fennmaradásának. 

 

A fentiek tehát összességében azt igazolják, hogy a nemzet-képző tényezők mibenlétét 

valóban nem lehet taxatív módon és általános érvénnyel meghatározni. Ezt belátva 

fogalmazta meg Karl Deutsch (1912-1992) amerikai politológus az egyik legkülönösebb 

nemzet-kritériumot, ill. nemzetképző tényezőt: szerinte azok tartoznak egy nemzetbe, 

akik kölcsönösen nem szeretik a szomszédjaikat. 

 

III. 4. 3. A NEMZETÁLLAM JELENTÉSRÉTEGEI  

A szokásos rövid meghatározás szerint a nacionalizmus a nemzetállam gyakorlata, 

elmélete, ideológiája és programja, melyben az "állam népe" – tényszerűen vagy a 

követelmények szintjén – nemzetként, a nemzet lakóhelye pedig – ugyancsak 

ténylegesen vagy lehetséges, illetőleg kívánatos módon – államterületként jelenik meg. 

Ernest Gellner (1925-1995) szerint például „a nacionalizmus elsősorban politikai elv, 

mely szerint a politikai és a nemzeti egységeknek [unit] kongruensnek kell(ene) [should] 

lennie.” 

Az ilyen definíciók, a rövid meghatározások szokásos módján, egyszerre helyesek és pontatlanok, 

illetőleg a kifejezések többértelműségét kihasználva egészen különböző jelenségeket tüntetnek fel a 

fogalom részeként. Ám ha el akarunk igazodni korunk problémái között, például tudni akarjuk, hogy – 

mint sokan állítják – véget ért-e a nemzetállamok kora, a fogalmakat ennél jóval differenciáltabban kell 

használnunk.  

A HAGYOMÁNYOS JELENTÉS: ETNIKAI HOMOGENITÁS  Az egyik legismertebb – a 

nacionalista ideológiák korának csúcspontján elterjedt, ám a gondolkodást ma is 

befolyásoló – felfogás szerint a nemzetállam olyan államot jelent, amelyet egy nemzet 

                                                 
* „Ha kétely merül fel [a nemzet] határai tekintetében – jegyezte meg Renan –, kérdezzék meg az érintett 

népeket: mi sem természetesebb, hogy joguk van ebben a kérdésben véleményt nyilvánítani.”  
26 KRISZTICS Sándor: Nemzet és állam a keletkezés, fejl[őd]és, viszony szempontjából. Grill, Budapest, 

1914, 261. p. 
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alkot, s amelynek területén nem élnek más nemzetek. Az ilyen állam állampolgársága 

nemzetileg, illetőleg a nemzet fogalmát származás-közösségként értelmezve: etnikailag 

homogén. Egy német teoretikus, Ernst Hasse (1846-1908) például a Das deutsche Reich 

als Nationalstaat [A német birodalom mint nemzetállam (1905)] című művében – az 

ekkor már több évtizede zajló nacionalista program, illetőleg a nemzet, a terület és az 

állam triászának összekapcsolását célzó ideológiai folyamat tudományosnak tűnő 

összegzéseként – így fogalmazott: a nemzetállam olyan állam, „amelyben teljes 

megegyezés van az állam határai és azon nemzet letelepedési határai között, amely ezt 

az államot létrehozta.” 

 

Az így felfogott nemzetállammal persze az a baj, hogy a valóságban ilyesmi sosem 

létezett, s még a nacionalizmusnak sem sikerült azt kialakítania (bár kétségtelen, hogy e 

vonatkozásban sok mindent elért). A nemzeti és az állami határok egybeesésére utaló 

gondolkodóknak ezért, a tényekkel szembesülve, differenciálniuk kell tételüket, amit 

többnyire két fogalmi rendszerben tettek. Az egyikben a többség–kisebbség mennyiségi 

viszonyát alakították át nacionalizmus igényei szerinti minőségjelző kifejezésekké. 

Megkülönböztették például a nemzetet (mint államot alkotni képes közösséget) a 

nemzetiségtől (mely ilyen képességgel állítólag nem rendelkezik), vagy egyszerűen csak 

„államalkotó” és „nem államalkotó” nemzetekről beszéltek.  A másikban a csoportok 

közötti uralmat és alávetettséget kifejező új terminusokat vezettek be, mint például a 

„kultúrfölény”, „civilizációs hegemónia” vagy „uralkodó nép”. 

 

Maga Ernst Hasse mindkét megoldást alkalmazta. „Lehetséges – hangsúlyozta –, hogy 

a nemzetállamban több nép él együtt, de az államterület lakosainak többségét egy 

népnek kell alkotnia, melynek, mint uralkodó népnek ráadásul az államterület minden 

lehetséges pontján jelen kell lennie, és a többinél magasabb kultúrával kell 

rendelkeznie.” A nemzetállam továbbá „természetes politikai határokkal” rendelkezik, 

vagy képes, illetőleg képes volna ilyeneket kialakítani; az „uralkodó nép” az állami 

ügyek vitelében „vezető szerepet” játszik; s „az állam össznépességének tömege” a 

gazdasági önállóság és a katonai függetlenség szempontjából „megfelelőnek mondható” 

(amit ma úgy mondanánk: eléri az autarkeiához szükséges „küszöbértéket”).  

 

Nyilvánvaló, hogy az efféle okfejtések a nemzeti alapú uralom (etnokrácia) 

programjának kifejeződései. Az etnikai homogenitás gondolatát mindazonáltal a 

fajelméletre épülő nemzetiszocialista államkoncepcióban vitték el legszélső pontjáig, 

ahol az – a társadalmi-politikai homogenitás egyéb dimenziókban való megteremtésének 

szándéka mellett – a „vér tisztaságának” kifejeződésévé és garanciájává vált. „Es gibt 

nur ein Menschenrecht und dieses ist zugleich die heiligste Verpflichtung – írta Adolf 

Hitler a Mein Kampfban –, nämlich: dafür zu zorgen, daß das Blut rein erhalten bleibt, 

um durch die Bewahrung des besten Menschentums die Möglichkeit einer edleren 

Entwicklung dieser Wesen zu geben.” Ez kétségtelenül szomorú fejlemény.  

 

Ennek ellenére a nemzetállam kérdéseinek elemzése során az etnikai homogenitás 

képzete még ma is kísért. Ezt látjuk például, amikor a különböző tudományok művelői 

a nemzetállamisághoz szükséges homogenitás mértékéről vitatkoznak. Egy ismert 

magyar származású közjogász, Georg Brunner például, aki a kisebbségi jogok kapcsán 

foglalkozott a kérdéssel, úgy vélte, hogy a nemzetállamban a kisebbségek aránya a 

lakosság tíz százaléka alatt van, szemben az ún. nemzetiségi állammal, ahol ezt 
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meghaladja. A közép- és délkelet-európai nemzetiségi viszonyokat vizsgáló kiváló 

történész, Romsics Ignác ezzel szemben azt állította, hogy e „homogén nemzetállamok” 

mellett a „nem-homogén nemzetállam” fogalma azokra az államokra is kiterjeszthető, 

ahol a kisebbségek aránya nem haladja meg a népesség egyharmadát; a többi államot 

szerinte „nemzetiségi”, amennyiben pedig több kisebbség él annak területén, 

„soknemzetiségű” államnak kellene neveznünk. Ugyanez a fogalmi a bizonytalanság, 

illetőleg az azt a számok mágikus erejével kezelni célzó empirikus szemlélet fejeződik 

ki az arra vonatkozó gyakori megjegyzésekben is, hogy a Föld vagy Európa államainak 

hány százaléka – öt, tíz, esetleg tizenöt – tekinthető „hagyományos értelemben vett” 

vagy „igazi” nemzetállamnak. „Az igazi nemzetállamokat valószínűleg a két kezünkön 

megszámlálhatjuk” – fogalmaz egy mai elemző – amiből nyilvánvaló, hogy az etnikailag 

homogén államot tekinti „igazi nemzetállamnak”. 

 

De vajon – vethető fel – pusztán a mértékeken múlik-e az, hogy egy államot 

nemzetállamnak nevezünk-e? Hisz, végtére is, a számokkal való játék (a gyakorlati 

politikai életben olykor véresen komoly, akár az etnikai tisztogatásokig is elmenő 

„számháború”) – bár a kisebbségi jogok vizsgálata vagy egy empirikus-történeti elemzés 

szempontjából alkalmilag hasznos lehet – nem mond semmi lényegeset a nemzetállam 

mint állam jellemzőiről. 

 

A nemzetállam hagyományos fogalmába kódolt problémák orvoslása végett ezért más 

elemzők radikális megoldást választanak: „Történelmi tévedés volt – írja Anthony D. 

Smith – hatalmuk csúcsán így nevezni egyes nyugati tengeri hatalmakat – nevezetesen 

Angliát és Franciaországot –, amelyek a homogén nemzetállam eszményeit előtérbe 

állították, miközben a belső politikai napirendet az etnikumnál kevésbé megosztó 

kérdések[kel] töltötték ki”. Bár az etnikailag-nyelvileg homogén nemzetállam 

eszményét szerintem inkább a közép- és kelet-európai gondolkodók állították előtérbe 

(politikai integrációt keresve bizonyos nemzetek számára), az kétségtelen, hogy az 

etnikai homogenitásra utaló hagyományos fogalom államelméleti szempontból sok 

zavart okozott, politikai elvként való komolyan vétele pedig veszélyes 

következményekhez (erőszakos asszimiláció, genocídium, etnikai tisztogatás, és így 

tovább) vezetett, és vezethet a jövőben is. 

 

De ha nem ezt, akkor mit érthetünk még nemzetállamon? Számomra úgy tűnik, hogy az 

etnikai homogenitás programisztikus-elvi lehetőségének, illetőleg a XIX-XX. századi 

államfejlődés egyik tényleges tendenciájának (ti. hogy ezek az államok bizonyos 

mértékig valóban egységesítették a területükön élő népeket és nemzeteket) kiemelése 

mellett a nemzetállamnak legalább további négy jelentése különböztethető meg a 

mindennapi nyelvben és a tudományos fogalomalkotás szintjén. 

 

A NEMZETÁLLAM MINT „TERÜLETI ÁLLAM”  A nemzetállam kifejezéssel gyakran az 

államok egyik történeti típusára utalunk. Ebben az általános értelemben ez az állam az 

újkori európai történelem politikai formája, melyben bizonyos közösségek – a majd 

nemzetté váló európai népek – önmagukat kormányozzák. A mai szakirodalomban 

ehhez hasonlóan értelmezi a fogalmat Pierre Manent (sz.: 1949): a nemzetállam szerinte 

a politikai formák – az emberek közötti politikai kapcsolatok „szerkezetének és 

rendezettségének” – egyik fő típusa. E formák – hangsúlyozza Manent – nem tesznek 

lehetővé végtelen variációkat, s alapjában véve három-négy fő típusuk van. 
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E típusok lényegében az állam világtörténeti típusai. E világtörténeti értelemben a 

nemzetállam – Manent elemzését immár csak inspiratív forrásként használva, vagyis e 

sorok írójának nézete szerint – a népek önkormányzatának, illetőleg mások általi 

kormányzásának olyan formáival állítható szembe, mint az ókori község (polisz; 

városállam), a hűbéri és rendi szerkezeteket összefogó monarchikus uralom (a regnum), 

vagy a bürokratikus úton igazgatott ókori közel-keleti, ázsiai, közép- és dél-amerikai 

despotikus birodalom. Mintegy mellékesen, a ma divatos politikai-államtani 

szóhasználat kritikájaként érdemes itt megjegyezni, hogy e világtörténelmi értelemben 

vett birodalom még csak távoli rokonságban sem áll a „népek börtönének” tekintett 

Habsburg-birodalommal vagy a német történelmi múlt emlékeire apelláló német Reich-

hel, hisz – bár különböző módon – mindkettő modern európai nemzetállam volt 

 

Az így felfogott nemzetállamok korai változatai a XVI-XVII. században alakultak ki, 

tehát a nacionalizmus korszaka előtt, bár az európai népek nemzetekké formálódásának 

folyamatától nem függetlenül. E nemzetállam első két teoretikusa Niccolò Machiavelli 

(1469-1527) és Jean Bodin (1529/31-1596) volt. Közismert, hogy Machiavellinek művei 

írásakor – a gazdag és erős Franciaországban tett utazásai során szerzett tapasztalatoktól 

nem függetlenül – az a cél lebegett szeme előtt, hogy Itália gyenge kis államai egy 

egységes és erős állammá egyesülhetnek; Bodinnek pedig – aki már nem birodalmi 

keretek között gondolkodott – szuverenitás-elméletében az volt a közvetett célja, hogy 

a francia „király” főhatalmát a német-római „császár” uralmától függetlenként alapozza 

meg. 

 

Mi jellemzi e történeti államtípusként, vagyis az újkori európai államként felfogott 

nemzetállamot?  

 

Mindenekelőtt az, hogy – szemben a személyi kapcsolatok hálózataként létezett s az 

állami funkciókat a hűbéri hierarchián keresztül szétosztó regnummal – területi alapon 

szerveződött, az állami funkciók jelentős részét a terület központjának tekintett politikai 

pontban centralizálta, s folyamatosan lezárta határait. A XVIII. századi német 

gondolkodók ezt az államot – szemben például az egymással szomszédsági 

összeköttetésben nem álló, több tucatnyi államterületből álló Habsburg-„birodalommal” 

– territorium clausumnak [zárt területű államnak] tekintették, melynek ideális esetben 

nincsenek exklávéi és enklávéi. A terület, mint politikaformáló szempont már e korszak 

elején megjelent (például az állam lakosságának vallási megosztottságát kezelni kívánó 

cuius regio eius religio elvben), és később is az államélet fő tényezője maradt (a 

szélsőséges nacionalista gyakorlatban például az iménti elv a cuius regio eius lingua 

elvvé változott). Ennek eredményeként sokan még ma is úgy vélik, hogy az állam 

egységének a területi egység (integritás) az egyik legfontosabb feltétele, s hogy az 

autonómia igénye szükségképpen elszakadási törekvéseket rejt. 

 

Másik fő jellemzője – összefüggésben az európai abszolutizmusok születésével is – az, 

hogy az állami élet középpontjában a jogalkotó hatalom áll, melynek helyzete (az állam 

és a jog korábbiakhoz képest megváltozott viszonya okán) jogi fogalmakban is leírható. 

Az újkori európai állam – szokták mondani – „jogalkotó állam”, amivel arra utalnak, 

hogy az állam a jog révén alakít(hat)ja a társadalmat. Bodin szuverenitás-elmélete 

lényegében ezt a helyzetet írta le. 
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De miért nevezhető nemzetállamnak ez az általános értelemben vett újkori állam, hisz a 

nacionalizmus (a nemzeti elvet középpontjába állító mozgalom) e politikai forma 

négyszáz éves történetének csak második felében jelent meg és alakította át saját szája 

íze szerint? Nem kizárt, hogy a szóhasználatban és fogalomképzésben némi szerepet 

kapott a nemzet fogalmának történeti visszavetítése is; pusztán ezen az alapon azonban 

az nem terjedt volna el. Fontosabb ennél, hogy ennek az államnak jelentős szerepe volt 

a középkori etnikai sokféleség felszámolásában és – eleinte az ún. népi „proto-

nacionalista” tendenciák megerősítése révén, később attól függetlenül – a modern 

nemzetek egy bizonyos típusának (ti. az államnemzeteknek) a megteremtésében is. 

Végül az sem mellékes, hogy a modern európai állam fogalmilag muntum tantum 

[olyasmi, amiből csak több képzelhető el], mely születésekor igazodni kényszerült az 

európai népek – később: a nemzetek – sokféleségéhez, s ebben az értelemben multum 

tantum voltához.  

 

A NEMZETÁLLAM MINT MODERN POLGÁRI ÁLLAM  A nemzetállam egy harmadik, az 

előbbihez képest szűkebb jelentése a XVII-XVIII. században kibontakozó 

változásokhoz, nevezetesen a gazdálkodás kapitalista módjának terjedéséhez és az ezt 

kísérő társadalmi, jogi és politikai viszonyok kialakulásához kapcsolódik. Ebben az 

értelemben a nemzetállam a modern polgári állam megfelelője. Az így felfogott 

nemzetállam is területi állam, bár annak csak egyik szűkebb aspektusa: a hangsúly 

ugyanis ez esetben nem a területi körülhatároltságon van, hanem az e határok közötti 

gazdasági folyamatokon, illetőleg azok jogi és politikai feltételein.  

 

E felfogásnak adott hangot akadémiai székfoglalójában Max Weber (1895), s tőle 

függetlenül Jászi Oszkár is (1875-1957), aki, amikor – „a nemzeti fejlődési fokot 

legtökéletesebben kifejező” angol és francia állam nyomán – megadta a nemzeti állam 

jellemzőit (1912), szinte minden ponton e modern polgári államot írta le. A nemzetállam 

esetében Jászi szerint „(a) [m]indenekelőtt azt vesszük észre, hogy egy nagy kiterjedésű, 

több százezer négyszögkilométerre rúgó, összefüggő földterülettel állunk szemben, 

melyen sok millió ember él egyetlen állami hatalom alatt. Egyetlen jogrend […] 

szabályozza e nagy embertömeg életét és sem tényleg, sem jogilag az egyetlen 

hadsereggel más nem rendelkezhetik, mint az, akit vagy akiket az alkotmány erre kijelöl. 

[…] (b) Ez az egységes jogi és katonai szervezet a gazdasági egységen alapszik. A nagy 

területen belül – jelentéktelen csökevényektől eltekintve – az állam polgárainak teljesen 

szabad cseréje érvényesül, ami egyet jelent a vámsorompó hiányával, a pénz, a mérték, 

a súlyrendszer egységével. […] (c) A nemzeti állam a törvény előtti egyenlőség hitén 

alapszik, mely bár a gyakorlatban sokszor nem érvényesül, de nagyban és egészben a 

társadalmi munkamegosztásban ki-ki azt a szerepet választhatja, amit akar. Ehhez képest 

a munka a költözködés szabadságán és a szabad munkaszerződésen nyugszik. […] (d) 

A nemzeti államnak pontos tudomása van az őt alkotó egyesek személyi és gazdasági 

viszonyairól (statisztika). Az államot alkotó egyesek túlnyomó része pedig többé-

kevésbé pontosan ismeri a maga törvényesen elismert jogait és kötelességeit az 

államhatalommal szemben, melyek elvileg mindenkire nézve ugyanazok. […] (e) Az 

államnak és tagjainak ezen állandó és szoros kapcsolata csak egy rendkívül kifejlett 

közlekedés, hírszolgálat, és közvéleményt alkotó apparátus (főleg a sajtó) útján 

lehetséges. A mai nemzeti állam vasút, távíró, telefon, és könyvnyomtatás hiányában 

összeesnék. […] (f) A nemzeti állam a szabad csere és a tökéletesen keresztülvitt pénz- 

és hitelgazdaság állama. […] Az ország egész területét felölelő parasztosztály és intenzív 
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városi élet pénzgazdasági alapon: e két tényező együttes fennforgása a nemzeti államok 

legmélyebb gazdasági ténye. […] (g) Mindezek a jogi és gazdasági tények azt 

eredményezik, hogy a nemzeti állam egyre inkább egy oly kapcsolatot képez, amit az 

angol commonwealth-nek nevez. Egy oly ideológia alakul ki, mely az állam célját, 

hatáskörét, működését, az elvileg egyenlőknek tekintett egyes polgárok közös akaratából 

vezeti le a közérdek előmozdítására. Az ókori és középkori vallási, vagy dinasztikus 

elvekkel szemben úgy elméletben, mint gyakorlatban a nemzeti szolidaritás gondolata – 

a modern államok vallása – egyre teljesebben érvényesül. […] (h) Ezt a jogi, gazdasági 

és politikai egységet a közös, mindenütt egyforma irodalmi nyelv is kifejezi, mely vagy 

magába olvasztotta az idegen nyelveket és dialektusokat, vagy legalább is, mint az 

állami és a gazdasági élet nyelve, a csere és a jogrend egységének látható kifejezést ad. 

 

E megközelítés annyiban következetes, hogy a kapitalista gazdaság a kezdeti 

„transznacionális” és a jelenlegi globalizációs korszak között ténylegesen az 

államhatárokkal körbekerített terekben fejlődött. Amíg a szabad kereskedelem elvét 

hangsúlyozó liberális politikai gazdaságtanban [például Adam Smith (1723-1790) 

elméletében, még ha fő művének megtévesztő címe nem is ezt sugallja] a gazdálkodás 

alanyai az egyének, illetőleg azok vállalkozásai, addig a XIX. században megjelent 

nemzetgazdaságtan képviselői [így például a német Friedrich List (1789-1846), a 

magyar Kautz Gyula és mások] – a merkantilizmus szemléleti hagyományát folytatva – 

azt állították, hogy az állam aktív szerepet játszik a gazdasági fejlődésben: 

védővámokkal lezárhatja, s le is kell zárnia határait, nemzeti bankokat hoz létre, fejleszti 

és védi a hazai („nemzeti”) erőforrásokat, állami tulajdonban tart vagy abba vesz 

(„nacionalizál”) bizonyos javakat, gazdaság-ösztönző fiskális politikát folytat, és így 

tovább. Az ilyen állam – ahogy már akkor mondták – a „nemzeti össztermék”, illetve a 

„nemzeti jövedelem” növelésére törekszik. Mivel a lényegében protekcionista 

gazdaságpolitika egybeesett a XIX. századi „nemzetépítés” korszakával, a XIX-XX. 

század fordulóján természetesnek tűnt a gondolat, hogy a nemzetállam a 

nemzetgazdaság politikai-jogi kerete, illetve feltétele. 

 

A NEMZETÁLLAMISÁG MINT LEGITIMÁCIÓ  A nemzetgazdaság politikai-jogi 

kereteként felfogott nemzetállam alapja egy olyan nemzet-foglom, amelynek 

középpontjában a gazdasági érdek áll. Ezt metszette keresztbe Ernest Renan híres 

előadásának gúnyos-dörgedelmes (nyilvánvalóan a német gondolkodók ellen irányuló) 

felkiáltása: „egy Zollverein nem haza”. Vagyis a nemzetállam több, mint a puszta 

gazdasági érdekek érvényesítésére szolgáló intézmény: az ilyen állam a „hazafiak” – az 

államterülethez mint a szülőföldhöz és a társaikhoz mint honfitársakhoz viszonyuló 

emberek – politikai életének kerete. Ha az ilyen állam eleget tesz a nemzeti elvből 

fakadó követelményeknek, bármik is legyenek azok, akkor pusztán ezen az alapon 

elismerésre méltó lesz: a paloták és a kunyhók lakói várhatóan egyaránt küzdenek érte, 

támogatják törekvéseit, örülnek sikereinek és nagy valószínűséggel önként 

engedelmeskednek döntéseinek. 

 

E legitimációs elv a korábbi korszakokban uralkodó ún. dinasztikus és vallási 

legitimitást váltotta fel. Korábban az uralkodónak azért volt joga az uralomhoz, s e jogot 

azért ismerték el, mert uralma egy vallásban kifejeződő magasabb rend része volt 

(vallási legitimáció), vagy mert meghatározott családból származott (dinasztikus 

legitimáció). Ezeket az elveket utoljára a Bécsi Kongresszuson vették figyelembe, 
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amikor is többnyire a napóleoni háborúk előtt legitimnek tekintett uralkodóházak között 

osztották fel Európát. Az itt kialakított nemzetközi egyensúlyi rendszer azonban hamar 

megingott, mert a XIX. század elején – a modern nemzetek születésével párhuzamosan 

– általánossá vált a feltételezés, hogy a polgárnak elsősorban a nemzethez, s így a 

nemzeti elvet érvényesítő államhoz kell lojálisnak lennie (nemzeti legitimáció). 

 

A legitimációs keretként értelmezett nemzetállamiság gondolata a modern állam 

tevékenységét és jogrendjét számos ponton megváltoztatta (a büntetőjogban például a 

„felségsértés” helyét lassanként átvette a „hazaárulás” tényállása, és így tovább), 

legfontosabb újítása mindazonáltal a nemzeti államnyelv mint hivatalos nyelv 

bevezetése és – a legitimáció kérdésével csak részben összefüggő módon – a területi és 

vérségi (származási) elveket kombináló állampolgárság jogintézményének a kialakítása 

volt. A részletekre másutt visszatérve a modern állam e két, korábban teljesen ismeretlen 

intézményéről itt annyit érdemes megjegyezni, hogy a nemzeti elv érvényesítése 

szempontjából meglehetősen kétélű fegyvernek bizonyultak.  

 

Az államnyelvvel mint hivatalos nyelvvel az lett a baj, hogy a közélet, főleg pedig a 

közoktatás nyelveként az etnokrácia megvalósításának elsődleges politikai eszköze lett. 

Ezt az tette lehetővé, hogy a nyelvnek – amint arra Schöpflin György rámutatott – 

„legalább két funkciója van: a nyelv a kommunikáció eszköze, amelyen keresztül az 

egyén az államhoz kapcsolódik; ugyanakkor ezzel párhuzamosan az etnikai reprodukció 

– az etnikai önazonosság-tudat kifejezésének és fenntartásának – egyik legfontosabb 

eszköze is”. Különös, de mind a homogenizáló nacionalista kormánypolitika, mind 

pedig a poli-etnikus kisebbségi politika összemossa, sőt „egymásba tolja” e két funkciót. 

Az előbbi arra törekszik, hogy az államnyelvet a közösségi élet minden fórumára 

ráerőltesse, ideértve mindenekelőtt az iskolai oktatást (amivel a kisebbségek körében 

értelemszerűen meggyengíti az állam legitimitását), míg az utóbbi arra, hogy a közösségi 

élet fórumain használt különböző nyelvekből a lehető legtöbbet hivatalos nyelvként 

ismertessen el (ami kommunikációs szempontból nyilvánvalóan kényelmetlenségekkel 

jár, s technikailag csak bizonyos határokig lehetséges). 

 

A modern állampolgárság mint jogintézmény ugyanilyen bonyodalmakat okozott, s 

okoz még ma is, amikor kiderül, hogy – egyfelől a népesség természetes (önkéntes 

népmozgások eredményeként előálló) történelmi keveredése, másfelől az államok 

határainak győztes és vesztes háborúk, nagyhatalmi döntések, stb. eredményeként beálló 

változásai vagy az egyes nemzetekkel szembeni nacionalista kormányzati döntések 

(lakosságcsere, kitelepítés, áttelepítés, széttelepítés) miatt – sok esetben eltér egymástól 

a politikai-jogi nemzethez tartozók (vagyis az államterülethez is kötött állampolgárok) 

és az etnikai nemzet tagjainak a köre.  

 

A POLITIKAI NEMZETÁLLAM-FOGALOM  Végül, a nemzetállam igen gyakran olyan 

államok megjelölésére szolgál, amelyek a nemzetté vált népek politikai intézményei. Így 

felfogva az az állam tekinthető nemzetállamnak, amely valamilyen politikai formában 

egyesíti a nemzetet és a népet, vagy Emerich Francis találó kifejezésével élve: az 

ethnoszt és a démoszt. 
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A „nép” persze politikai értelemben mindig sok dologra utalt, s minden korra jellemző, 

hogy milyen tartalmat tulajdonít e szónak.  

A középkorban például egyszerre jelentett embertömeget (multitudo hominum), keresztény társadalmat 

(populus Christianus), alattvalókat (populus regni) és így tovább. Egy 1856-ban megjelent államtani 

munka tanulsága szerint a nép mindenekelőtt bizonyos szembeállításokra utal, vagyis (a) a privilégiumok 

nélküliekre, szemben a kiváltságokkal bíró nemességgel; (b) a tulajdon nélküliekre (le peuple, 

proletariátus), szemben a vagyonos osztályokkal; vagy (c) a politikai jogokkal rendelkező 

állampolgárokra, szemben az állam ilyen jogokkal nem rendelkező alattvalóival. E kifejezés a szóban 

forgó  munka szerzője, W. Held szerint vonatkozhat továbbá (d) az emberekre általában mint az állam élő 

szubsztrátumára, esetleg magára az egész államra; (e) a kormányzottakra, valamint (f) a különböző 

korlátokkal, esetleg rendőri intézkedésekkel megfékezendő tömegre, vagy pejoratívan megjelölve, a 

„csőcselékre” is.  

Egyes későbbi elméletekben e szó vagy (g) a társadalom-fejlődés során „természetes módon”, mintegy 

természettörvények eredményeként létrejött közösségre utalt (alkalmasint a társadalmi struktúra 

kontextusát megkerülő konnotációkkal, így a „vidékiekre”, szemben a városok urbánus „társadalmával”); 

vagy (h) a politikai történések aktív alanyát, illetőleg passzív tárgyát jelölték vele (amely például „felkel” 

valamely hatalom ellen, amelyet „elnyomnak” a saját urai vagy az idegenek, stb.). A nacionalizmus 

korában megjelent az a jelentés is (i), mely szerint a „nép” az embereknek a történelem, a származás vagy 

a kultúra által összetartott, de a nemzetté még nem vált közössége, gyakran a nemzetté válás előtti korokra, 

például a népvándorlás idejére vagy a középkorra utalva. Az általános államtan korai szakirodalma (j) e 

szó politikailag semleges megfogalmazására törekedett (például az „állam népe”, „népessége”, stb. 

kifejezésekben), hogy jogi jelentést adhasson neki.  

A nacionalizmus képviselőinek tehát volt miből választani; a nemzetállam-fogalom 

szempontjából azonban nemcsak annak volt jelentősége, hogy melyik jelentést 

választották, hanem annak is, hogy azt miként kapcsolták össze az állammal és milyen 

célokat kívántak vele előmozdítani. Ez utóbbi azért fontos, mert „a politikailag releváns 

fogalom – amint azt Emerich Francis megállapítja – „elsősorban nem az elméleti 

megismerést, hanem a gyakorlati orientációt szolgálja”. 

 

A nép nemzetté való átlényegülési folyamatában az első intellektuális felvillantást 

Mirabeau (1749-1791) és Sieyès abbé (1748-1836) vitája jelentette. E vita közvetlenül 

arra vonatkozott, hogy a harmadik rend 1789-ben vajon a népet képviseli-e, miként 

Mirabeau állította, vagy a nemzetet, amit Sieyès hangsúlyozott. Az abbé szerint a nép 

mint tömeg közvetlenül és szervezetlenül nem képes kinyilvánítani akaratát, ám a közös 

jog és az akaratát megfogalmazó, képviseleti alapon létrejött törvényhozás révén 

szervezett egésszé, társulássá válik. Vagyis a nemzet a politikailag-államilag 

megszervezett és képviselt nép. Innen már csak egy lépés volt, hogy az 1789-es híres 

deklaráció kimondja: „minden szuverenitás elve lényegében a nemzetben lakozik”. A 

francia gondolkodásban így a „nép” a képviseleti állam révén „nemzetté” vált, s ezzel 

párhuzamosan a rousseau-i népszuverenitás helyét a nemzeti szuverenitás vette át, s – 

miként a jelenleg hatályos alkotmányból is kitűnik („a nemzeti szuverenitás a népet 

illeti”) – abban kapott helyet az, ami népi. Ugyanakkor azonban a francia 

nemzetfogalom akaraton és választáson alapuló jellege következtében a „nemzetit” 

jelentős gondolkodók sosem fogták fel (organikus) „népiként”. Ez azért történt így, mert 

a franciák számára, különösen a forradalom után, nem valamilyen etnikai tényező, 

például a származás vagy a nyelv határozta meg a nemzeti hovatartozást, hanem az 

állampolgári státusz. Egy elzászi vagy gascogne-i azért tartotta magát franciának, mert 

ugyanazokkal (a forradalom során minden franciára demokratikusan kiterjesztett, de 

mindenkire egyénileg vonatkozó) az állampolgári jogokkal rendelkezett. A Dreyfus-ügy 
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például, amelyben a vádlók és a bizonyítékok fabrikálói azt sugallták, hogy valaki zsidó 

származása miatt nem lehet „igazi francia”, azért kavart oly nagy belpolitikai vihart és 

azért osztotta meg a közéletet, mert e törekvésben sokan – mint Hobsbawn megjegyzi – 

„a francia forradalom lényegének megsértését, a forradalom nemzet-meghatározásának 

kétségbevonását látták”.  

 

Az államhatalom népi, ám a nemzeti eszme által közvetített eredetének következtében a 

francia filozófusok ma is kapcsolatba hozzák a nemzetet és a demokráciát. „A modern 

nemzet – mondja Manent – részben a demokratikus társadalomterv kifejeződése”, 

amennyiben mindkét fogalom arra utal, hogy egy közösség önmagát kormányozza. 

Ehhez egyébként Manent kissé túlzóan, de legalábbis vitára okot adó módon azt is 

hozzáteszi, hogy „a demokrácia mint rendszer elválaszthatatlan a nemzeti formától.” E 

vitathatóság elvi háttere mindazok számára könnyen belátható, akik az Európai Unió 

kapcsán „demokratikus deficitről” beszélnek, hisz ezzel azt feltételezik, hogy a 

demokrácia eszméje a nemzetállami keretek fölötti integráció(k)ra is alkalmazható. 

 

Máshogy valósult meg a démosz és az ethnosz egyesítése a német gondolkodásban, ahol 

e folyamatot látszólag a két fogalom spontán azonosítása jellemezte. Ennek hátterében 

a történelmi tények szintjén számos esetlegesség állt (az 1871-es Reichgründung idején 

például az új Németország viszonya az Osztrák-Magyar Monarchia területén élő 

németekhez, és így tovább), elméletileg azonban az organikus nemzetfelfogással állt 

összefüggésben, mely a német nacionalizmust a kezdetektől jellemezte. Eszerint egy 

közösség összetartozását elsősorban olyan „naturális tényezők” teremtik meg, mint a 

közös eredet (ami valamiféle genetikai szubsztanciára utal), a közös vagy legalábbis a 

hasonló történelmi „sors” által formált nemzeti karakter, valamint a nyelv és az azon 

alapuló kultúra (ami egy közös szellemi szubsztanciát sejtet). Az így értelmezett 

közösség lényegileg zárt, hisz a homogenitása nem jogi feltételek alapján és történetileg 

létrejött politikai intézmények mentén alakul ki, hanem azt naturális (természet adta) 

kötelékek – szomorú végpontján a „faji kötelékek” – teremtik meg.  

 

Ezen az alapon a nép az állam szubsztanciájának, a társadalomnak a szinonimája, mely, 

ha megfelel bizonyos feltételeknek, akkor nemzetté lesz. E feltételek igen változatosak 

(magasabb lelki egység, kollektív erkölcsi személyiség, és így tovább), s az általam 

ismert elméletekben sosem szabatosan meghatározottak, ám van két közös jellemzőjük. 

Egyrészt képesnek tűnnek a nép egységének biztosítására (s e vonatkozásban az 

organikus nemzetfelfogás egyes elemeire mutatnak vissza; például közös kultúra, stb.), 

másrészt elsősorban nem jogi-politikai intézményekben (mint amilyen például a 

képviselet) tárgyiasulnak, hanem állami döntésekben és döntéssorozatokban, ideértve az 

ideológiai hadműveleteket is. Ez az intézmények nélküli, (többnyire homogenizáló) 

etnikai politikai stratégiákban kifejeződő tendencia már a XX. század elején azt a 

látszatot keltette, hogy a nép és a nemzet összemosódott fogalmai között csak intuitíve 

lehetett különbséget tenni. A folyamat végállomását ez esetben is Hitler zavaros 

gondolatai jelentették. Oswald „népi állama” (vagy inkább „népállama”) [Völkerstaat], 

melyet eredetileg a népvándorlás koráig visszamenő történeti értelemben használt, a 

XIX. század végén már „népies” [völkisch], nála pedig „népnemzeti” [volksnationale], 

melyben a „nemzeti” a „népi” szétesését akadályozza meg. Ennek logikája a következő: 

mivel „a német nép egyre inkább két egymással szemben halálosan ellenséges táborra 

esik szét” – olvasható a Mein Kampfban – az „egész néptestet” a fajelmélet, a harc 
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szelleme, és a személyiség jelentőségének elismerése alapján kell átnevelni, amivel 

kialakítható az egységes „nemzettest”, s „az úgynevezett negyedik rend maradéktalanul 

[ebbe] a nemzettestbe integrálódik”.  

 

III. 4. 4. ETNIKAI STRATÉGIÁK ÉS KISEBBSÉG-POLITIKÁK 

A fentiek nyomán bárki könnyen elbíbelődhet azzal, hogy meghatározza: milyen 

értelemben és milyen mértékben lehet ma a nemzetállamok „hanyatlásáról”, 

„felbomlásáról” vagy korszakuk „végéről” beszélni. Megállapíthatja például, hogy a 

gazdasági értelemben vett nemzetállamot aláásta a globalizációhoz vezető neoliberális 

gazdaságpolitika, a legitimációs értelemben vett nemzetállamiság ugyanakkor „köszöni, 

jól van” ma is. Szélsőséges esetben talán még az a megállapítás is megkockáztatható, 

hogy a nemzetállamiság bizonyos értelmezéséhez (a nemzetállam mint területi állam) 

nincs szükség a (homogén) nemzet fogalmára. Az ilyen és ehhez hasonló megállapítások 

súlyát azonban nagyban befolyásolja az a kép, amit a modern állam – s ezen belül a 

nacionalizmus mint „uralkodó eszme” és gyakorlati mozgalom által kialakított állam – 

intézményi szerkezetéről és működéséről alkotunk. Az alábbiakban – az etnikumok által 

követhető stratégiák áttekintése után –  ehhez a képhez szeretnék néhány tézis szerű 

megállapítással hozzájárulni. 

A nacionalizmus azáltal alakította át a modern államot, hogy a nemzetek és 

nemzetiségek, etnikumok – valóságos, illetőleg lehetséges – viszonyulási és cselekvési 

módjai közöl néhányat az állami rend, illetőleg az állami intézményrendszer részévé tett 

(ilyen például a hivatalos nyelv, a területi autonómia vagy a regionalizmus), másokat 

jogosultságként ismert, pontosabban: ismertetett el (kisebbségi jogok). Megint másokat 

az állami tevékenység lényegi kérdéseit meghatározó eljárásként kezelt (például 

területváltoztató népszavazás), vagy egyszerűen az állami politikai tevékenység rangjára 

emelt (genocídium, etnocídium).  

ETNIKAI STRATÉGIÁK  A kisebbségek és etnikumok szemszögéből e politikai 

cselekvési módok a többnemzetiségű államban – Anthony D. Smith összegzésére utalva 

nagyjából a következők. A kisebbségi nemzet vagy az etnikai csoport dönthet úgy, hogy 

elszigetelődik más közösségektől, illetőleg a többségi nemzettől (izoláció); vagy épp 

ellenkezőleg, azt is ösztönözheti, hogy tagjai, egyéni döntések révén, illeszkedjenek be 

annak struktúráiba (asszimiláció). Törekedhet arra is, hogy etnikai alapú politikai 

intézményeket, például nyomásgyakorló csoportokat vagy vétójoggal rendelkező 

szervezeteket hozzon létre, melyek – kisebbségi jogokra hivatkozva vagy anélkül – 

részévé válhatnak az állami döntési mechanizmusoknak is (aktív etnikai közösségi 

politika). A többségi nemzet politikájának függvényében kialakíthatja a közösségi 

önmeghatározás és a kollektív önrendelkezés részleges politikai önállóságot biztosító 

formáit is (autonómia), például a területi alapú önkormányzást, a személyi autonómia 

valamely rendszerét, vagy – az újabb európai államfejlődésre utalva – a regionális 

államot. A felfokozott autonómia-törekvés elvezethet a többnemzetiségű államból való 

kiszakadás követeléséig (szeparatizmus), illetőleg a különböző államok területén 

szétszórtan élő kisebbségek újraegyesítésére – s olykor az „elveszett terület” államhatár-

változtatással is járó visszaszerzésére – való törekvéshez is (irredentizmus).  
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A többségi nemzet ugyancsak számos lehetőség közül választhat, s választ is aszerint, 

hogy alapvető célja a politikai közösség etnikai egységesítése-e (homogenizáció), vagy 

ellenkezőleg: elfogadja, esetleg ösztönzi és fennmaradásában segíti is az állam 

nemzetileg-etnikailag fragmentált társadalmi hátterét (poli-etnicizmus). Stratégiai 

lehetőségeik és eszközeik részben a kisebbségi stratégiák inverzei (kisebbségi jogok 

elismerése versus bizonyos jogok diszkriminatív korlátozása, autonómia biztosítása 

versus az asszimiláció ösztönzése és így tovább), részben azoktól függetlenek. Ez utóbbi 

vonatkozásban a többségi nemzetnek arról kell döntenie, hogy esetleges 

homogenizációs céljának megvalósítása érdekében igénybe veszi-e az államhatalom 

erőszak-alkalmazási eszközeit. Talán mondani sem kell, hogy ez utóbbi vonatkozásban 

a XX. századi totalitárius államok rettenetes, a liberális demokráciák pedig gyakran 

meglepő politikát folytattak. Az alkalmazott eszközök ráadásul – amint azt Romsics 

Ignác konkrét elemzéseiből megtudhatjuk – gyakran önmagukban is meglehetősen 

ellentmondásosak. 

 

KISEBBSÉG-POLITIKÁK  Az ún. többségi nemzet kisebbségekhez való viszonyát 

illetően öt tézist fogalmazok meg.  

 

Alaptételem az, hogy a modern állam intézményi szerkezetére elsősorban a liberalizmus 

nyomta rá bélyegét. A parlamentarizmus, az államhatalmi ágak megosztása, a politikai 

nyilvánosság, az egyéni jogok védelme, az önkormányzatiság stb. – vagyis a modern 

állam legtöbb jellegzetes intézményi megoldása – liberális eredetű. A liberalizmus 

ebben az értelemben elsősorban intézmény-elmélet. A konzervativizmus azzal járult 

hozzá a modern államhoz, hogy ezen és más intézmények működésének kívánatos, 

például mérsékelt, módját fogalmazta meg. Vagyis a konzervativizmus lényegében az 

állami intézmények működésének elmélete. A szocialistákat ezzel szemben elsősorban 

az érdekelte, hogy a békésnek tűnő intézményi struktúra és annak működése mögött 

milyen uralmi viszonyok s miféle kényszerek, függőségek és erőszak-lehetőségek 

húzódnak meg, illetőleg azok miként alakíthatók át. A szocializmus, mint eszmerendszer 

államra vonatkozó tanai ebből a szempontból főleg hatalomelméleti jellegűek. A 

nacionalizmus ebben a kontextusban – amint azt egyébként a gyakorlati politikai 

mozgalmak síkján jellegzetessé vált irányzatai is mutatják – vegyes jellegű: a modern 

állam működésére vonatkozó tételeket fogalmaz meg, s azokat a nemzeti-etnikai 

csoportok hatalmi viszonyaira alkalmazza. 

 

Második tézisem az, hogy a nacionalizmus sikere – legalábbis a politikai virágkorának 

tekintett korszakban, vagyis hozzávetőleg 1850 és 1950 között – azon alapult, hogy 

céljait elsősorban nem új állami intézmények bevezetésével, hanem (a nemzetek és 

etnikumok valóságos, illetőleg lehetséges viszonyulási módjaihoz és cselekvési 

lehetőségeihez igazodó) állami döntés-sorozatok és ideológiai hadműveletek révén érte 

el. Természetesen tudom, hogy a történelmi kép ennél jóval bonyolultabb, hiszen – 

miként a konzervatívok (lásd például korporációk, kétkamarás parlament, stb.) és a 

szocialisták (tanácsrendszer, kormányzati érdekegyeztetés, stb.) – a nacionalisták is 

bevezettek új állami intézményeket (államnyelv, állampolgárság), illetőleg eljárásokat 

(területváltoztató népszavazás). Ám ennek ellenére úgy vélem, hogy e mozgalom 

kétségtelen sikere nem ezeken, hanem a modern polgári állam intézményrendszerének 

a nemzeti uralmi elv követelményei szerinti működtetésén alapult, s a nacionalizmus a 

kormányzati politika szintjére emelt döntések révén alakította át a modern államot. 
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Ilyen volt például a népességmozgatás, amely vagy kölcsönösségen alapuló 

lakosságcserét jelentett (amikor is a „kölcsönösség” a résztvevő államok kapcsolatára, s 

nem az annak alávetettek beleegyezésére utal), vagy – történelmileg gyakrabban – 

bizonyos, nemzetileg vagy etnikailag meghatározott csoportok kitelepítését, 

áttelepítését és széttelepítését. Az ezzel kapcsolatos döntéseket rendszerint az egymással 

ellenséges viszonyban álló csoportok szétválasztásának szándékával indokolták, ám 

egyértelmű céljuk a nemzeti homogenizáció volt. A nemzeti homogenizációs politika 

legkegyetlenebb módja a valamely nép, etnikai csoport, illetőleg nemzet teljes vagy 

részleges megsemmisítését célul kitűző népirtás (genocídium) volt, ami ugyancsak 

egyedi döntésekben, s nem állami intézményekben öltött testet. A XX. században ennek 

legtragikusabb esete a fajelméleti alapon zajlott zsidó holokauszt volt, melynek során a 

náci Németország és egyes szövetségeseik az európai zsidóság kétharmadát pusztították 

el. A holokauszt kivételességét és rendkívüli jellegét egy pillanatra sem mérsékli az, 

hogy a XIX. és XX. századi államokban számos más – csaknem teljes vagy részleges – 

genocídiumot is elkövetek: például az angol-amerikaiak az indiánokkal szemben, az 

oroszok pedig az ukránokkal és beloruszokkal szemben. A genocídium részleges, s 

olykor katonai hadműveletekbe ágyazott spontán formája az „etnikai tisztogatás” (erre 

kerítettek sort például az 1990-es évek délszláv háborúiban a szerbek a horvátokkal és 

bosnyákokkal, ez utóbbiak pedig a szerbekkel és egymással szemben), amikor is az 

etnikailag homogén területek létrehozása érdekében megsemmisítik vagy elűzik az ott 

élő nemzetiségeket. Az egyik legelterjedtebb homogenizációs politika a nemzetek, 

népek és etnikumok asszimilációra való ösztönzése, ami – ha az asszimilációs 

döntéseket az állam erőszakos politikája kényszeríti ki – joggal neveznek etnocídiumnak 

(egy nép kulturális felszámolásának). Az önkéntes asszimilációt igen gyakran politikai 

ideológiákkal segítették, melyek legismertebbike az amerikai olvasztótégely-doktrína, 

de tagadhatatlanul az asszimilációt ösztönzi a liberális demokrácia olyan elgondolása is, 

amely szerint abban a kisebbségek tagjai csak mint egyének rendelkezhetnek az etnikai-

nemzeti hovatartozásuk megőrzését biztosító jogokkal.  

 

Harmadszor azt kell tisztázni, mit is jelent az az állítás, hogy e döntések, mint fentebb 

fogalmaztam, a nemzetek és etnikumok valóságos, illetőleg lehetséges viszonyulási 

módjaihoz és cselekvési lehetőségeihez igazodnak, másként fogalmazva: etnikai 

stratégiákat testesítenek meg. Egy több nemzetet egyesítő államban – s mint láttuk, a 

modern „nemzetállamok” döntő többsége ilyen – mind a nemzeti többség, mind a 

nemzeti kisebbségek számos alternatíva közül választhatnak abban a vonatkozásban, 

hogy céljaikat milyen politikai vagy politikai jelentőséggel is bíró stratégiával próbálják 

előmozdítani.  

 

Negyedik tézisem, hogy a nemzetelvű politikai gondolkodás instrumentális jellege miatt 

a nacionalizmus joghoz való viszonya ambivalens. A homogenizációs nemzetiségi 

politika igen gyakran különböző – ugyancsak állami döntések és döntés-sorozatok 

szintjén (tehát nem intézményi szinten) megjelenő – jogkorlátozásokban ölt testet, mint 

amilyen például a kisebbség tagjainak bizonyos foglalkozási ágakból történő kizárása; 

tulajdonuk államosítása; esetenként pedig egyéni politikai jogaik korlátozása, akár az 

állampolgárság megvonásáig is elmenve (negatív diszkrimináció). A polietnikus 

kisebbségpolitika ezzel szemben elfogadja, hogy az állam lakossága a nemzeti 

hovatartozás, az etnikum vagy a nyelv szempontjából fragmentált, s ezt – mivel e 

helyzetet megőrzésre érdemesnek tekinti – a kisebbségi jogok elismerésével is 
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kifejezheti (pozitív diszkrimináció). Amennyiben e jogok alanya az egyén (mint például 

az anyanyelv használatának joga a hivatalos eljárásban), úgy e megoldás könnyen 

beilleszthető a liberális demokráciák rendszerébe is. Amikor azonban azok alanya a 

nemzeti-etnikai közösség (kollektív etnikai jogok; mint amilyen példának okáért az 

anyanyelven zajló oktatás, a nemzeti-kisebbségi médiák állami finanszírozásának 

igénye, a nemzeti műemlékek védelméhez való jog vagy több államnyelv elismerése), 

úgy a jogegyenlőség szempontjából problémát vethet fel az, hogy e jogok egy részének 

érvényesítése pozitív diszkriminációt követel, de legalábbis a kisebbséghez tartozók 

előnyben részesítését követeli az állami javak elosztása során. Másfelől viszont az ilyen 

jogok elismerésének hátterében gyakran a kisebbséggel szembeni múltbeli sérelmek, 

illetőleg társadalmi, kulturális és gazdasági hátrányaik ellensúlyozása áll. A 

nacionalizmus mint eszmerendszer elmúlt kétszáz éves történetében a magam részéről 

nem ismerek olyan lényegi összefüggést, amely arra utalna, hogy a nemzeti elvet 

középpontjába állító politikai gondolkodásból inkább az egyik (negatív diszkrimináció), 

vagy inkább a másik (pozitív diszkrimináció) következne. E vonatkozásban talán csak 

az sejtet valamit, hogy a virágkornak tekintett időszakban (1850-1950) többnyire a jogok 

korlátozása volt jellemző, s a pozitív diszkrimináció gondolata csak az elmúlt fél 

évszázadban nyert teret. Ez azonban már átvezet a következő tézishez. 

 

Végül és ötödször azt állítom, hogy a XX. század derekán a nacionalizmus jellege 

megváltozott, amennyiben a nemzeti elvet immár nem elsősorban az állami hatalmi 

döntések szintjén kívánja érvényesíteni, hanem új – a polietnikus politikai célok 

érvényesítésére képes – állami intézmények keretében is. Ilyen új állami intézmény a 

kisebbségek területi vagy személyi autonómiája, valamint a regionalizmus mint 

államszerkezeti elv. 

 

A személyi autonómia elsősorban a szétszórtan élő kisebbségek bizonyos mértékű, s 

főleg a kulturális életre kiterjedő önigazgatását biztosítja. Fő eszköze az államhatalom 

dekoncentrációját jelentő „kisebbségi önkormányzatok” létrehozásának lehetővé tétele 

(ilyenek léteznek például Magyarországon, Szlovéniában vagy az Amerikai Egyesült 

Államokban az indiánok vonatkozásában). A területi autonómia (például a finn Åland-

szigeten vagy Dél-Tirolban) az állam valamely nemzetiségi, nyelvi-etnikai vagy 

történeti szempont alapján viszonylag elkülönült területi egységén élő lakosság helyi 

önkormányzata, s mint ilyen lényegében az államhatalom decentralizációjának egyik 

formája. Több, mint a közigazgatási egységek rendszerét követő helyi önkormányzat, 

ám kevesebb mint a regionális autonómia. Az ilyen autonómiák szerveinek hatásköre 

igen változatos: a szorosabban vett „helyi ügyek” önálló intézése mellett alkalmasint 

kiterjed az országos politika helyi alkalmazására is, például a területfejlesztés, a 

beruházások, az oktatás, kultúra vagy a környezetvédelem terén. Nem ritka, hogy az 

autonóm területnek saját „hivatalos nyelve”, „parlamentnek” nevezett önkormányzata, 

vagy – az önállóságot szimbolikusan megjelenítő és megerősítő – zászlója van. 

 

A területi autonómia lehetőségének elfogadása és meghonosodása után Nyugat-Európa 

egyes országaiban az elmúlt két évtized során a soknemzetiségű államoknak egy új 

fajtája alakult ki, nevezetesen a regionális autonómia, mely regionális állam 

létrejöttéhez vezetett. A regionális állam sajátos államszerkezeti megoldás, mely az 

unitárius és a föderatív állam között helyezkedik el. Ma már egyértelműen regionális 

államnak tekinthető a Spanyol Királyság (ahol a tizenhét „autonóm közösség” közül 
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négy, Katalónia, Baszkföld, Galícia és Andalúzia az önálló államiságot megközelítő 

jogokkal rendelkezik), az Egyesült Királyság (főleg a skót ún. „devolúcióra” tekintettel) 

és a Belga Királyság (ahol a személyi elv alapján szerveződő francia, flamand és német 

„kulturális közösségek”, ill. a területi alapon kialakított vallon, flamand és brüsszeli 

„régiók” olyan közjogi jogosítványokat kaptak, amelyekkel – ahogy csalóka módon 

mondani szokták – már-már „föderalizálták” az államot).  

 

Talán nem felesleges megjegyezni, hogy a polietnikus politika államszerkezeti szinten 

elvileg formát ölthetne a föderatív államban is, gyakorlatilag azonban erre nem került 

sor. Ez az államszerkezeti megoldás ugyanis nem a nemzeti kérdéssel összefüggésben 

keletkezett (Amerikai Egyesült Államok, 1776), és Európába átkerülve (Svájc, 1848) 

sem ilyen problémák megoldására alkalmazták. A Szovjetunió (1922) ugyan 

kísérletezett vele, alkotmányjogi ideológiát is gyártva hozzá, történelmi bukása, 

valamint a nagyhatalmi döntéssel összetákolt föderatív államok (Jugoszlávia, 

Csehszlovákia) széthullása – utólag – egyértelműen bebizonyította, hogy a szövetségi 

szerkezet esetükben csak a nemzetiségi ellentétek politikai eszközökkel történő féken 

tartásának fügefalevele volt. A tagállamok önállóságát megőrző föderalizmus és a 

szövetségi államok egyik jellegzetes intézményi megoldása (ti. a „felsőházi” képviselet 

tagállamok szerinti kialakítása, például a Német Szövetségi Köztársaságban) 

ugyanakkor, ha szerény mértékben is, de elősegítheti, hogy a központosított modern 

állam gépezete ne őrölje fel teljesen a nemzetet alkotó egykori népek (a németek 

esetében így a bajorok, szászok, poroszok) különállásának emlékét és kultúráját. 

 

A regionális állam közjogi szerkezetét legtisztább formában Spanyolországban építették 

ki. A regionális állam a régiók kooperatív közjogi együttműködése, de – a szövetségi 

állammal szemben – nem társulása. A régiók (autonóm közösségek) törvényhozási és 

igazgatási autonómiával felruházott, közjogi státuszt élvező területi közösségek, melyek 

a szóban forgó terület lakosságának kezdeményezésére, bár a központi állam 

alkotmányos elismerése mellett jönnek létre. Megfelelő erejű és formájú helyi 

kezdeményezés esetén ugyanakkor, az alkotmányos szabályozás jellege okán, a 

központi állam nem akadályozhatja meg a régiók létrejöttét (szemben például 

Olaszországgal, ahol a régió létrejötte az állam egyoldalú aktusa, s amely az olasz 

alkotmányjogi ideológia ellenére ezért nem tekinthető valódi regionális államnak). A 

spanyol régiók természetesen nem válhatnak ki az államból, nincs alkotmányozási 

jogkörük, miként a szövetségi állam tagállamának, valamilyen alaptörvénnyel, például 

statútummal azonban rendelkeznek és a központi állam alkotmánya nem módosítható a 

hozzájárulásuk nélkül. A régióknak önálló parlamentjük és kormányuk van, s korlátozott 

mértékben önálló bírói hatalommal is rendelkeznek, önálló adókivetési joguk és saját 

pénzügyi forrásaik vannak, s szabadon dönthetnek a nyelvhasználat kérdéseiben (noha 

az egész királyság nyelvének, a kasztíliai spanyolnak a hivatalos jellegét nem 

szüntethetik meg). A régiók élén – egy monarchikus állam üde színfoltjaként (a király 

által kinevezett) – „elnök” áll. A központi állam és régiók közötti hatáskörmegosztást a 

föderális államokban megszokott formák és eljárások szerint rendezik, és bizonyos 

hatásköröket (honvédelem, pénz- és vámrendszer, az emberi jogok és az állampolgárság 

szabályozása) itt is a központi államnak tartanak fenn. 

 

A belga megoldás jellegzetessége az, hogy miközben szélesebb a központi hatáskörök 

listája, részletesebben kidolgozottak a közösségek közötti hatalommegosztási technikák 
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(a francia és flamand kormánytagok számának például meg kell egyeznie, a 

nyelvhasználati kérdésekben minden közösség vétójoggal rendelkezik és így tovább). 

Ezért Belgiumot néhányan ún. konszenzusos demokráciaként jellemzik. Az ilyen 

demokráciák – amint azt Arend Lijphart (a nemzeti kérdéstől függetlenül) a „győztes 

mindent visz” elvén alapuló ún. „westminsteri” (többségi) demokrácia-modellel 

szembeállítva kifejtette – a kormányzati felelősség ún. nagykoalíciós megosztásán, a 

különböző csoportoknak biztosított vétójogon, azok közéleti reprezentációja 

arányosságán és széles körű autonómiáján alapulnak. 

 

A fentieket áttekintve összességében megállapítható, hogy a nacionalizmus két 

évszázados történetében az elmúlt három-öt évtizedben – és elsősorban a nyugat-európai 

fejleményeket szem előtt tartva – nem egyszerűen (Ernest Gellner kifejezésével élve) a 

"vihar utáni szélcsend" állapota következett be, hanem egy lényegi változás. Ez abban 

állt, hogy a nemzeti elvek és értékek politikai érvényesítésének színtere a hatalmi 

döntések szintjéről az állami intézmények szintjére került. Ezzel természetesen a 

nacionalizmus jelentős mértékben liberalizálódott is. Ha van valami, ami a nyugat-

európai és a közép-kelet-európai nacionalista mozgalmakat korunkban elválasztja, akkor 

ez mindenekelőtt abban áll, hogy Közép- és Kelet-Európában erre (még) nem került sor.
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IV. rész 

MODERN TEÓRIÁK: ÁLLAM-FOGALMAK, 

ÁLLAM ÉS DEMOKRÁCIA 
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IV. 1. ÁLLAM-FOGALMAK  

Az állam fogalmi megközelítésének irányai. A főbb irányok. Az állam mint közösség vagy 

társulás. Az állam mint intézmény. Az állam mint eszme és mint valóság. Az állam mint eszköz 

valamilyen cél eléréséhez. Fogódzók. A formális állam-definíció. Elhatárolások – állam és 

társadalom. A jogi, társadalmi és politikai államfogalom. Fogalom és felfogás. A jogi 

államfogalom: Hans Kelsen elmélete. Élete és művei. Sein és Sollen. A „Tiszta jogtan”. 

Joglépcső és hipotetikus alapnorma. A „beszámítás” [hozzárendelés]. Állam és jog. Az állam 

mint kényszerrend. Az állam társadalmi fogalma: Max Weber elmélete. Élete és művei. 

Módszertan. A „megértő szociológia” és az állam. A modern állam. Racionális állam, racionális 

jog. A legitim fizikai kényszer momopóliuma. E felfogás korlátai. Az állam politikai fogalma: 

Carl Schmitt és Rudolf Smend elmélete. A politika. Carl Schmitt élete és művei. A döntés 

szerepe. Norma és kivétel. A „politikai”. Ellenség, konfliktus, harc. A háború. Az állam és a ius 

belli. Konfliktus és konszenzus. Rudolf Smend élete és művei. Állam és integráció. Az integráció 

fajtái és mértéke. Személyi, funkcionális és tárgyi integráció. A szervezetre épülő 

államfogalom. A három államfogalom viszonya. 

Az állam – unitas multiplex [a sokféleség egysége], vagyis számos egymástól eltérő 

jellegű és különböző természetű jelenség összekapcsolódása. Egyszerre valóság és 

eszme, társadalmi tény és norma, hatalmi viszony és jogviszony, tevékenység és 

intézmény, rend és funkció, állapot és folyamat, gyakorlat és gondolat. Fogalma e 

bonyolult és összetett jelenség belső viszonyai között teremt egyfajta rendet.  

IV. 1. 1. AZ ÁLLAM FOGALMI MEGKÖZELÍTÉSÉNEK IRÁNYAI 

A. A főbb irányok 

E komplex jelenség elemeinek rendjével, illetőleg elrendezésével, s ekként fogalmával kapcsolatos 

álláspontunkat több dolog befolyásolja. Így a tapasztalatból nyert ismereteink és tudományos 

módszereink, valamint eszméink és eszményeink is. Ez azt is jeleni: az állam fogalmának hátterében, 

részben legalábbis, alternatív – a tudományos vitákat bizonyos mértékben korlátok közé szorító, illetve 

azok végleges lezárását lehetetlenné tévő – eszmények állnak. Azok a módok és főbb irányok ugyanakkor, 

ahogyan az elmúlt évszázadokban meghatározták e fogalmat, mégiscsak lehetővé tesznek néhány 

általános megállapítást. Először ezeket tekintem át. 

AZ ÁLLAM MINT KÖZÖSSÉG VAGY TÁRSULÁS  Az államelméletek története azt 

mutatja: a fogalomképzés egyik kézenfekvő lehetősége az, hogy az államban elsősorban 

az azt alkotó polgárok közösségét lássuk. Ebben az értelemben az állam politikai 

közösség, vagy egy cizelláltabb – és átgondolt társadalomelméleti előfeltevésekre utaló 

– megfogalmazás szerint a polgárok valamilyen politikainak nevezhető célból történt 

társulása. Ide sorolhatók azok az elgondolások is, amelyek szerint az állam „politikai 

társadalom”.  

Az állam közösségként, illetőleg politikai közösségként való meghatározása – egy 

pillanatra zárójelbe téve azt a kérdést, hogy a közhatalom különböző módon 

intézménysült formái az újkor előtt államnak tekinthetők-e – elsősorban az ókori és a 

középkori gondolkodást jellemezte. Arisztotelész szerint például minden városállamban 

„egy bizonyos fajta közösséget ismerhetünk fel”, s a városállam – írta a Politikában – 

nem más, mint „a legfőbb jó elérésére törekvő közösség”. Hasonlóan vélekedett – a 

közismert jogászi kiegészítésre, ti. a megállapodásra (iuris consensus) és a közös előnyre 

való utalás mellett – Cicero is, aki az állami közösség kapcsán a „sokaság 

gyülekezetéről” és a „polgárok közösségeiről” beszélt. „Az állam [res publica] tehát a 

nép ügye [res populi] – olvashatjuk a De re publica című művében –, a nép azonban 

nem olyan embergyülekezet, amely akármilyen módon keletkezett, hanem a tömegnek 
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olyan csoportosulása, amelynek alapja jogi megállapodás és közös előny. A 

csoportosulás elsődleges indítéka nem annyira a gyengeség érzésében, mint inkább az 

emberek úgynevezett társas ösztönében rejlik…”  

Hogy tartalmi értelemben mi teremti meg e közösséget, abban természetesen már az 

ókorban és a középkorban is eltértek a vélemények; az azonban általánosnak mondható, 

hogy a közösségteremtő tényezőket vagy a közösség politikai szükségleteivel, vagy 

tagjai közösen vallott eszményeivel hozták kapcsolatba. Arisztotelész elmélete az 

előbbit, Platón és Ágoston elmélete az utóbbit példázza. 

AZ ÁLLAM MINT INTÉZMÉNY  A modern gondolkodók műveiben az állam közösség-

jellege elhalványodott, s azt egyre inkább az emberek együttműködésének rendjét 

megteremtő vagy biztosító intézménynek tekintették.  

Aki úgy látja, hogy az emberek valamilyen sokaságának egységgé szervezése és 

összefogása csak alá-fölérendeltségük kialakítása esetén lehetséges, az az államot nem 

pusztán intézménynek, hanem hatalmi intézménynek tekinti. Ennek legnyilvánvalóbb, 

bár távolról sem probléma-mentes példája az állam és a szuverenitás eszméjének 

összekapcsolása. „Az állam több családnak és közös ügyeiknek a jogszerű kormányzata 

szuverén hatalommal”– fogalmazott Jean Bodin 1576-ban a Les six livres de la 

republique [Hat könyv a köztársaságról, 1576] című művében. A szuverenitás 

(főhatalom) és az intézményi-jogi jelleg összekapcsolása ezek után általánosan 

elfogadottá vált. Egy több évszázados fejlődés másik végpontján, példának okáért, 

Hermann Heller Staatslehreje [Államtan, 1934] áll, amelyben az olvasható, hogy az 

állam differencia specificája minden más szervezettel szemben abban a tulajdonságában 

áll, hogy szuverén területi főhatalma van. E megközelítésmód mögött gyakran annak 

feltételezése húzódik meg, hogy rendezett emberi kapcsolatok csak valamilyen hatalmi 

pozícióból alakíthatók ki. 

A magatartások intézményesültségének gondolata természetesen megalapozható más 

módon is. Például a közösségek olyan politikai szükségleteire utalva, mint a közös akarat 

kialakítása, a közös tevékenység koordinálása és irányítása, valamint az egyének közötti 

konfliktusok rendezése. Ezekből sajátos funkciók vezethetők le (az iménti példák alapján 

a törvényhozás, a „végrehajtás” és kormányzás, valamint az ítélkezés), s az állam ezek 

mentén is elgondolható. Aki erre hajlik, az az államot elsősorban szervezetnek tekinti. 

Az állam és a szervezet, illetőleg a szervezettség eszméjének összekapcsolásából 

kiinduló meghatározások a szervezet működésmódjáról alkotott elgondolások jellege 

szerint változnak. Egyes – például Thomas Hobbes tanait komolyan vevő – 

elméletekben az állam olyan „mechanizmusként” jelenik meg, amely már-már 

gépszerűen működik. Ez az elképzelés – ti., hogy az állam számtalan fogaskereket 

összekapcsoló mechanizmus vagy hatalmi gépezet – azt is jeleni, hogy működése 

kiszámítható, megtervezhető és az emberi akarat által alakítható. Ugyanakkor egy 

gépezetnek egészen biztosan nincs sem lelke, sem erkölcse. Más elméletek – így például 

az Otto von Gierke és általában a konzervatív gondolkodók – ezért azt hangsúlyozták: 

az állam inkább az élő szervezetekre emlékeztető organizmus lesz. E metafora számukra 

azért volt fontos, mert ezzel azt is hangsúlyozták, hogy az állam az emberi akarat által 

nem alakítható szabadon, abban „minden mindennel összefügg” és mindig az egészre 

kell tekintettel lenni. 
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E metaforák – az állam mint mesterséges mechanizmus, vagy épp ellenkezőleg: mint 

természetes organizmus – a XVIII. század végi és XIX. századi német államtanban 

születtek. Az előbbi például úgy keletkezett, hogy Adam Müller kijelentette: a politikai 

gazdaságtan korábbi rendszere „mechanisztikus”, miközben az állam olyan, mint a 

család. Az utóbbit, miszerint az állam az élő szervezetekre emlékeztet, Justus Möser 

terjesztette el.  

A társadalmi együttélés rendjének gondolata köthető azokhoz a tényezőkhöz is, 

amelyeknek – a hatalmi pozíción túl – e rend kialakulásában döntő szerepe lehet. Ilyen 

például a jog, mely bizonyos feltételek megléte esetén valóban képes arra, hogy nagyobb 

közösségek tevékenységét összehangolja. Ez esetben – amint az például Hans Kelsen 

elméletében nyilvánvaló – az állam nem hatalmi, hanem jogintézmény lesz. 

AZ ÁLLAM MINT ESZME ÉS MINT VALÓSÁG  Az együttélés rendjének tartalmát illetően 

az egyes elméletek meglehetősen változatos álláspontot képviselnek. A 

leglátványosabban ott térnek el a vélemények, ahol a magán- és a köztulajdon, az 

egyenlőség-egyenlőtlenség vagy az egyén és közösség viszonya (s ezzel az egyéneket 

és közösségeket megillető jogok) kérdései vetődnek fel. Ám az ilyen és ehhez hasonló 

kérdések nem csupán a rend tartalmi elemeit illetően, hanem abban az értelemben is 

megosztják az államelméleteket, hogy a rendet milyen síkon gondolják el. 

Az elméletek egyik fő irányának képviselői az emberi együttműködés során kialakult 

rendet adottnak veszik és az államot elsősorban a fennálló rendet védelmező 

intézménynek tekintik, legyen e rend bármilyen. Az állam így pusztán defensor pacis: a 

béke védelmezője és a fennálló rend megóvásának garanciája. E felfogást rendszerint 

azzal támasztják alá, hogy – mint Lipsius és Hobbes – azt mondják: mindenféle rend 

jobb, mint az anarchia. A másik irány képviselői ezzel szemben azt vallják, hogy az 

emberi együttélésnek valamilyen célja van, és egy helyes, vagy legalábbis a fennállónál 

helyesebb rend kialakításához az államnak is hozzá kell járulnia.  

Nyilvánvaló, hogy az előbbi álláspont képviselői a létező, az utóbbi az eszményi államról 

beszélnek. E szemléleti különbség lehetőségére utalt Immanuel Kant, amikor az államot 

egyfelől állapotnak, másfelől normatív eszmének nevezte. „A néphez tartozó egyének 

egymás közötti viszonyának ezt az állapotát [ti. a jogállapotot] – írta A jogtan metafizikai 

alapelemeiben [Die Metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre, 1797] – polgári 

állapotnak (status civilis) nevezik, összességük a maga saját tagjaihoz viszonyítva: az 

állam (civitas).” Ehhez azonban azt is hozzátette, hogy „az állam (civitas) emberek 

sokaságának egyesülése jogi törvények alatt.” Az utóbbi értelemben a fogalom a 

törvények jellegétől válik függővé: „Ha ezek – fogalmazott – mint törvények a priori 

szükségszerűek (…), akkor az állam formája egy általában vett államé, vagyis eszmei 

állam, amilyennek a tiszta jogi elvek szerint lennie kell. Ez az eszme szolgál minden 

közösséggé váló (tehát belső) igazi egyesülés számára zsinórmértékül (norma).” 

AZ ÁLLAM MINT ESZKÖZ VALAMILYEN CÉL ELÉRÉSÉHEZ  Ha a megvalósítani kívánt 

eszményt általános társadalomideálként fogják fel, akkor az állam úgy is elgondolható, 

mint ezen ideál megvalósításának eszköze. Ez az ún. instrumentális állam-felfogás: az 

állam valamilyen célhoz igazodik, mint az annak elérését lehetővé tévő vagy elősegítő 

eszköz.  
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Az ilyen felfogások lappangó módon már az ókori államfilozófiák mélyén is 

megtalálhatók, igazi jelentőségre azonban az újkorban emelkedtek. Ez mindenekelőtt 

azért volt így, mert az „állam és társadalom” viszonyában nyertek meghatározást, vagyis 

megalkotóik azt feltételezték, hogy a célokat a társadalom, annak valamely csoportja 

vagy képviselője jelöli ki. Az instrumentális felfogás elterjedésében emellett szerepe 

volt annak is, hogy az állam révén elérhető célok a modern társadalomban nagyon 

sokfélék lehetnek, s szinte tálcán kínálják magukat az álmodozók, reformerek és 

diktátorok számára.  

Az állam instrumentális felfogásának számos formája van. Az ún. haszonelvű elméletek 

alapján például az államnak is a többség boldogulását és jólétét – vagy ahogy Jeremy 

Bentham fogalmazott: a „lehető legnagyobb szám lehető legnagyobb boldogságát – kell 

biztosítania. Az egyéni és közösségi célok előmozdítására utalt Robert von Mohl is, 

amikor így fogalmazott: „Az állam ama intézmények maradandó egységes 

létszeressége, amelyeknek – egy összakarattól vezetve, valamint egy összerőtől 

fenntartva s keresztülvíve – az a feladatuk, hogy egy bizonyos, s térileg elzárt nép 

valamennyi megengedett életczélját, az egyéntől a társadalomig előmozdítsák.”  

Kortársa, Karl Marx ezzel szemben úgy látta, hogy az állam, ténylegesen, valamely 

társadalmi osztály uralmát biztosítja vagy a gazdasági uralom feltételeit teremti meg, 

alkalmasint egy általános társadalmi érdeket is szolgálva. Az eszköznek tekintett állam 

lehet az egyéni szabadság biztosítéka, amint azt néhány liberális gondolkodó vélte, 

szolgálhatja a rendet, ahogy sok konzervatív szerző hangsúlyozta, és előmozdíthatja a 

társadalmi haladást is, amire a társadalmi progresszió XIX. és XX. századi képviselői 

fektettek nagy hangsúlyt. Az államot továbbá gyakran a társadalmi béke fenntartójaként 

képzelték el. E minőségében úgy írták le, mint ami független a különböző társadalmi 

érdekharcoktól és ezért azok döntőbírója lehet.  

Rejtett instrumentális szemlélet húzódik meg Max Weber azon gondolata mögött is, 

amely szerint az állam a legitim fizikai kényszeralkalmazás monopóliumával rendelkező 

intézmény. Ha ugyanis ez igaz, amit jó okunk van feltételezni, akkor az állam minden 

olyan cél elérésének eszköze lehet, amely lényegi elemeként tartalmazza a békés 

társadalmi együttélés elvét. 

B. Fogódzók 

A fenti fő irányok számos további lehetőséget is magukban foglalnak, s ha e kombinációs lehetőségeket 

összeszámoljuk, a fogalomalkotás előbb-utóbb egy „útvesztő” nevű rejtvényre fog hasonlítani. Az ilyen 

helyzetekben az emberi szellem mindig fogódzókat vagy tájékozódási pontokat keres. Ezek – bármennyire 

is elfogadjuk, hogy sokféle nézet és vélemény létezik, mégiscsak – azt sugallják: nem minden „vélemény 

kérdése”, s a gondolkodásnak vannak fix pontjai is. A fogalomalkotás eljárásában ilyen fogódzó egyfelől 

az ún. formális államdefiníció, másfelől a fogalom kontextushoz kötése.  

A FORMÁLIS ÁLLAM-DEFINÍCIÓ  A tartalmi elemeket szem előtt tartó fogalomalkotás 

nehézségei miatt sokan úgy gondolták és gondolják, hogy a jelenség azonosítása során 

csak olyan elemekre kell tekintettel lenni, amelyek nem vezetnek nézetkülönbségekhez. 

E törekvés eredményeként alakult ki és terjedt el, mintegy három évszázad alatt, az állam 

formális meghatározása, mely a terület, a népesség és a közhatalom hármasságára épül. 

A formális definíció klasszikusnak számító megfogalmazása Georg Jellinektől 

származik. Az állam – írta az 1900-ban megjelent művében (mielőtt meghatározta volna 

azt szociológiai és jogi értelemben) – legegyszerűbb definíciója szerint „a földfelszín 
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elhatárolt területén letelepedett, legfőbb hatalommal rendelkező és azáltal egységgé 

összefogott emberi sokaság.” 

Efféle definíciók természetesen már jóval Jellinek fellépése előtt is léteztek. Christian 

Thomasius például már 1727-ben a következő választ adta a mi az állam? kérdésére. Az 

állam „a joguralom létesítése, a szellemi és anyagi tökélyesbülés előmozdítására, 

határozott területen, közös főhatalom alatt szervezett társaság”. „Kellékei” tehát – 

folytatta – a következők: „a.) államterület, b.) az államlakosok vagy polgárok, c.) közös 

főhatalom, [és] d.) államszervezet (alkotmány).” Aki szorgalmas, az 1727 és 1900 között 

több tucat ehhez hasonló definíciót talál. Ezek egy-két részletet illetően esetleg 

különböznek, de a terület, a népesség és a közhatalom mindegyikben előfordul.  

A XX. század folyamán e formális meghatározás terjedt el a különböző 

szakjogtudományokban és a nemzetközi jogban, illetőleg annak tudományában is. Az 

apró részleteket természetesen sokan módosították, s a három alap-kritériumhoz olykor 

hozzátettek egy kicsit, máskor meg elvettek belőle ezt-azt. Végül is a formális definíció 

olyanná vált az államtanban, mint a magyar gasztronómiában a lecsó: receptjének van 

ugyan egy közös magja, mégis egy kicsit mindenki máshogy készíti, miközben a 

kulináris intolerancia hívei szenvedélyesen bírálják a másikét.  

A Montevideói Egyezmény (1933) szerint például „az államnak mint a nemzetközi jog 

alanyának a következő ismérvekkel kell rendelkeznie: (α) állandó népesség, (β) 

meghatározott terület, (γ) kormányzat, és (δ) képesség arra, hogy más államokkal 

kapcsolatra lépjen”. Az 1960-as években, amikor az volt a kérdés, hogy egy-egy 

forradalom vagy puccs után mely afrikai államokat, illetőleg kormányokat kell 

elismerni, a „kormányzat” szót először a „tartós kormányzat”, majd a „lakosságot 

hatékonyan kontrolálni képes kormányzat” kifejezés váltotta fel. Így aztán egy 1993-

ban megjelent tanulmányban két amerikai jogász, Robert H. Jackson és Allan James már 

úgy fogalmazott, hogy „az állam általánosan elfogadott lényegi elemei a nemzetközi 

jogban a népesség, a terület és a hatékony kormányzat.” Talán mondani sem kell, hogy 

a „hatékony kormányzat” nem azonos sem a „legfőbb hatalommal”, sem a 

„közhatalommal”.  

A fenti definíciókat azért mondjuk formálisnak, mert – első pillantásra legalábbis úgy 

tűnik – csupán külsődleges jellemzőket tartalmaznak. Például nem utalnak az állam 

társadalmi szerepére és alapjaira, szervezeti felépítésére, tevékenységének politikai 

jellegére és így tovább. Ezt az eljárást emiatt többen bírálták is: „a lényegről és a 

tartalomról e tan semmit sem tud” – jegyzete meg például Rudolf Smend [Verfassung 

und Verfassungsrecht]. E bírálat jogos; ám éle meg is fordítható. Hiszen ha egy definíció 

a tartalmi tényezőktől függetlenül is utal a meghatározni kívánt dolog egyes elemeire, 

akkor gyakorlatilag kiiktatja – vagy legalábbis időlegesen mellőzhetővé teszi – a 

vitatható kérdéseket. A formális államfogalmak tehát úgy kezelhetők, mint amelyek 

azon minimális feltételekre, vagy legalábbis azok egy részére mutatnak rá, amelyek 

nélkül az államiság elképzelhetetlen. 

A szóban forgó elemek közül egyébként a népesség és a terület kétségkívül felfogható 

formálisan, ti. formális kritériumok szerint. Az előbbi terminus ugyanis nem jelzi, hogy 

az államnak „alattvalói”, „lakosai” vagy „polgárai” vannak-e; az utóbbi pedig – egy 

külsődleges kritérium alapján – egyenlőségjelet tesz a különböző méretű, s ezért eltérő 

súlyú államok közé. Azt a nézetünket erősíti, hogy – példának okáért – a 430 



 

 199 

négyzetkilométernyi Barbados, a 700 szigetből álló Bahamák és a 3.2 millió 

négyzetkilométer szárazföldi területtel rendelkező Indiai Szövetségi Köztársaság 

egyaránt államnak tekintendő. A közhatalom, illetőleg a kormányzat kifejezéseket 

ugyanakkor szinte lehetetlen pusztán formálisan (például csak az emberek alá-

fölérendeltségére utalva) értelmezni, hiszen közelebbi meghatározásához meg kell 

jelölni fennállásának tartamát, hatékonyságának meghatározásához pedig 

elkerülhetetlenül utalni kell legalább a hatalomgyakorlás struktúrájára és eredményére 

(ha korlátaira vagy igazoltságára nem is). Vagyis az állam formális definíciója nem is 

annyira formális, amint első pillantásra tűnik, ám ennek ellenére is „kapaszkodót” nyújt 

azoknak, akik a tartalmi – és ezért lényegi – elemek körül forgó államfogalom 

bonyodalmai láttán elbizonytalanodnak. 

ELHATÁROLÁSOK – ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM  Egy másik ilyen kapaszkodó a fogalom 

azon kontextushoz kötése, amelyben használják, kifejtik vagy értelmezik. Ennek 

keretében az a leggyakoribb, hogy az államot elhatárolják attól, ami „nem állam”. Az 

ide sorolható elméletek azt próbálják megjelölni, hogy melyek azok az emberi társulási 

módok, amelyek nem sorolhatók az állam fogalmi körébe. 

Az elméletek története e tekintetben változatos képet mutat. Az ókorban és a 

középkorban – így például Arisztotelész, Cicero és Aquinói Szt. Tamás elméletében – 

az állam (ti. a πόλις) és a háznép, illetve az állam és a család között húztak 

választóvonalat. A reformáció korában született elképzelések, a közismert történelmi 

körülmények között, világi hatalomnak tekintették az államot, s azt elsősorban a 

hitközösségtől különítették el: „Ezért e két kormányzatot [ti. az egyházit és a világit] – 

hangsúlyozta például Luther Márton A világi felsőségről [Von weltlicher Obrigkeit, 

1523]  írott művében – szándékosan el kell választani egymástól, s meg kell hagyni az 

egyiket is, mely istenfélővé tesz, és a másikat is, mely külső békét teremt és tiltja a rossz 

cselekedeteket.” 

Az elmúlt kétszáz évben jellegzetes módon az állam és a társadalom között húztak 

választóvonalat. E szempont már a skót és a francia felvilágosodás képviselői körében 

is megfogalmazódott, leghatározottabb módon Georg W. F. Hegel, majd Karl Marx 

fejtette ki, nagy hangsúlyt kapott a liberális elméletekben is, s az – a konzervatív 

gondolkodók alkalmi kritikái ellenére – része a mai tudományos és közgondolkodásnak. 

Az ilyen elhatárolások keretében az egyes gondolkodók, egyebek mellett, azt 

hangsúlyozzák, hogy az államnak és az attól elválasztott egyéb társulási módoknak 

különbözőek a működési elveik. Az állam és társadalom közötti különbségtétel például 

arra utal, hogy amíg az állam esetében a közösség hatalmi és jogi eszközökkel való 

összetartása és irányítása, addig a társadalom esetén a magánjellegű együttműködésből 

létrejövő érdekek érvényesítése szabja meg ezeket az elveket.  

2. A JOGI, A TÁRSADALMI ÉS A POLITIKAI ÁLLAMFOGALOM  

FOGALOM ÉS FELFOGÁS  A fogalmi meghatározás főbb irányait áttekintve esetleg úgy tűnhet, hogy az 

állam mibenléte pusztán felfogás kérdése. Ez azonban távolról sem igaz. 

Az egyes fontos társadalmi intézményekről (például igazságosság, állam, jog, hatalom) és azok normatív 

következményeiről az emberek – helyzetük, eszméik és céljaik függvényében – sokféle elképzelést 

alakítanak ki. Vagyis megvan róluk a maguk felfogása. Ez eredetileg intuitíve születik mindenkiben, 

később azonban különböző módon, mértékben és hatásokra át is alakulhat. Az egyéni felfogások léte azt 

is jelenti, hogy az adott intézményt mindenki az általa elfogadott (normatív) elvek szerint értelmezi, s ezért 
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az emberek sok kérdésben nem értenek egyet. A közöttük kialakuló társadalmi együttműködés 

ugyanakkor azt is feltételezi – amint azt az amerikai John Rawls széles körben elterjedt, lényegében az 

angol H. L. A. Hart ötletét alapul vevő gondolata nyomán hangsúlyozni szokták –, hogy eltérő 

felfogásaiknak vannak közös elemei is. E közös elemeket keressük meg és fogjuk össze a fogalomban, 

melyet nem intuitív, hanem racionális módon alakítunk ki. „A fogalom – fogalmazott Rawls – annak a 

szerepnek a segítségével körvonalazható, amely az elvek különböző csoportjaiban, a különböző 

felfogásokban közös.” 

Előfordulhat, s gyakran elő is fordul, hogy intuitív felfogásaink, illetőleg azok normatív következményei 

eltérnek a társadalom közös felfogásából képzett fogalomtól és annak normatív következményeitől. Az 

ilyen esetekben azok különböző eljárások révén (mint amilyen Rawls elméletében például az átgondolás 

egyensúlya [reflective equilibrium]) legalábbis közelíthetők egymáshoz.  

Erre a XX. század klasszikus, német nyelvű államelméletei is számos kísérletet tettek, azzal a 

különbséggel, hogy a „közelítés” helyett inkább egységesítésre (homogenizálásra) törekedtek. Ezek közül 

hármat mutatok be részletesebben is, egy-egy elmélet példáján keresztül. Mindegyikben egy olyan 

tényezőt hangsúlyoztak, amely homogenizálhatja az állam fogalmát, vagy másként fogalmazva: az eltérő 

felfogások közös magját jelentheti. A jogászi szemlélet képviselői a normatív értelemben vett jogi, a 

szociológiai szemlélet hívei a tényszerűséget hangsúlyozó társadalmi, a politikai-hatalmi kérdések iránt 

érzékeny szemlélettel rendelkezők pedig egy politikai tényező mentén kívánták egységesíteni a különböző 

felfogásokat.  

IV. 1. 2. A JOGI ÁLLAMFOGALOM: HANS KELSEN ELMÉLETE 

Az államot a jog perspektívájából szemlélő elméleteknek számos változata van. Az elsőt 

Gottfried Wilhelm Leibniz fejtette ki, s a XIX. században a német jogpozitivisták – C. 

F. v. Gerber, Paul Laband és mások – is ennek keretei között mozogtak. A legnagyobb 

hatást kiváltó, gondolkodásunkat mindmáig befolyásoló jogi államfogalmat elméleti 

szinten Hans Kelsen (1881-1973) dolgozta ki a XX. század első felében. 

ÉLETE ÉS MŰVEI  A lexikonok Hans Kelsent – aki osztrák szülők gyermekeként Prágában született, 

Bécsben nőtt fel, s életét Ausztriában és Németországban, majd (üldözői elől menekülve) Svájcban és az 

Amerikai Egyesült Államokban élte le – osztrák-amerikai tudósként jellemzik. Tanulmányait követően 

bíróságon, ügyvédi irodában és a közigazgatásban dolgozott. Ez utóbbi minőségében (s ez elmélete 

szempontjából nem mellékes) a felbomlófélben lévő Osztrák-Magyar Monarchia 

hadügyminisztériumának tanácsosa volt. A Bécsi Egyetemen a Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 

entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze [Az államjogtan fő problémái, a jogtétel tanán kifejtve, 1911] 

című munkájával államjogból és jogfilozófiából habilitált, majd ugyanott az állam- és közigazgatási jog 

professzora lett (1919). Nézeteit számos tudományos közleményben publikálta: ekkor jelentette meg a 

Vom Wesen und Wert der Demokratie [A demokrácia lényegéről és értékéről, 1920, 21929], Der 

soziologische und juristische Staatsbegriff [A szociológiai és jogi államfogalom, 1920, 21928], a 

Sozialismus und Staat [Szocializmus és állam, 1920, 21923], valamint a Das Problem der Souveränität 

und die Theorie des Völkerrechtes [A szuverenitás problémája és a nemzetközi jog elmélete, 1920] című 

munkája.  

Részt vett az újonnan létrejött osztrák állam, Ausztria alkotmányát kidolgozó bizottság munkájában, ahol 

a gyakorlatba is átültethette az alkotmánybíráskodással kapcsolatos elméletét. Ennek lényege, hogy – 

eltérően a rendes bíróságokra épülő „amerikai” modelltől, valamint a csak előzetes normakontrollra 

jogosult alkotmánytanácsra [conseil constitutionnel] mint speciális államhatalmi szervre épülő francia 

megoldástól – az alkotmányellenes törvények egy bíróság-szerű (az érveket és ellenérveket mérlegelő, de 

nem kontradiktórius eljárást lefolytató) szerv semmisíti meg, mely ekként „negatív jogalkotónak” is 

nevezhető. Kilenc évig az első alkotmánybíróság tagja volt (1920-1929). Eközben is aktív tudományos 

tevékenységet folytatott; például ekkor tette közzé az Österreichisches Staatsrecht [Osztrák államjog, 

1923] és a Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus [A termé-

szetjogtan és a jogpozitivizmus filozófiai alapjai, 1928] című írásait. Ugyancsak ebben a korszakában 

jelent meg államelméleti főműve, az Allgemeine Staatslehre [Általános államtan, 1925], melynek rövid, 

„népszerűsítő” kivonata Az államelmélet alapvonalai [eredetileg: Grundriß einer allgemeiner Theorie des 

Staates, 1926] címen Moór Gyula fordításában magyarul is hamar (1927) megjelent, Szegeden. 
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Szuverenitás-elméletének lényegét egy előadásban ismertette 1929-ben Pécsett is, mely később A 

szuverenitás fogalmának változása (1931) címmel magyarul is megjelent.  

Mivel egy alkotmányreform kapcsán nem látta biztosítottnak, hogy a pártok ne befolyásolhassák az 

alkotmánybírót (ti. hogy az ne legyen – mint mondta – „az alkotmánybíróságra helyezett pártkatona”), 

1928-ban lemondott hivataláról. Ezután a németországi Köln egyetemének jogi karán tanított nemzetközi 

jogot. A náci hatalomátvétel után zsidó származása és liberális-szociáldemokrata nézetei miatt 1933-ban 

el kellett hagynia Németországot. Egy ideig Genfben és (1938-ig, vagyis amíg Hitler oda is be nem vonult) 

egy-egy szemesztert oktatva a prágai német nyelvű egyetemen tanított. Ebben az időszakban jelent meg 

jogelméleti fő műve, a Tiszta jogtan [Reine Rechtslehre, 1934, 21960, magyarul a genfi óráit látogató 

Bibó István 1937-es fordításában: 1988]. 

1940-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol először a Harvard Egyetem jogi karán, majd 1942-től a 

kaliforniai Berkeley Egyetem politikatudományi karán tanított. Ekkor publikálta a Vergeltung und 

Kausalität [Érvényesség és okság, 1941], a Society and Nature [Társadalom és természet, 1943], valamint 

az állam- és jogelméleti főműveit összefoglaló és továbbfejlesztő General Theory of Law and State [Az 

állam és a jog általános elmélete, 1945] című írásait. Az ENSZ tanácsadójaként a gyakorlatban is 

megfigyelhette a nemzetközi jog formálódását; az ezzel kapcsolatos tudományos elemzéseit a The Law of 

the United Nations [Az Egyesült Nemzetek joga, 1950] és a The Principles of International Law [A 

nemzetközi jog elvei, 1952, 21966] című írásaiban tette közzé. A jogelmélet terén a The Communist Theory 

of Law [Kommunista jogelmélet, 1955] című vékonyka kötetben a szovjet szerzők írásait bírálta, a What 

is Justice? [Mi az igazságosság? 1957, 1963] című vaskos könyvben pedig a jog és az igazságosság 

viszonyáról alkotott szkeptikus nézeteit tette közzé. Hátrahagyott kéziratai halála után Allgemeine Theorie 

der Normen [A normák általános elmélete, 1979] címen jelentek meg. 

Az ún. kontinentális jogi kultúra világából valószínűleg Kelsen a legismertebb elméleti jogász. Körülötte 

született, bár nemcsak az ő tanaiból építkezett a jogelmélet bécsi iskolája (ismertebb képviselői Adolf J. 

Merkl, Alfred Verdross, Josef L. Kunz, melynek mindmáig vannak elkötelezett és alkotó tagjai. Nagy 

hatást gyakorolt a cseh jogászok ún. brnói iskolájához tartozó körre is (mely mások mellett František 

Weyr, Jaromir Sedlaček és Hynek Bulin körül szerveződött), bár ők szerettek úgy tekinteni magukra, mint 

akik Kelsen elméletével „párhuzamosan” haladnak. Nálunk már a szocialista korban is ismert volt (bár 

kritizálták vadul), de igazi recepciójára (a tudományos életbe történő reflektált, nem kritika-mentes, de 

értékeit elismerő és alkotó módon továbbgondoló) befogadására csak az 1990-es évektől került sor. 

Amerikai tudományos reputációjára jellemző, hogy a Kaliforniai Egyetem egyik könyvtárát már 1964-

ben róla nevezték el. Igaz, amikor – az anekdota szerint – megkérdezte: szükség van-e segítségére könyvei 

beszerzéséhez, kiderült, hogy e könyvtárban egyetlen könyv sincs meg tőle. Bár 1945 után nem települt 

vissza Európába, az osztrák kormány még életében olyan tudományos intézetet alapított (Kelsen Intézet, 

1971), amelynek célja az ő szellemi örökségének ápolása és tudományos munkájának folytatása. Kelsen 

mintegy 670 tudományos publikációt tett közzé, ezek közül 18 hagyományos értelemben vett könyv. 

Legjelentősebb írásai 24 nyelven jelentek meg. A jogi gondolkodáson belüli szerepe ahhoz hasonlítható 

– fogalmazott egy hazai elemző nagyon plasztikusan – mint amilyet Ludwig van Beethoven játszott a 

zene történetében. 

Nos, a jog- és államtudományok e Beethovene nagy hatást gyakorolt a XX. század 

államelméletére is. Elmélete impresszív és provokatív; ezért nem csoda, ha sok jelentős 

gondolkodó vitatkozott vele. Sokan ismerték tanait, de szinte senki sem értett egyet vele 

mindenben, s az elmúlt évtizedekben ez mit sem változott.  

Az államról és a jogról alkotott elmélete – bár a szakirodalomban a kritikusok örömmel 

szokták kimutatni kisebb inkonzisztenciáit – szerves egységet képez. Legjelentősebb 

eredményei (α) a jog „lépcsőzetes” felépítésének elmélete, s különösen az alapnorma 

tana, (β) az állam és jog azonosságának tétele, (γ) a nemzetközi jog és a nemzeti 

jogrendszer egységéről vallott elmélete, valamint (δ) az ún. jogszuverenitás tana. 

Mindezeket (ε) egy jellegzetes újkantiánus módszertan alapozta meg, amelyen belül 

Kelsen különösen az ún. módszer-tisztaság követelményét hangsúlyozta. 
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SEIN ÉS SOLLEN  Az újkantiánus jogfilozófia képviselőjeként Kelsen nagy figyelmet 

fordított a módszertani kérésekre. Kanthoz hasonlóan ő is úgy vélte, hogy minden tárgy 

vizsgálatát meg kell előznie a megismerés lehetőségeire tekintettel lévő módszertani 

állásfoglalásnak.  

Amint az közismert, Immanuel Kant egyik „újítása” az ún. transzcendentál-filozófia volt. Ez az 

ismeretszerzés előfeltételére kérdezett rá: egy elméletnek – hangsúlyozta – nemcsak magukkal a 

tárgyakkal kell foglalatoskodnia, hanem a tárgyakra irányuló megismerésünk módjával is. Ennek 

hátterében az a felismerés állt, hogy az emberi elme nemcsak visszatükrözi a valóságot, hanem az 

„érzékiség” [érzékek] tér- és időképzete, valamint az „értelem” kategóriái (például az okság, és így 

tovább) révén – az „ész” ösztönzéseinek engedve – aktívan alakítja is. Például: miközben nem tudjuk, 

hogy a világ „térben és időben” létezik-e, mindig így gondoljuk el, s nem is tudnánk másként elgondolni. 

Ugyanígy: nem tudjuk, hogy az egyik jelenséget a másik váltotta-e ki, az „okság” kategóriája révén 

azonban mégis ezt feltételezzük. Ám ezzel a Ding an sich [magában való dolog] területére eső világról is 

kijelentéseket teszünk. E kijelentések azonban bizonytalanok, sőt, csak hitszerűen vállalhatók, tehát nem 

tudományosak. 

Ennek alapján az újkantiánus Kelsen is úgy vélte, hogy az emberi elme mintegy megteremti azt a gondolati 

tárgyat, amelynek segítségével megérti a dolgokat. A különböző gondolati formák aztán – hangsúlyozta 

– e teremtett tárgyak közötti összefüggéseket írják le. Ezen összefüggéseknek szerinte két fő fajtája van: 

az egyik arra vonatkozik, hogy a dolgok miként „vannak” [az erre vonatkozó állítás az ún. Sein-kijelentés], 

a másik pedig arra, hogy miként „legyenek” [Sollen-kijelentés]. Ezeket az állításokat – hangsúlyozta – 

„külön kell tartani”, mert a létezőre vonatkozó a Sein-kijelentések jellegük szerint különböznek a 

megvalósítandóra (a legyenre), vagyis a „kellés” egyik formájára vonatkozó állításoktól, a Sollen-

kijelentésektől. (A „kellés” másik formájára vonatkozó állítások, például a természeti törvények, ún. 

Müssen-kijelentések.) A Sein-kijelentés – szögezte le Kelsen is – nem magyarázza meg a Sollen-kijelenté-

st, s nem is következik belőle. 

Abból, hogy valami „van”, nem következik, hogy valami más „legyen”, s megfordítva: az, hogy valami 

„legyen”, nem igazolható azzal, hogy valami „van”. A Sein [van] és a Sollen [legyen] között tehát – 

hangsúlyozza Kelsen más újkantiánusokhoz hasonlóan – nincs oksági kapcsolat, s az egyiktől nem vezet 

út a másikhoz. Vonatkozik ez a „miértekre” is: egy Seinre vonatkozó „miértre” csak egy másik Sein-

kijelentés adhat választ (mely adott esetben persze lehet a feltétlen „kellés”-t hangsúlyozó Müssen-

kijelentés), nem pedig egy Sollen. S megfordítva: egy Sollenre vonatkozó „miértre” is csak egy másik 

Sollen-kijelentés adhat választ, már ha a dolog válaszra szorul egyáltalán.  

A Sein és a Sollen esetleges alkalmi – ahogy mondani szokták: ontológiai – kölcsönhatása nem bizonyítja, 

hogy e kölcsönhatás a jövőben is fenn fog állni. Többek között azért nem, mert – amint azt Hume és Kant 

óta tudjuk – semmivel sem bizonyítható, hogy a jövő ugyanolyan lesz, mint a múlt. A Sein és a Sollen 

tehát Kelsennél kölcsönösen függetlenek egymástól, mint két különböző szemléleti vagy gondolkodási 

mód. 

Ezen az alapon különböztette meg és választotta el egymástól a Sein [van] világát elemző, kauzális 

magyarázatokra törekvő empirikus tudományokat, valamint a Sollen [legyen] világával foglalkozó 

normatív tudományokat. A jogtudományt az utóbbiba sorolta. Azt állította, hogy a jogtudománynak – a 

jog normatív jellege okán – Sollen-kijelentésekkel van dolga. Talán érdemes itt megjegyezni, hogy Kelsen 

fogalmi rendszerébe beilleszthető volt a „természeti törvényeknek” és „jogi törvényeknek” a XIX. század 

elején hangsúlyozott megkülönböztetése: a természeti törvények eszerint Müssen-kijelentések [melyek 

azt mondják: valaminek meg kell történnie], míg a jogi törvények Sollen-kijelentések [melyek felszólítás-

szerűen azt mondják: valami történjék meg]. 

A módszer-tisztaság követelménye azt jelenti, hogy mivel a Sein és a Sollen kölcsönösen függetlenek 

egymástól, az ezekre vonatkozó kijelentéseket sem szabad összekeverni. Vegyítésük. az ún. módszer-

szinkretizmus – hangsúlyozta – elméleti zűrzavarhoz, vagy ahogy mondani szerette: ideológiához, s nem 

tudományhoz vezet. 
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A „TISZTA JOGTAN”  Kelsen szerint az őt megelőző szerzők és kortársai a jogról 

beszélve vegyítették a Sein-és a Sollen-kijelentéseket, ezért aztán elméletük tudományos 

jellege – állította – megkérdőjelezhető.  

Ezért a jogról való elméleti gondolkodást meg kell tisztítani a normáktól független 

Sollen-kijelentésektől. Így a történeti elemzésektől (hiszen azok legfeljebb a normák 

keletkezési körülményeire adnak magyarázatot, de nem tartalmukra) és a szociológiai 

megközelítéstől (amelyek a normák eredetének vagy érvényesülésének kauzális 

magyarázatát nyújtják, de tartalmukra nézve nem adnak felvilágosítást). Az elméleti 

gondolkodást azonban mindenekelőtt a politikai és erkölcsi értékítéletektől kell 

elkülöníteni, hiszen azok a normáktól különböző és azoktól független Sein-, vagy 

Sollen-kijelentéseket tartalmaznak. Csak így lehetséges az, hogy a jog elemzője arról a 

jogról beszéljen, amely „van”, s nem egy olyanról, amilyet a saját meggyőződése alapján 

ő helyesnek tartana. S csak így lehetséges az is – nyomatékosítja Kelsen minden 

lehetséges alkalommal –, hogy a jogtudomány ne keveredjen össze sem az etikával, sem 

a politikával.  

Mindezek a jogi gondolkodás szempontjából „metajurisztikus” [jogon túli] elemek. 

Ugyanilyen jogon túli, s ezért tudományos gondolkodásból kizárandó elemek a joggal 

gyakran kapcsolatba hozott eszmék és eszmények is, mint például az igazságosság. 

Ezeknek az eszméknek ráadásul sokféle jelentésük van, ami alkalmasint vitára ad okot 

az emberek között, miközben a jogtól annak alanyai kiszámíthatóságot és bizonyosságot 

(de legalábbis egyértelműséget) várnak. Mindebből világos, hogy Kelsen a pozitivizmus 

hagyományait folytatta, vagy ahogy egyik kritikusa – kissé túlzón – mondta: a 

törvénypozitivizmus végrendeleti végrehajtója volt. 

Kérdés persze, hogy mi marad az így megtisztított jogi gondolkodásban, vagy ahogy 

Kelsen nevezte: a tiszta jogtanban? Kritikusai szerint semmi. Ez persze túlzás, s e 

kérdésre maga Kelsen valószínűleg azt válaszolta volna, hogy a metajurisztikus 

elemektől megtisztított jogi gondolkodás számára csak saját tárgya marad, nevezetesen 

a jog mint norma. Ebben az értelemben mondható, hogy a tiszta jogtan tárgya a pozitív 

jog, mely normákból áll. 

A norma a Sollen [legyen] kategóriája, melynek fogalma összefügg az érvényességével. Egy norma akkor 

létezik, ha érvényes. A jog specifikus léte, egzisztenciája – fogalmazott Kelsen – érvényességében, vagyis 

abban áll, hogy kötelező jellegű, s benne rejlik a „legyen”. Ennyiben mondható objektívnek. 

Azt a klasszikus jogfilozófiai kérdést, hogy miként függ össze az érvényesség és az érvényesülés, vagy 

egy másik dimenzióban a normativitás és a fakticitás [tényszerűség], Kelsen két szinten válaszolta meg: 

az egyes norma és a jogrendszer szintjén.  

Az egyes norma szintjén ezeket elválaszthatónak és elválasztandónak tekintette: az a norma, hogy ne lopj!, 

vagy ne hazudj! – hangsúlyozta –, akkor is érvényes marad, ha a valóságban néhány ember lop vagy 

hazudik, sőt akkor is, ha ezt sokan megteszik. Mi több, egy norma akkor is érvényes lehet, ha senki nem 

követi. Ez azért van így, mert érvényessége egy rendszerhez való tartozásából következik. A jogrendszer 

szintjén ugyanakkor – ismerte el módszertani elveinek kétségtelenül ellentmondva – a normativitás a 

fakticitás minimális mértékének függvénye: a norma akkor érvényes, ha egy nagyjából hatékony rendszer 

része. Ha ugyanis minden norma elveszíti hatékonyságát (vagyis a rendszer nem érvényesül), amint az 

forradalmi változások során történik, akkor az egyes norma sem lehet kötelező. Hisz furcsa lenne – 

fejtegette a bolsevik forradalom (1917) után másfél évtizeddel –, ha valaki érvényesnek tekintené a cári 

Oroszország jogát vagy annak valamely törvényét, miközben az egész rendszer nem érvényesül. 

A tiszta jogtan norma-fogalmának egy másik axiómája az általános és az egyedi norma 

megkülönböztetése. A jog az egyedi normák révén lép az absztrakt állapotból a konkrétba. Az „egyedi 
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norma” – így a bírói ítélet, a közigazgatási határozat és a jogügylet – csak abban különbözik az 

„általánostól” (például a törvénytől vagy rendelettől), hogy címzetti köre szűkebb: egy vagy néhány 

konkrét személyre vonatkozik. Jellege azonban ugyanolyan: ti. normatív. E megkülönböztetésre – mely 

ugyancsak ellentmond Kelsen deklarált módszertani elveinek – feltehetőleg azért volt szüksége, hogy a 

„normatív rend” fogalmát kapcsolatba tudja hozni az empirikus valósággal. 

JOGLÉPCSŐ ÉS HIPOTETIKUS ALAPNORMA  Miután a jogi normák érvényességét Kel-

sen eloldotta a tényektől (mind a normakövetéstől, mind pedig a normákat érvényesíteni 

képes intézmények tényeitől), választ kellett adnia arra, hogy mi a forrása a jogi 

normákban rejlő kötelező erőnek, vagyis az érvényességnek. 

Miért kell eleget tenni – kérdezhetjük példának okáért – annak, ami egy bírói ítéletben 

áll? Másként fogalmazva: miért kötelező az, mint egyedi norma? A kelseni elmélet 

szerint azért, mert egy magasabb szintű normán, mondjuk egy miniszteri rendeleten 

alapul. De miért kötelező a miniszteri rendelet? Azért – válaszolhatjuk a „joglépcsőn” 

felfelé (vagy ha így tetszik: lefelé) lépegetve –, mert a minisztert egy törvény hatalmazta 

fel a rendelet megalkotására. A rendelet érvényessége tehát a törvényből ered. De miért 

kötelező a szóban forgó törvény? Azért – haladunk tovább a joglépcsőn –, mert a 

törvényhozó egy alkotmány felhatalmazása alapján alkotta azt, tehát érvényességét 

abból nyeri. De – és itt jutunk el a legizgalmasabb kérdéshez – miért érvényes az 

alkotmány? Ha erre esetleg azt válaszolnánk, mint Kelsen teszi, hogy azért, mert egy 

„első alkotmányon” alapul” (ti. abban az értelemben, hogy annak rendelkezései szerint 

hozták létre), akkor a helyzet mit sem változik, pusztán annak vonatkozásában kell 

feltennünk a kérdést: miért érvényes az „első alkotmány”? Ugyanígy: a dolgon az sem 

változtat sokat, hogy Kelsen több művében „joglogikai értelemben vett” alkotmányról 

beszélt: e kifejezés azt emeli ki, hogy a jogrendszernek van egy olyan pozíciója, ahonnan 

mint egyfajta forrásból a többi jogi norma érvényessége ered.   

A hagyományos állam- és jogelméletek e kérdésre – miért érvényes az alkotmány?, 

vagy: miért érvényes az első, illetőleg a joglogikai értelemben vett alkotmány? – 

különböző válaszokat adnak. Például azt mondják: azért, mert helyes politikai és 

erkölcsi elveken nyugszik, mert adott történelmi körülmények között a politikai erők 

ebben állapodtak meg, ilyen kompromisszumot kötöttek és így tovább. Ezek a politikai, 

etikai, történeti vagy szociológiai érvek azonban Kelsen szerint metajurisztikusak, tehát 

nem adnak helyes magyarázatot egy alkotmány érvényességére. A tiszta jogtan szerint 

egy alkotmány érvényességére nem lehet jogi magyarázatot adni, a normatív 

gondolkodás szempontjából azt fel kell tételezni. Az így felfogott alkotmány ezért a 

jogrendszer hipotetikus alapnormája: „alapnorma”, mert minden más jogszabály 

érvényessége végső soron ebből ered, s „hipotetikus”, mert érvényessége a jogi (tegyük 

hozzá: szociológiai értelemben a jogászi, ill. a joggal kapcsolatban álló hivatalos 

személyekre jellemző) gondolkodásban feltételezett. A hipotetikus alapnormát Kelsen 

eredetileg a nemzeti jogrendszerben gondolta el (például mint joglogikai értelemben vett 

alkotmányt), később azonban – összefüggésben a nemzeti és a nemzetközi jogrendről 

alkotott elméletével is, miszerint azok valójában egy jogrendszer részei – úgy látta: az a 

nemzetközi jogban található mint annak az egyik elve (pacta sunt servanda), mely így 

egyetemesen érvényes. 

Amint az látható, ez az ún. joglépcső-elmélet – melynek egyes elemeit Kelsen egyébként tanítványával, a 

közigazgatási jogász Adolf Julius Merkl-lel együttműködve dolgozta ki – viszonylag megbízható 

magyarázatot ad a jogrendszer struktúrájára.  
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E magyarázat lényege, a lehető legegyszerűbben fogalmazva, hogy minden jogi norma érvényessége egy 

magasabb szintű normából ered, s a jogforrási hierarchia csúcsán egy olyan norma áll, amely minden 

jogszabály érvényességének forrása, ám amelynek érvényessége az adott normatív rendre hivatkozva nem 

igazolható. Ez a magyarázat a jogrendszert hierarchikusan strukturált rendszerként írja le. Nem győzi meg 

ugyan az angolszász jogi kultúrán felnőtt jogászokat (akik az egyes jogforrásokat szívesebben gondolják 

el „egymás mellett”, semmint „egymás alatt és fölött”), de jól igazodik az ún. kontinentális 

jogrendszerekben megszokott jogi gondolkodáshoz.  

Nagy előnye az is, hogy azt sugallja: a jogrendszer egysége nem feltétlenül tartalmi, hanem érvényességi 

egység: ha egy-egy jogszabály tartalmilag esetleg ellent is mond egy másiknak, a rendszer ettől még 

egységes marad.  

Igazi mélységét és zsenialitását azonban mégsem ezek a teoretikus következmények mutatják, hanem egy 

fontos összefüggés megvilágítása. Ezen elmélet fényében ugyanis jól látható, hogy minden jogrendszer 

alapjainál – vagy ha úgy tetszik: csúcsainál – egy olyan normát találunk, amely az egész rendszer 

érvényességét meghatározza, de maga nem kizárólag jogi jellegű (vagy legalábbis nem lehet kizárólag a 

jogi gondolkodásra jellemző kritériumok szerint megítélni, nem jogi eljárás során jön létre, és így tovább). 

A „BESZÁMÍTÁS” [HOZZÁRENDELÉS]  Az állam fogalma szempontjából Kelsen 

elméletének két kiindulópontja volt. Egyrészt az empirikus és absztrakt határozott 

megkülönböztetése, másrészt a társadalmiság és a normativitás összekapcsolása. 

Az előbbi vonatkozásban azt hangsúlyozta, hogy az érzékileg tapasztalható valóságban 

kizárólag az egyedi emberi cselekedeteket figyelhetjük meg, magát az „államot” azonban 

soha. Érzékszerveinkkel azt láthatjuk és hallhatjuk, hogy valaki áll, ül, fut, ír, beszél, azt 

tapinthatjuk és szagolhatjuk, hogy ezt vagy azt csinál, ám magát az államot nem látjuk, 

nem halljuk, szaglószervünkkel nem érezzük, nem tudjuk megfogni, tapintani és így 

tovább. Az utóbbi vonatkozásban az újkantiánus filozófia szellemében úgy látta, hogy 

valamely magatartás annyiban társadalmi jellegű (s nem természeti folyamatok 

eredménye), amennyiben normákat követ. Az ember minden valóban „társadalmi” 

cselekvése – hangsúlyozta – normákon alapul.  

A társadalmi cselekvések köréből egyeseket állami tevékenységnek – sajátos jogi 

kifejezéssel: „állami aktusoknak” – nevezünk. E cselekedetek azonban a tapasztalati 

valóságban nem különböznek az egyéb társadalmi cselekedetektől. Amikor például a 

bíró ítéletet hirdet, akkor ugyanúgy „beszél”, mint aki egy magántársaságban akarja 

kifejezésre juttatni gondolatait. Az empirikusan érzékelhető valóságban mindkét esetben 

az „történik”, hogy – az ő példájával érzékeltetve a dolgot – valakinek a gégefőjében 

mozognak a hangszálak, egy másik ember pedig hallja ezt. A bírói „beszédnek” 

azonban, amennyiben ítéletet hirdet, sajátos következményei vannak: bizonyos emberek 

(például a végrehajtók) az ő szavainak engedelmeskednek, míg másokénak nem. 

Valakinek a gégefőjében mozognak a hangszálak, egy másik ember pedig ezt követően, 

mondjuk, öt évig kénytelen egy kis szobában élni (büntetőjogi következmény), vagy 

elveszíti a vagyonát (magánjogi következmény). Kérdés: bizonyos empirikusan 

megtapasztalható történéseknek (hangszálak mozgása) miért lehetnek ilyen – normatív 

– következményei? 

A válasz egyszerű: azért, mert az egyik történést, illetőleg cselekvést „állami aktusnak” 

tekintjük, a másikat pedig nem, s eszerint rendelünk hozzá következményeket. Igen ám, 

de a kétféle történés külsőleg nagyon hasonlít egymáshoz, sőt, semmi különbség 

közöttük! Amikor a bírónak délelőtt (ítélethirdetés során) mozognak a hangszálai, azt 

állami cselekvésnek tekintjük, amikor azonban ugyanez délután (például a parkban 

sétálva és a lányával beszélgetve) történik, azt magánjellegűnek. De vajon miért, s főleg 
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milyen alapon tesszük ezt? Miért tekintünk bizonyos cselekvéseket állami aktusoknak, 

míg másokat (melyeket tapasztalatilag ugyanolyanként érzékelhetünk) magánjellegű 

megnyilvánulásoknak.  

Azért – jelenthető ki Kelsen nyomán –, mert e cselekedeteket nem az azt tanúsító 

embernek, hanem az államnak tulajdonítjuk, illetőleg annak tudjuk be, jogi 

szakkifejezéssel: az államnak „számítjuk be”, pontosabban: az államhoz rendeljük 

hozzá. A fenti példát kiegészítve úgy véljük, hogy amikor egy bíró ítéletet hirdet, nem 

egyszerűen az állam nevében jár el, hanem annak részeként cselekszik. Az ítélet 

közlését, mint cselekvést az államnak számítjuk be (az államhoz rendeljük hozzá), s 

ekként – fogalmazott Kelsen mind az Allgemeine Staatslehre, mind Az államelmélet 

alapvonalai című munkáiban – „a rész működését az egészre vonatkoztatjuk.” 

Ez azt is jelenti, hogy az „állami cselekvés” minősége nem a cselekvésen magán látható, 

hanem a cselekvő és az őt megítélő szemlélő viszonyában, illetve e viszony 

értelmezésében adott. Az „állam” – hangsúlyozta Kelsen – csupán megszemélyesítő 

kifejezési mód bizonyos cselekvések jellemzésére, fogalma pedig e sajátos gondolati 

művelet eredménye. „Az ‘államhoz’ csupán ama szellemi művelet útján jutunk el – írta 

–, amelyet ‘beszámításnak’ nevezünk. Az állam, mint az állami aktusok alanya, nem 

más, mint egy beszámítási pont.”  

A beszámítás [az eredetiben: Zurechnung; mely a már meghonosodott, de talán nem a 

legszerencsésebb terminus helyett mondható így is: a hozzárendelés] mint gondolati 

művelet lehet természeti és normatív. 

Természeti beszámításról akkor beszélünk, amikor valamilyen történést a természeti 

folyamatok által okozatilag meghatározottnak tekintünk. Ennek hátterében egy Müssen-

kijelentés áll. A normatív beszámítás esetében nem oksági folyamatokra vezetjük vissza 

a cselekvést, hanem azt mondjuk: arra azért került sor, mert egy normában elő volt írva. 

Vagyis a cselekvés és a norma közötti kapcsolatot ez esetben egy Sollen [legyen] teremti 

meg. 

Bizonyos magatartások államnak való beszámítása mögött eszerint egy sajátos 

feltételezés áll: úgy ítéljük meg, hogy e magatartások megfelelnek az érvényesnek 

tekintett jogrendnek. Az ilyen aktusoknak jogi hatása van.  

Csakis azokat a magatartásokat „számítjuk be” az államnak, s csakis ezeknek lehet jogi 

hatása, amelyek jogi normákat követtek, vagy amelyeket jogi norma tett lehetővé. Az 

ilyen aktusokat érvényes aktusoknak tekintjük. Ha viszont egy állami tisztviselő nem a 

jogi normák szerint vagy keretei között cselekszik, illetőleg egy adott helyzetben nem 

állami tisztviselő jár el úgy, mintha állami tisztviselő lenne (s aktusait állami 

intézkedésként kívánná feltüntetni), akkor ezeket az „aktusokat” nem számíthatnánk be 

az államnak. Az ilyen aktusokat jogilag semmisnek (azaz semminek) vagy 

megsemmisíthetőnek (semmivé nyilváníthatónak), illetőleg érvénytelennek vagy 

érvénytelennek nyilváníthatónak (bizonyos esetben felülvizsgálhatónak) tekintjük.  

Az elmélet magyarázó erejének szemléltetése végett egy konkrét hazai példára utalok. Nevezetesen arra 

az ügyre (vö. BH 2000.191), ami „a mátészalkai bírónő és a lánya” eseteként híresült el. Sokak számára 

emlékezetes, hogy az 1990-es évek vége felé Mátészalkán egy bírósági vezető tisztséget is betöltő bírónő 

önmaga és egyik kolléganője helyett lányát „küldte be” tárgyalni, aki (bár volt jogi diplomája) szakvizsgát 

még nem tett és így nem is lehetett kinevezve. A magát „bírónak kiadó” lány több polgári peres ügyben – 

három gondnokság alá helyezés, négy házasság felbontása, két tulajdonközösség megszüntetése és egy 
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pénzösszeg megfizetése iránti kérelem – a bírói tanács elnökeként járt el. Hat alkalommal érdemi 

határozatot hozott, három alkalommal elnapolta a tárgyalást, egy alkalommal pedig felfüggesztette az 

eljárást.  

Az általa foganatosított aktusok nyilvánvalóan nem voltak érvényes jogi aktusok. Azt a jogelméleti 

problémát, hogy a jogilag nem érvényes (érvénytelen) aktus, ez esetben egyszersmind semmis-e (vagyis 

olyasmi, amire úgy kell tekinteni, hogy nincs: „semmi”) vagy megsemmisítendő (s ha ez utóbbi, akkor 

mikortól és milyen döntés alapján válik „semmivé”), bonyolultsága miatt itt nem tárgyalom. Ugyanilyen 

bonyolult az a kérdés is, hogy ha az általa „felbontott” házasságok egykori házastársai esetleg rögtön új 

házasságot kötöttek volna, vajon a bigámia bűnébe estek volna-e? Érdekes az a probléma is, hogy anya és 

lánya tette – bármennyire is alkalmas az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megingatására – a 

magyar jog szerint büntetőjogilag „csak” hivatalos személy által elkövetett többrendbeli közokirat-

hamisítás bűntettének minősült, s annak is csak azért, mert az általuk kialakított látszat szerint írogatták 

alá a tárgyalási jegyzőkönyveket és a meghozott határozatokat. 

Az ilyen jogi-jogfilozófiai finomságok megtárgyalása nélkül is kijelenthető ugyanakkor, hogy a lány 

hangszálainak a mozgását – visszatérve immár a kelseni elmélet keretei közé – nem lehetett a jogrendre 

vonatkoztatni. Végzései és ítéletei ezért nem rendelkezhettek jogi erővel. S ezen az sem változtat, ha 

elméletileg járatlan, sőt egyenesen tudatlan édesanyja nem volt ezzel tisztában, vagy az egyes ügyekben 

eljáró mátészalkai ügyvédek valamilyen rejtélyes okból hosszú heteken, sőt hónapokon át nem tették 

szóvá a dolgot. Ez ugyanis legfeljebb Mátészalka helyi közéletéhez, s jogi és politikai kultúrájához 

szolgálhat adalékul, a Magyar Köztársaság normatív rendszere szempontjából azonban „metajurisztikus” 

dolog. 

ÁLLAM ÉS JOG  Az egyes cselekvéseknek az állam részére való beszámításakor tehát 

három dolgot feltételezünk. Egyrészt azt, hogy létezik egy érvényes normatív rend, ti. a 

jogrend, másrészt pedig azt, hogy a cselekvés megfelel az abban foglalt normáknak 

abban az értelemben, hogy az államinak minősített cselekvés a jogrend normáiban elő 

volt írva, illetőleg lehetővé volt téve.  

Kelsen elméletében az államot képviselő hivatalos személy, például valamely hatóság 

képviselője nem csupán jogosult úgy eljárni, ahogy egy adott esetben eljárt, de e 

magatartást tanúsítania is kellett. Azaz, ilyen kötelezettsége volt. Ez azzal a – Jellineknél 

felvetődő, de Kelsen által módosított – tétellel függ össze, mely szerint az emberi 

magatartás háromféle vonatkozásban állhat a jogi vagy az állami renddel (passzivitás, 

aktivitás, negativitás): vagy alá van vetve neki, vagy megalkotja azt, vagy mentes annak 

előírásaitól, azaz szabad.  

Kelsen elméletében ezért az állam mint rend nem más, mint bizonyos emberi 

magatartásokat szabályozó normák rendszere. Ezért az állam normatív rend. Az állam 

és a jog fogalma így lényegében egybeesik, pontosabban: az előbbi az utóbbi alá 

rendelődik. „A jogi normák azok a normák – fogalmazott az Államelmélet 

alapvonalaiban –, amelyek az állami rendet alkotják. A jogi norma az a beszámítási 

szabály, amelynek alapján az állam részére való beszámítás történik, s az állam – mint 

az állami aktusok alanya – nem egyéb, mint a jogi rend megszemélyesítése.” 

Az állam és a jog viszonyát persze különböző műveiben kisebb hangsúlybeli 

eltérésekkel fejtette ki. Eredetileg csak annyit állított, hogy az állam és a jog 

„ugyanannak a ténynek két különböző oldala”, aztán meg azt, hogy az állam a „jogrend 

megszemélyesítése”, végül mindezt úgy fejezte ki, hogy az állam „azonos a joggal”. Ez 

utóbbi – mely mellett végig kitartott – az állam és jog azonosságának kelseni tétele.  

Általában úgy látta: rajta és az ő elméletét elfogadó tudósokon kívül mindenki azt hiszi, 

hogy valamilyen okból meg kell személyesítenie a jogrendet. Ám ezzel feleslegesen 
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megkettőzi ismeretei tárgyát: államot keres és mond ott, ahol csak jogot találhat. „A jog 

és az állam kettőssége – fogalmazott az amerikai olvasóknak szóló General Theoryban 

– vizsgálódásunk tárgyának felesleges megkettőzése; csupán azon hajlandóságunk 

eredménye, hogy szeretünk megszemélyesíteni… A jog és az állam dualizmusa 

animisztikus babona.”  

De honnan van bennünk az a vágy, hogy megszemélyesítsük a jogrendet? Mi e „babonaság” oka? Szerinte 

az, hogy az állam- és jogelméletben félreértik az érvényesség kérdését: azt nem a normatív rend 

létezéseként fogják fel, hanem például helyességeként vagy érvényesüléseként. Ezzel szemben ő azt 

hangsúlyozta: a jog akkor létezik, ha érvényes; s ha érvényes, akkor létezik.  

Az állam ezért Kelsennél olyan „normatív rend, melynek ‘hatalma’ alatt emberek állnak, s e ‘hatalom’ a 

jogi rend érvényessége.” A tapasztalatilag eredetileg nem érzékelhető jelenségnek tehát nagyon is 

valóságos hatalma van: ha megszegjük a jogi normákat, e hatalom tapasztalatilag is érzékelhető lesz: a 

rendőr ránk teszi a kezét, a végrehajtó pedig lefoglalja és elviszi javainkat, és így tovább. 

Az érvényesség – mint említettem – így pusztán a normatív rend kötelező jellegére utal, és – egyfelől – 

nem annak tartalmára. „A jogi normáknak bármilyen tartalmuk lehet” – vallotta Kelsen a XX. századi 

jogelmélet egyik legbotrányosabb tételét. Az érvényesség – másfelől – nem függ az érvényesüléstől sem, 

hiszen nem vezethető vissza semmilyen tapasztalati szempontra. Ez azért lehetséges, mert a normák nem 

azt mondják meg, hogy mi történik a valóságban, hanem azt állapítják meg, hogy mi történjék (minek kell 

történnie). A normatív rend érvényessége ezért Kelsennél – bizonyos szélső határok között – független 

attól, hogy rendszeresen követik-e, vagyis attól, hogy a normarendszer hatékony-e.  

Az a „rend”, amit senki sem követ, természetesen nem lehet érvényes; de olyan normarendszer sincs, 

amelynek minden eleme mindig érvényesül. Ezért aztán a szokásos felfogások – amint azt Kelsen idősebb 

kortársának, a magyar Somló Bódognak az elmélete mutatja, még az újkantiánus felfogáson belül is – 

nagy súlyt helyeznek a rendszerinti követettségre, vagyis a normák érvényesülésére. A rendszerinti 

követettség ezzel szemben Kelsen elméletében – mint a tiszta jogtan szempontjából metajurisztikus 

szempont – nem feltétele az egyedi normák érvényességének. A normarendszernek mint egésznek viszont 

igen. Ezt az ellentmondást azzal a megfogalmazással próbálta feloldani, hogy azt állította: az állami rend 

mint jogrend hatékonysága e rend érvényessége szempontjából conditio sine qua non [olyan feltétel, 

amely nélkül valami nem lehetséges], de nem conditio per quam[olyan feltétel, amely által vagy amelyen 

keresztül, amelynek révén valami létezik]. E megoldása természetesen számos szempontból bírálható, s a 

szociológiai államfogalom végső soron nem más, mint e tétel cáfolata. 

Utalásszerűen megjegyzem, hogy az állam és jog azonosságának kelseni tételét a szakirodalomban 

alkalmasint egyik művének „Midas király hasonlatával” szemléltetik: amint minden, amihez Midas király 

hozzáért, arannyá változott, úgy – mondják – Kelsen szerint minden, amihez az állam hozzáér, joggá 

változik. Előadásaimban néha én is éltem e pontatlan hasonlattal. Talán megengedhető itt annyi 

tantörténeti, vagy inkább filológiai kuriózum, hogy jelezzem e félreértés forrását. A dolog onnan ered, 

hogy a kiváló amerikai jogfilozófus, Roscoe Pound 1940-ben „félreolvasta” Kelsent. Kelsen ugyanis ezt 

írta: „…minden, amire a jog vonatkozik, joggá, ti. valami jogilag létezővé változik.” E kijelentés a jog ún. 

„önreferenciális jellegét” érzékelteti, mely jogelméletének egyik fő tétele. Poundnál ezzel szemben ez 

olvasható: „ahogy Kelsen fogalmaz, az állam Midas király, akinek a kezében minden, amihez hozzáér, 

joggá alakul át.” Nos, Kelsen nem teljesen így fogalmazott. Érdekes azonban, hogy a szöveg félreolvasása 

ellenére Pound megállapítása érdemben nem félrevezető (amint az én korábbi előadásaim sem voltak 

azok). Azt sugallja, hogy az állam csak jogi formák között tud cselekedni, s ez egyezik Kelsen 

álláspontjával. 

Az állam tehát ezen elmélet szerint azonos a jogrenddel, „ámde – fogalmazott Kelsen, 

újabb bonyodalmakat okozva ezzel – nem minden jogrend állam.” A jog azért azonos 

az állammal, mert központosított kényszert tartalmaz: érvényesülését egy politikai 

szervezet biztosítja. A jogrendnek ugyanakkor van két olyan formája, amelyben ezt nem 

találjuk. Ilyen a szokásjog és a nemzetközi jog. Ezek a formák nem azonosíthatók az 

állammal. 
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A jognak ezekben az „állam-előtti” és „állam-feletti” formáiban a jogérvényesülés 

kényszer-eleme még vagy már nem vált központosított politikai szervezetté. Kelsen így 

fogalmazott: „Ahhoz, hogy a jogrend állam legyen, rendelkeznie kell a szervezet 

jellegével e szó szűkebb és sajátos értelmében, azaz a jogrendnek az azt alkotó normák 

létrehozása és alkalmazása érdekében munkamegosztás szerűen funkcionáló normákat 

kell bevetnie; fel kell mutatnia a központosítás bizonyos fokát. Az állam viszonylag 

központosított jogrend.” A jog tehát feltételez egy kényszerítő mechanizmust, s a 

közvélekedésben gyakran ezt tekintik államnak. Bár ez Kelsen szerint tévedés, az igaz, 

hogy a jog, s így az állam is kapcsolatban áll a kényszerrel. Sőt ez az egyik lényegi jegye.  

AZ ÁLLAM MINT KÉNYSZERREND  Kelsen szerint a társadalomban számos 

normarendszer létezik (pontosabban: a „társadalom” mint olyan számos normarendszer 

révén létezik), s felvethető a kérdés, hogy mi különbözteti meg ezektől az államot? Az 

egyéb normarendszerekkel – mindenekelőtt az erkölccsel, vallási normákkal, kulturális 

szabályokkal – összehasonlítva az állam és a jog fő sajátossága szerinte az, hogy 

kényszerítő rend. 

Ezen egyrészt azt érti, hogy a kötelékébe való tartozás bizonyos tekintetben független a 

neki alávetett emberek akaratától vagy vágyaitól. Például, születésünk pillanatában, s 

annak ténye révén egy állam polgárai leszünk, és e státuszunktól csak meglehetősen 

bonyolult eljárások révén szabadulhatunk. Másrészt – s ez a fontosabb – az állam és a 

jog azért kényszerrend, mert kényszeralkalmazást ír elő. A jogi normák azt állítják, hogy 

bizonyos feltételek beállta esetén az egyik embernek – ti. az állam szervének – 

kényszeraktust kell foganatosítana egy másikkal szemben. Az államot ezért Kelsen 

sokszor úgy jellemezte, mint kényszergépezetet. Az ezzel kapcsolatos leírása a XXI. 

század elejéről visszatekintve kétségkívül „régimódinak”, egy kicsit avittnak, vagy ha 

ez túlzás, hát egy kicsit korszerűtlennek tűnik. A „jóléti állam” kifejezéssel összefoglalt 

jelenségek például még csak fel sem tűnnek benne, hogy szolgáltatásokról [vö. 

„szolgáltató állam”] ne is beszéljünk. Ezen államok szociálpolitikai tevékenysége 

(legalábbis az elosztó döntések vonatkozásában, melyek senkit sem „kényszerítenek”) a 

kelseni elmélet alapján szinte értelmezhetetlen.  

Az állam és a kényszer összekapcsolására irányuló gondolat azonban annyiban 

rendkívül fontos, hogy megmutatja a jogi államfogalom határait. A kényszerítés (mint 

az erőszak gyakorlása vagy az azzal való fenyegetés) ugyanis olyan elem, amely a 

normákon túlra, vagyis a tényszerűségekre utal. Aki kényszerít, az „megfog”, „üt”, 

„suhint”, „ver” és „kiabál”, „elvesz” és „elvisz”. Az ilyesmiket Kelsen tapintatosan 

exekválásnak [végrehajtásnak] nevezte, s nem részletezte különösebben. De nem is 

kellett nagyon részleteznie, hiszen ő a jogi fogalmak terén mozgott. Egy jogi 

fogalomnak pedig csak a kényszer háttérfeltételét – a normát, a kötelezettséget, illetőleg 

a szankciót – kell tartalmaznia. Ám a jogi fogalmat pont ezért elkerülhetetlenül ki kell 

egészítenie az állam valamilyen társadalmi fogalmának.  

IV. 1. 3. AZ ÁLLAM TÁRSADALMI FOGALMA: MAX WEBER ELMÉLETE 

Az államot elsősorban társadalmi intézménynek tekintő elméletet többen is kidolgoztak. 

Ilyen fogalmat fejtegetett így – egyebek mellett – Lorenz von Stein, Rudolf von Jehring 

(1818-1892), Otto von Gierke és Franz Oppenheimer (1864-1943) is. A szociológiai 

államfelfogás klasszikus példáját mindazonáltal mindmáig Max Weber (1864-1920) 

elmélete jelenti, s ez még akkor is így van, ha elméletében keveredtek a „megértő” és a 
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történeti hangsúlyokat kapó „empirikus” (leíró-elemző) szociológia elemei. Az előbbiek 

keretében az emberi cselekvések értelmi összefüggéseire, az utóbbiak keretében pedig 

magukra a cselekvésekre helyezte a hangsúlyt. 

ÉLETE ÉS MŰVEI  Maximilian Emil Carl Weber (1864-1920) – vagy ahogy mindenki ismeri: Max Weber 

– mindenekelőtt társadalomtudós, közgazdász, gazdaságtörténész és jogszociológus volt. Testvére, Alfred 

Weber ugyancsak közgazdász és szociológus.   

Bár nem volt „csodagyerek”, igen korán széles körű ismeretekre tett szert. Érdeklődő természete és kreatív 

szelleme példájaként életrajzírói nem mulasztják el megjegyezni, hogy 13-14 éves korában Goethét, 

Schopenhauert, Spinozát és Kantot olvasott. Kamaszkori szellemi fejlődésével és tudományok iránti 

elkötelezettségével kapcsolatban egy amerikai kutató kiderítette, hogy a tizenéves Max karácsonyi 

ajádékként két saját maga által írt történelmi esszével lepte meg szüleit: A német történelemről, különös 

tekintettel a császár és a pápa helyzetére, valamint A római birodalmi korszak I. Konstantin császártól a 

népvándorlásig címmel. Ezek után nem csoda, hogy szülei egyetemre küldték: 1882-től Heidelbergben 

közgazdaságtant, történelmet, jogbölcseletet, teológiát és filozófiát, Berlinben és Göttingenben pedig 

jogot hallgatott. Berlinben magna cum laude diplomával doktorált (1889), majd római jogból, német 

jogból és kereskedelmi jogból habilitált (1892). „Székfoglalóját” a Der Nationalstaat und die 

Volkswirtschaftspolitik [Nemzetállam és népgazdaság-politika, 1895] címmel tartotta. Freiburg im 

Breisgauban a közgazdaságtan (1894), majd Heidelbergben (1897) az államtudomány professzora. Itt 

barátságban és munkakapcsolatban állt Georg Jellinekkel és az újkantiánus filozófussal, Wilhelm Win-

delbandal. Társáságához tartozott Ernst Troeltsch, Werner Sombart, a fiatalabb társadalomtudósok és 

részben tanítványok köréből pedig Ernst Bloch, Robert Michels, Karl Jaspers, Lukács György, Emil Lask 

és Gustav Radbruch. Apjával való többszöri konfrontálódásával és az oktatással járó terhekkel is 

összefüggésbe hozott idegösszeroppanása miatt 1903-tól nem tanított, de „magántudósként” sokáig 

Heidelbergben tevékenykedett.  

Amerikai tanulmányútjának (1904) eredménye A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme [Die protes-

tantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, megj.: 1920] című kötet, amely egy átfogó 

vallásszociológia része volt. Ebben azt fejtegette, hogy az európai kapitalizmus kialakulásában – a 

(korábban Karl Marx által hangsúlyozott) materiális tényezők, valamint a (valaha filoszemitának tekintett, 

ma hatásában antiszemitának tartott Werner Sombart által a zsidóságban látott) személyes tényezők 

mellett, illetőleg helyett – a protestáns valláserkölcsnek volt döntő szerepe. 1888-tól a Verein für 

Socialpolitik tagja, 1904-től az Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik című folyóirat 

társszerkesztője volt. Ennek kapcsán fejtette ki a tudomány értékmentességével kapcsolatos tételeit. A 

Heidelberger Akademie der Wissenschaften tagja (1908) és a Deutsche Gesellschaft für Soziologie (1909) 

egyik társalapítója volt.  

Politikai világszemlélete eleinte konzervatív, a századforduló után többnyire liberális. Az I. világháború 

kitörését üdvözölte, a háború végére azonban pacifista lett. 1918-ban a német fegyverszüneti bizottság 

tanácsadójaként jelen volt a Versailles-i Békeszerződés aláírásakor. 1918-ban a bécsi, 1920-ban pedig a 

müncheni egyetemen adott elő. Előadásai később Szocializmus [Der Sozialismus, 1918], valamint A 

tudomány mint hivatás [Wissenschaft als Beruf, 1920] és A politika mint hivatás [Politik als Beruf, 1919] 

címen jelentek meg. 1919-ben indult a parlamenti képviselő-választásokon, de sikertelenül. Tagja volt 

továbbá a weimari alkotmányt (1919) megszövegező bizottságnak. Az ő javaslatára került az alkotmány 

tervezetébe, s így a később elfogadott alkotmányba is a híres 41. §, amely az államelnök nép általi 

közvetlen (s nem parlamenti) választását rendelte el, s valószínűleg (bár nem teljes mértékben 

bizonyítottan, s több kutató által még ma is vitatva) a hirhedt 48. § is, amely az állam elnökét 

válsághelyzetben rendkívüli jogokkal ruházta fel. Az előbbi kapcsán Weber nem titkolta, hogy a 

köztársaság elnökét a német császár és vaskancellár utódának szánta, az utóbbi pedig később még mind 

az elméletben, mind a gyakorlati életben oly sok bonyodalmat okozott. Weber gyakorlati politikában 

játszott valóságos szerepét és annak következményeit máig vitatják. 

1908-tól haláláig dolgozott a Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai [Wirtschaft und 

Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie] című művén. Ezt nem fejezte be, de hátrahagyott 

kézirataiból Johannes Winckelmann és mások rekonstruálták és kiadták. A mű belső rendje még ma is 

szakirodalmi viták tárgya. 
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Webernek – akit a modern szociológia egyik megalapítójának tekinthetünk – a 

társadalomtudományokra gyakorolt hatása rendkívüli. Elmélete – akár egyetértünk vele, 

akár nem – máig megkerülhetetlen (α) a tudományelméletben, így többek között a 

tudomány értékmentessége, valamint a társadalomtudomány jellege (azon belül pedig 

az „ideáltípus” módszere) kapcsán. Eredetit nyújtott (β) a kapitalizmus közgazdasági és 

társadalmi elemzése terén, bár elméletének olyan értékelése, hogy ő lenne a „burzsoázia 

Marxa”, talán túlzónak, de legalábbis tárgyszerűtlennek mondható. Jelentős szerepe volt 

(γ) a gazdaság, társadalom és vallás összefüggéseinek feltárásában, így a 

vallásszociológiában, valamint (δ) a társadalom normatív rendszerének 

feltérképezésében, elsősorban egy sajátos tartalmú elméleti jogszociológia 

kialakításával. Az állam általános elmélete szempontjából különösen jelentős (ε) a 

hatalomról és uralomról kifejtett elmélete, mellyel megindította a legitimáció kutatását, 

(ζ) bürokrácia-elmélete, melyet a politikai szociológia „kezdő táncosai” még ma is 

afféle „kályhának” tekintenek, valamint (η) a parlamentarizmusról, a 

vezérdemokráciáról és a politikai pártokról kifejtett teóriája, melyeket néhány 

vonatkozásban már meghaladtak ugyan, de értéküket ma sem lehet kétségbe vonni.  

MÓDSZERTAN  Weberre is nagy hatást gyakorolt az újkantiánus filozófia, ezért ő is sokat foglalkozott 

módszertani kérdésekkel. Úgy gondolta, hogy az egyes tudományok nem, vagy legalábbis nem elsősorban 

tárgyuk, hanem módszerük alapján különböznek. A természettudományok törvényszerűségeket kutatnak 

(ezért azok – a nomos fogalmával kapcsolatban álló – ún. nomothetikus tudományok), a kultúrtudományok 

pedig egyedi jelenségeket írnak le (ezek tehát ideografikus tudományok). A társadalomtudományok 

szerinte e kettő határán állnak. Az egyes társadalmi jelenségeket sohasem egyetlen ok váltja ki – 

hangsúlyozta –, hanem több. Ez az ún. többtényezős magyarázat, szemben a változásokat egy fő okra, 

például a gazdaságra visszavezető elgondolásokkal. 

A tudományos fogalmak Weber szerint nem a valóság tükörképei, hanem „gondolati konstrukciók”, 

melyek a valóság „megértését” szolgálják. Ezek legismertebbike az ideáltípus. Az ideáltípus a valóság 

egyes vonásait kiemelő, s a megértés érdekében esetleg fel is erősítő (mint írja: „a valóság meghatározott 

elemeit gondolati úton felfokozó” gondolati kép, a megismerés „szemüvege”, melyen keresztül a valóság 

egyes elemei jobban láthatók. Az ideáltipus konstruált „gondolati kép”, mely „az elgondolt összefüggések 

önmagában ellentmondásmentes kozmoszává egyesíti a történeti élet meghatározott vonatkozásait és 

folyamatait” – fogalmazott. Az ideáltípus „nem a valóság bemutatása”, hanem olyasmi, ami „egyértelmű 

kifejezési eszközöket kölcsönöz a bemutatásnak”. A jelenségek ideáltipikus leírásának egyes elemei csak 

többé-kevésbé közelítik meg a valóságot, egésze viszont segít a megértésében. 

Módszertani megfontolásainak nagy része a tények és értékek jellegéről, illetőleg viszonyáról kialakított 

elképzeléseivel függött össze. Szerinte az emberi célok – értékek, melyek racionális úton nem 

vizsgálhatók. Céljainkat „választjuk”, s választásainkat nem racionális szempontok vezérlik. A célok 

mögötti értékek az ő elméletében afféle (választott) „istenek”, akik iránt hitszerű meggyőződéseket 

táplálunk. Ezen a gondolaton alapul az empirikus tudományok és a tudomány egyetemi oktatásának 

értékmentességéről vallott elképzelése. Weber sosem állította, hogy minden tudományos állításnak 

értékmentesnek kell lennie. Úgy vélte, hogy – például – maguk az értékelések és az egyes emberi 

célkitűzések empirikus vizsgálatok tárgyává tehetők. Azt is elfogadta, hogy a tudomány tudatosíthatja az 

egyes értékítéletek végső értékmérőit, sőt következményeit is. Ezt így magyarázta: arról semmilyen 

tudomány nem képes meggyőzni egy hívőt, hogy Isten nem létezik (miként az ateistát sem arról, hogy 

létezik), de azt képes megmondani, hogy mi a következménye annak, ha valaki hisz vagy nem hisz 

Istenben. Mutatis mutandis alkalmazható ez az állami életben fontosnak gondolt értékek (például a 

szabadságjogok) esetére is: annak megállapítása, hogy egy országban „legyen-e” sajtószabadság, 

halálbüntetés vagy legális abortusz, nem tudományos kérdés; a tudomány csak azt tudja megállapítani, 

hogy az erre adott „igen”-nek vagy „nem”-nek melyek a következményei. 

Weber értékmenteségi elképzelései mögött értékrelativizmus állt, annak minden intellektuális erejével, 

politikai vonzásával és etikai bizonytalanságával együtt. Az értékek harca számára „istenek harca” volt, 

mindig kikötve, hogy ezek az istenek nem pusztítják el egymást. 
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A „MEGÉRTŐ SZOCIOLÓGIA” ÉS AZ ÁLLAM  Max Weber államról alkotott elmélete 

részben az általa kidolgozott ún. megértő szociológia része. A szociológia e változata 

nem az egyéni vagy csoportos magatartásokat, illetőleg ezek intézményesült formáit írja 

le vagy elemzi, hanem az emberi cselekvések értelmi összefüggését vizsgálja. A 

szociológia szerinte „a társadalmi cselekvés megértésére, s ezen keresztül a cselekvés 

menetének és hatásainak oksági magyarázatára” törekvő tudomány. Ennek alapja az, 

hogy az emberek – mint mondta – ahhoz igazítják viselkedésüket, ami abban „értelem 

szerint” érthető. Másutt így fogalmazott: a „társadalmi cselekvés” olyan viselkedés, 

„amely a cselekvő vagy a cselekvők által szándékolt értelme szerint mások viselkedésére 

van vonatkoztatva, és menetében mások viselkedéséhez igazodik.” 

A tudományos szempontból igazán érdekes kérdés tehát számára nem egyszerűen az, 

hogy az emberek mit tesznek, hanem – ezen túl – az, hogy amikor cselekszenek, mit 

hisznek: milyen „képzetek” vannak a fejükben indítékként vagy a cselekvés 

igazolásaként. Legitimáció-elmélete kapcsán például nyilvánvaló, hogy elsősorban azok 

a „hitek” érdekelték, amelyek alapján az emberek – az őket motiváló érdekeken és 

félelmeken túl – egy-egy-uralmi típust elfogadnak és a felettük állóknak önként 

engedelmeskednek.  

Az adott esetben például így fogalmazott: „magától értetődik, hogy a hatalomnak való 

engedelmeskedésben roppant erős egyéb indítékok is közreműködnek, így félelem és 

remény… meg a legkülönbözőbb érdekek. … De ha az engedelmesség ’legitimitási’ 

alapjait keressük, (…) [akkor] három ’tiszta’ típussal találkozunk. S ezek a legitimitási 

képzetek és belső indokolásuk rendkívül jelentősek az uralom struktúrája 

szempontjából.” 

Az így felfogott szociológia elsősorban az egyes ember viselkedését vizsgálja, de nem 

hagyja figyelmen kívül „a más szemléleti módokban kialakult kollektív gondolati 

képződményeket” sem. Weber szerint az állam ilyen kollektív gondolati képződmény. 

Az állam tehát az ő elméletében abban az értelemben társadalmi tény, hogy az emberek 

fejében létező gondolat (hit, eszme, eszmény, elgondolás, várakozás), pontosabban azok 

rendszere.  

A jogi és a szociológiai államfogalom egyik lényeges különbsége az érvényesség eltérő 

felfogásából ered. Kelsennél az érvényesség a normativitásban kifejeződő (ezen a 

szinten túl azonban a tiszta jogtan előfeltevései alapján nem vizsgálható) legyen, ami a 

kellés egyik módja. Eszerint ami érvényes, az független attól, hogy a normatív rendnek 

alávetettek mit gondolnak róla. Max Weber számára ezzel szemben az érvényesség 

fogalma a rendhez társuló képzetekkel állt összefüggésben. A modern állam – 

olvashatjuk a Gazdaság és társadalomban – nem elhanyagolható mértékben éppen azért 

létezik ebben a formában, mert „bizonyos emberek cselekvésükben ahhoz a képzethez 

igazodnak, hogy az állam fennáll vagy fenn kell állnia”, tehát hogy a jogi rend 

érvényesül. A „képzetek” – melyek mögött természetesen érdekek, hitek, értékek, 

hagyományok állnak – tehát sajátos magatartásokhoz vezethetnek. A megértő 

szociológia e tekintetben elsősorban azt vizsgálja, hogy e lehetőség milyen eséllyel válik 

valóra. Az érvényes rend e felfogásban azt az esélyt jelenti, hogy egy adott cselekvés 

valamely rend érvényességéről alkotott elképzeléshez igazodik. 

Eszerint az emberek közötti társadalmi kapcsolat megléte csak azt jelenti: „van rá 

esély”, hogy valamilyen értelmét tekintve megfelelő cselekvés lejátszódik.Weber szerint 



 

 213 

az állam – mint „az emberek sajátos együtt-cselekvésének összessége” – is ezen 

esélyekkel áll kapcsolatban: amikor azt mondjuk, hogy egy meghatározott állam létezik, 

ez szociológiai értelemben azt jelenti: „szerintünk (a szemlélők szerint) van rá esély, 

hogy bizonyos emberek bizonyos fajta beállítottsága folytán a cselekvés az esetek nagy 

átlagára jellemző értelem szerint megadható módon játszódjék le.”   

A MODERN ÁLLAM  Max Weber tehát e módszertani alapon és e fogalmi háttér előtt, 

de gyakran a történelmi folyamatokat leíró és elemző „empirikus” módon, tehát a 

tényleges történésekre és folyamatokra figyelve adta meg az állam jellemzőit. Számára 

az állam a modern állam: „mivel az állam teljes kibontakozása mindenképpen a modern 

időkre jellemző – fogalmazott –, az állam fogalmát ajánlatos az állam modern típusával 

összhangban (...) definiálni.”   

Elszórt megjegyzéseit „egybeolvasva”, elméletéből az állam úgy lép elénk, mint (α) 

üzemként működő (β) uralmi szervezet, mely (γ) egy adott területen érvényes (δ) 

igazgatási és jogrend keretei között (ε) politikai jellegű, e jelleget illetően azonban csak 

(ζ) az alkalmazott eszközre tekintettel meghatározható tevékenységet végez.  

E fogalmi jegyek természetesen csak együttesen és egymást feltételezve utalnak az 

államra. Hiszen – mint hangsúlyozza – minden olyan szervezet, amelyben külön 

igazgatási csoport létezik, valamilyen mértékig uralmi szervezet, de nem feltétlenül 

állam. Másfelől, a szokásos uralmi szervezetek egyúttal rendszerint igazgatási 

szervezetek is. E két fogalmi elem ezért csak egymásra és a többire tekintettel lehet az 

állam lényegi jellemzője.  

Az uralmi szervezetek jelentős körét Weber politikai szervezetnek tekintette. A politikai 

jelleg szerinte akkor jellemzi az uralmi szervezetet, ha egy megadható földrajzi területen 

belül az biztosítja rendjének érvényességét, hogy az ügyeket igazgató csoport 

folyamatosan fizikai kényszert alkalmaz, vagy annak alkalmazásával fenyeget. 

A folyamatosság többek között üzemszerűséget feltételez. Max Weber e gyakran 

használt, de csak homályosan meghatározott kifejezése arra ural, hogy a modern államok 

valamilyen cél vagy célok érdekében folyamatosan cselekvő és a gazdálkodó 

szervezetek mintájára megszerveződő igazgatási csoporttal rendelkeznek, melyek előre-

jelezhetően működnek. A modern állam ezért leírható úgy is, mint racionális állam.  

RACIONÁLIS ÁLLAM, RACIONÁLIS JOG  Racionális államon Weber elsősorban 

kiszámítható és működését illetően előrejelezhető államot értett. Azt állította: az ilyen 

állam elsősorban a „szakigazgatásra kiképzett hivatalnokseregen” (bürokrácián) és a 

racionális jogrendszeren alapul. Igazgatási kara egy történeti „politikai kisajátítási 

folyamat” során az írni-olvasni tudó papokból, a humanista műveltségű irodalmárokból, 

az udvari nemességből, „a kisnemességet és a városi járadékos réteget átfogó, gentrynek 

nevezett patríciátusból” és (elsősorban az európai kontinensen) az egyetemet végzett 

jogászokból rekrutálódott. A kiszámítható működést – hangsúlyozta többször is – a 

kalkulálható jog tette lehetővé.  

Jogszociológiájának egyik gyakran visszatérő dallama az volt, hogy a modern európai jog formális-

racionális jellegű. A jogot Weber a formális-materiális és racionális-irracionális „tengelyek” mentén 

tartotta jellemezhetőnek, s – egyfelől a jogalkotást és a „jogtalálást”, másfelől a jogalkalmazást 

figyelembe véve – négy ideáltípusát alkotta meg: a formálisan racionális és a formálisan irracionális, 

valamint a materiálisan racionális és a materiálisan irracionális jogot. 
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Amikor a jogalkotás folyamatában „értelemszerűen nem ellenőrizhető”, de elvont, általános jellegű 

eszközöket (például jóslatokat, próféciákat, mágikus eljárásokat) alkalmaznak – fejtegette –, akkor az 

formálisan irracionálisnak minősül; ha pedig (általános normák helyett) az egyedi esetekre vonatkoztatott 

konkrét etikai vagy politikai értékeléseket tekintenek mérvadónak, úgy materiálisan irracionális jog 

keletkezik. Materiálisan racionális a jogalkotás akkor, ha az általános, de tartalmilag meghatározott etikai 

és politikai elvek, parancsok, maximák vagy posztulátumok vezérlik, míg formálisan racionális, ha 

egyértelműen meghatározott általános tényállási elemeket és logikai értelmezéssel megalkotott jogi 

fogalmakból összeálló absztrakt szabályokat alkalmaznak. Ugyanezen minták alapján alkotható meg a 

jogalkalmazás négy ideáltípusa. Szerinte Nyugaton a jog formálisan racionális joggá fejlődött. E 

megállapítása kétségtelenül túlzó (hisz még a mai jog is tele van ún. materiális elemekkel), noha 

kétségtelen, hogy az európai jogfejlődés egyik fő iránya a jog formalizálása (ezzel együtt a materiális 

elemek háttérbe szorítása) és logikai értelemben vett racionalizálása (működésének mind nagyobb 

mértékben, bár korántsem teljesen kiszámíthatóbbá tétele) volt.  

Ez a tőkés gazdálkodással függött össze: A kapitalizmusnak – mint Weber észrevette – „olyan jogra van 

szüksége, melynek működése körülbelül ugyanúgy kiszámítható, mint egy gépé; rituális-vallásos és 

mágikus szempontok nem játszhatnak [benne] szerepet.” Ez azért van így – fejtegette –, mert „a modern 

tőkés üzem belsőleg elsősorban a kalkuláción alapul. Létezéséhez olyan igazságszolgáltatásra és 

igazgatásra van szüksége, amelynek működése legalábbis elvileg szilárd egyetemes normák szerint, 

ugyanolyan racionálisan kiszámítható, ahogyan egy gép előrelátható teljesítményét számítjuk ki. (…) [a 

kapitalizmus] nem törődhet bele abba, amit a népszerű szóhasználat ’kádi-igazságszolgáltatásnak’ nevez 

– amikor ti. a bíró aszerint oszt igazságot, hogy a konkrét esetben személy szerint mit érez helyesnek, 

vagy más irracionális jogszolgáltatási eszközökhöz és elvekhez igazodik, amivel pedig a múltban 

mindenütt találkozunk, keleten pedig még ma is.”  

A modern állam tehát ilyen jogra épül, s ezért maga is kiszámítható. Az ilyen jog 

viszonyai között ugyanis az állam tisztviselőinek tevékenységét többnyire előre „ki lehet 

kalkulálni” és előre lehet jelezni. Ahogy a mérnök feladata az, hogy a tervezés során 

kiszámítsa egy gép működését, a közgazdászé pedig az, hogy kiszámítsa egy vállalkozás 

várható profitját, úgy a jogásznak valamely magatartás, esemény vagy döntés várható 

jogi következményét kell kikalkulálnia. A bíró például a modern jog keretei között 

működve – fogalmazott kissé ironikusan – „többé-kevésbé paragrafus-automata, akibe 

fent bedobják az aktákat a költségekkel és illetékekkel, s lent kijön belőle az ítélet a 

többé-kevésbé helytálló indokolással; akinek működése tehát nagyjából kiszámítható.” 

A modern racionális állam tehát az európai – vagy ahogy gyakran nevezte: a „nyugati” 

– fejlődés eredménye, mely ugyancsak az itt jellemző tőkés fejlődésből állt elő. A 

modern állam kialakulásának folyamata – állította – „párhuzamos azzal, ahogyan a tőkés 

üzem fejlődött ki az önálló termelők fokozatos kisajátítása révén.” Ennek idődimenzióját 

az általa kedvelt profetikus jóslatok nyelvén így fogalmazta meg: „a zárt nemzeti állam 

biztosítja a kapitalizmus fennmaradásának esélyeit; vagyis, amíg ez az állam át nem adja 

a helyét valamilyen világbirodalomnak, a kapitalizmus is fenn fog maradni”. Az ilyen 

jóslatok néhány esetben „bejöttek neki”, de – s valószínűleg ez a mostani is az utóbbiak 

közé tartozik – igen sokszor nem.  

A LEGITIM FIZIKAI KÉNYSZER MONOPÓLIUMA  A weberi államfogalom legnagyobb 

hatást kiváltó eleme az állam politikai jellegének meghatározásával áll összefüggésben. 

Az állam – mint említettem – szerinte is politikai intézmény.  

A politikai jelleget Weber előtt, illetőleg az ő korában igen gyakran vagy a társadalmi 

konfliktusokkal összefüggésben határozták meg, vagy valamilyen célra irányultságként 

fogták fel. Ezzel szemben ő azt hangsúlyozta, hogy „egy politikai szervezetet nem lehet 

– még az ‘államot’ sem lehet – a szervezeti cselekvés céljainak megadásával definiálni.” 

Azért nem, mert – mint oly híresen mondta – „alig van olyan feladat, amelyet politikai 
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szervezet ekkor vagy akkor ne próbált volna még megoldani, de olyan sincs, amelyről 

elmondhatnánk, hogy mindenkor jellemezte volna azokat a szervezeteket, amelyeket 

politikainak, ma államnak nevezünk, illetve amelyek történetileg a modern állam 

előfutárai voltak, s még kevésbé van olyan feladat, amelyről azt mondhatnánk, hogy 

mindig kizárólag ezeknek a szervezeteknek a feladatkörébe tartozott.” E megállapítás 

második fordulata az államcélokról alkotott elmélet függvényében természetesen 

sikerrel vitatható. Ráadásul a céloknak az állam vonatkozásában jóval nagyobb szerepe 

lehet, mint azt Weber feltételezte; egyes gondolkodók (így például Jellinek) az államot 

csakis teleológiai [céltani] alapon, az emberek céljára tekintettel gondolták pontosan 

meghatározhatónak. Ennek ellenére a dolog elgondolkodtató. 

Az államcélokról szóló szokásos elméletekkel szemben Weber úgy vélte, hogy „egy 

szervezet ‘politikai jellegét’ csakis annak a – bizonyos körülmények között öncéllá 

terebélyesedő – eszköznek a segítségével lehet definiálni, amely ugyan nem csak a 

politikai szervezet sajátja, de amely kétségkívül jellemző rá, és – mint a politikai 

szervezet lényegéhez tartozó – nélkülözhetetlen: ti. az erőszak eszközének segítségével.” 

Az erőszak – tette hozzá – természetesen nem az állam szokásos vagy egyetlen eszköze, 

hanem a „rá jellemző sajátos eszköz”. Az állam – fogalmazott – „az az emberi közösség, 

amely egy bizonyos területen belül – ez a ’terület’ hozzátartozik az ismertető jegyhez – 

(sikerrel) igényli a fizikai erőszak monopóliumát.” 

Fontos külön is kiemelni, hogy a modern államról kifejtett weberi elmélet középpontjában nem 

egyszerűen az erőszak (azaz a fizikai kényszerítés vagy az azzal való fenyegetés) áll, hanem az erőszak-

alkalmazás jogszerű lehetősége, illetőleg az arról alkotott elképzelések rendje. 

Az erőszak, sőt a jogszerűnek gondolt erőszak lehetősége a modern kor előtt nem csupán az államinak 

tekinthető jelenségeket jellemezte. Szerepet játszott a családi viszonyokban, a gazdálkodásban és az élet 

számos más területén is. Egyes gazdasági szervezetek, például a céhek elöljárói „fenyítési joggal” 

rendelkeztek a szervezet bizonyos tagjai felett, s jogosan alkalmazott erőszakot a családfő is a „háznép” 

tagjaival (így többek között a feleséggel és a gyermekkel) szemben. Még az egyetemeknek is jogában állt, 

hogy fizikai korlátozásokkal (például szabadság-megvonással) kényszerítsék hallgatóikat bizonyos 

szabályok betartására. Amikor például a mulatozó joghallgatók a színházi előadások után 

hangoskodásukkal megzavarták Nagyszombat polgárainak nyugalmát, a fegyelmi testület még a XVII. 

században is megvonhatta szabadságukat egy-két napra: jogszerűen carcerbe záratta őket. Közismert, 

hogy a középkorban szinte mindenki alkalmazhatott erőszakot, aki fegyverviselési joggal rendelkezett.  

A modern állam – ahogy Weber fogalmazott – sikeresen „elvitatta” az egyéb 

intézményektől az erőszak-alkalmazás jogát és monopolizálta azt. Bár néhány kivétel 

még mindig létezik (például a „jogos védelem” vagy a férj által a „házastársi kötelesség” 

kikényszerítése végett alkalmazott erőszak jogszerűségének hallgatólagos elismerése 

egyes országok büntetőjogában), ezektől eltekintve azonban mai viszonyok között 

kizárólag az állam alkalmazhat jogosan erőszakot. Ez azt jelenti: társadalmi méretekben 

az állam rendelkezik a jogszerű fizikai kényszerítés monopóliumával. 

Ezért Weber egy helyen így fogalmazott: „az üzemként működő politikai intézményt 

államnak nevezzük, ha és amennyiben igazgatási csoportja a rend érvényre juttatásában 

eredményesen alkalmazza a legitim fizikai kényszer monopóliumát.”  

Az állam és a legitim fizikai kényszer monopóliumának e szoros kapcsolata a XX. század folyamán 

teljesen áthatotta az alkotmányosság eszméjét. Ez arra megy vissza, hogy „(…) az állam számít az 

erőszakhoz való ’jog’ egyedüli forrásának.” 

Ennek alapján gondoljuk ugyanis a legtöbben úgy, hogy fizikai kényszert (erőszakot) alkotmányos módon 

csak az állam alkalmazhat. Ennek egyik eleme, hogy fegyveres testületek csak állami szervek lehetnek. A 
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politikai pártok ezért nem alapíthatnak és nem tarthatnak fenn jogszerűen – viseljenek akár fekete, akár 

barna egyenruhát, szolgáljanak vörös vagy akármilyen színű érdekeket – erőszak-szervezeteket: 

rohamcsapatokat vagy védelmi kommandókat (vö. Schutzstaffel, Sturmabteilung; SS, SA), ilyen-olyan 

őrségeket (például munkásőrséget), vagy gárdákat. Ezek ugyanis nem állami szervek, ezért jogszerűen 

nem alkalmazhatnak erőszakot.  

Másutt vizsgálom meg azt a XXI. század elejére előállt kérdést, hogy ugyanilyen következményekkel jár-

e az, amikor a neoliberális gazdaságpolitika következtében az egyre több területről visszavonuló állam 

lemond polgárainak és javaiknak a védelméről, s azt egyfelől a gazdagok által fenntartott 

„magánhadseregeknek” (őrző-védő Kft-knek), másfelől a kerítésbe áramot vezető szerencsétlen 

őrülteknek engedi át. Már itt jelzem azonban, hogy Weber nem ezt az esetet teoretizálta.  

E FELFOGÁS KORLÁTAI  Amint látható, az állam e fogalma, nem utal arra, hogy a 

fizikai kényszer milyen feltételek megléte esetén tekinthető jogszerűnek. Pontosabban: 

amint az a legitimitásról adott magyarázatából tudható, Weber e kérdést is a 

tényszerűségek alapján – tehát az ún. értékmentes szociológia szempontjából (tartalmi 

értelemben vett normatív követelmények jelzése nélkül) – válaszolta meg. 

Egyszerűbben fogalmazva: az állam társadalmi fogalma nem adja meg azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján az egyik ember egy másikkal szemben, vagy maga az 

állam polgáraival szemben jogszerűen erőszakot alkalmazhat.  

Ez nyilvánvalóan nem is feladata. E feltételeket egyébként egy etikai, egy jogi vagy egy 

politikai elmélet keretében lehet kidolgozni. Az előbbi például abból indul ki, hogy az 

egyik ember másikkal szembeni erőszak-alkalmazását csakis jogainak védelme, vagy 

általánosabban fogalmazva: a jogok védelme igazolhatja. Az utóbbi – melynek, amint 

alább látni fogjuk, ugyancsak számos változata lehetséges – a kényszer-alkalmazás 

politikai feltételeit keresi.  

Az állam társadalmi fogalma – tartsuk e tényt esetleg bármennyire bírálhatónak is – nem 

szükségképpen tartalmaz ilyen etikai elemeket. Amint a jogi (jogászi) államfogalom is 

lezárult a tényszerűségek szociológia által érzékelhető pontjainál, úgy a társadalmi 

(szociológiai) államfogalomnak is egy normatív szemlélet jelölik ki a határait, mely a 

kényszeralkalmazás tartalmi értelemben vett feltételeivel foglalkozik. E két ál-

lamfogalom ezért csupán egymással kiegészítve utal a modern állam jellemzőire. 

Egymással szembeállítva ugyanakkor le is rontják, vagy legalábbis meggyengítik a 

másik magyarázó erejét. Így nem csoda, hogy feszültségükből egy harmadik 

államfogalom is megszületett. 

IV. 1. 4. AZ ÁLLAM POLITIKAI FOGALMA: CARL SCHMITT ÉS RUDOLF SMEND 

ELMÉLETE 

Azt a kérdést, hogy melyik is ez a „harmadik” államfogalom, a szakirodalomban különbözőképpen ítélték 

és ítélik meg.  

Az viszonylag hamar világossá vált, hogy a jogi és a társadalmi államfelfogás (s ezek részeként: Kelsen 

és Weber elmélete) nem más, mint az állam Jellinek által kidolgozott „kétoldalú tanának” [Zwei-Seiten-

Lehre] „egyoldalúsítása”: az egyik oldal tartalmának felerősítése a másik rovására. Ezért többen – eleinte 

csak az államtan rendszerét illetően, később magának az államnak a fogalmát illetően is – egy hármas 

felosztással kísérleteztek. A jogász Hans J. Wolf például az államfilozófiát, az állam társadalomtanát és 

az állam ideológiatanát [Staatsideologienlehre] különböztette meg, Rudolf von Laun  pedig szociológiai, 

jogi és etikai államtanról beszélt.  

A fogalom tudatos hármas felosztása [Dreiteilung, Dreigliederung] először Hans Nawiasky elméletében 

jelent meg. Nawiasky – többek között a német Hans Freyer és az osztrák Othmar Spann munkásságára 

építve – a társadalmi és a jogi fogalom mellett megkülönböztetett egy állameszmét, pontosabban az állam 
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mint eszme fogalmát [Begriff des Staates als Idee] is. E komplex eszmébe aztán számos tényezőt bevont: 

a politikai tényezőktől kezdve az állami célokig. Ezzel túlterhelte e fogalmat, és ezért – valamint azért, 

mert „eszmei” elemei a jognak és a társadalmi gyakorlatnak is vannak – a fogalomképzés bemutatása 

során nem őt követem. Inkább egy önálló fogalom kidolgozását állítom Kelsen és Weber elméletei mellé. 

Ez az állam politikai fogalmának nevezem. Ezzel azt is állítom, hogy lehetségesek olyan elméletek, 

amelyekben az állam különböző elemeit a politikai mozzanat egységesíti. 

A POLITIKA  A „politika” sokjelentésű szó. Utalhat valamely intézmény vagy 

tevékenység (α) cél-orientált jellegére, s ezzel összefüggésben (β) a közösségi akarat 

megformálására, (γ) a közösségi tevékenység koordinálására, vagy (δ) az azon belüli 

konfliktusok kezelésére. Utalhat továbbá (ε) az intézmény által alkalmazott eszközökre 

vagy (ζ) az eszközhasználat módjára is. S végül, ha a „politikai” jelző a társadalmi 

konfliktusokhoz való viszonyra, az emberek közötti koordinációra, esetleg az emberi 

magatartások integrálására utal, akkor igen könnyen kapcsolatba kerül az emberek 

közötti viszonyokban rejlő (η) hatalmi elemmel is.  

Az állam politikai fogalmában leggyakrabban ez utóbbi szempontot, nevezetesen a hatalmi elemet 

hangsúlyozzák. Az „állam: hatalom” – állította Richard Thoma. A „hatalom azonos az állammal”– 

kontrázott rá Hans Freyer. Évtizedekkel később egy magyar szerző, Samu Mihály így fogalmazott: „az 

állam a hatalom koncentrátuma”. 

E fogalom kapcsán mégsem ezeket a „kézenfekvőségük okán” viszonylag egyszerű 

mintázatú elméleteket választom paradigmatikus esetként, hanem két olyat, amelyekből 

a politikum változatosabb képe tárul elénk. Ezek az emberek közötti széthúzás és egység, 

illetőleg konfliktus és integráció kérdései körül forognak. Az egyiket Carl Schmitt 

(1888-1985), a másikat Rudolf Smend (1882-1975) fejtette ki. Az államot mindkét 

gondolkodó úgy fogta fel, mint ami egy emberi csoportosulás egységét teremti meg. A 

két tudós azonban nagyon is különböző előfeltevések alapján jutott el e gondolathoz, és 

– ez talán még fontosabb – téziseik roppant eltérő következtetések levonását teszik 

lehetővé. 

CARL SCHMITT ÉLETE ÉS MŰVEI  Carl Schmitt (1888-1985) XX. századi német közjogász és 

politikatudós. Elméletének és életének megítélése máig tartó viták tárgya.  

A szakkönyvek gyakran mindkettőt olyan jelzőkkel értékelik, mint „problematikus”, „vitatott”, 

„ellentmondásos” és „meglepő”. Egyesek azt mondják rá, hogy ő a „megtévedt tudós”, mások meg azt, 

hogy „náci”. Mint tudjuk, ez ellen, ha igaz, nem igen lehet fellebbezni. Egy frappáns, ám „dramaturgiai 

okokból” némileg talán túlzó jellemzés szerint „aljas zseni”, ami arra utal, hogy nem csupán szelleme, de 

habitusa és jelleme is eltért az átlagostól. Legtalálóbb önértékelése, mely szerint „szellemi kalandor” volt. 

E jelzős szerkezet – ha valaki mindenképpen értékítéletet akar formálni jelleméről – az „és erkölcsi” 

fordulattal is kiegészíthető. Ez utóbbi tekintetben – távoli hasonlattal érzékeltetve a dolgot – valahogy úgy 

járt, mint az a futballista, aki mindig az oldalvonal mentén vezeti a labdát: az ilyen játékos a szöktetéseknél 

elkerülhetetlenül a partvonalon túlra téved, ami miatt aztán a taccsbírónak gyakran leng a zászlaja. 

Diplomája megszerzését (1910) követően Schmitt egy ideig bírósági fogalmazóként (1915) dolgozott, de 

már ekkor is publikált kisebb műveket; például Gesetz und Urteil [Törvény és ítélet, 1912] és Wert des 

Staates [Az állam értéke, 1914] címmel. A strasbourgi egyetemen államjogból, közigazgatási és 

nemzetközi jogból, valamint államelméletből habilitált az Einwirkungen des Kriegszustandes [A 

hadiállapot hatásai, 1916] című munkájával. Korai alkotói korszakának legnagyobb hatást kiváltó műve 

a Politische Romantik [Politikai romantika, 1919, 21925] volt.  

Egy ideig a bonni kereskedelmi főiskolán, majd (1922-1928) a bonni egyetemen tanított. Érett alkotói 

korszaka a weimari köztársaság idejére esett. Ekkor írta a Die Diktatur [A diktatúra, 1921, 21928], a 

Politikai teológia [Politische Theologie, 1922], a Römischer Katholizismus und politische Form [Római 

katolicizmus és politikai forma, 1923], a Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus 

[A mai parlamentarizmus szellemtörténeti helyzete, 1923], valamint a Legalitás és legitimitás [Legalität 
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und Legitimität, 1932] című műveit. Ekkor jelent meg a két legjelentősebb írása, a Verfassungslehre 

[Alkotmánytan, 1928] és A politikai fogalma [Der Begriff des Politischen, 1928, 21932]. Több művében 

élesen bírálta Kelsen elméletét; szakmai vitájuk legemlékezetesebb állomása az volt, amikor a weimari 

köztársaság állami rendszerének prezidenciális irányba való elmozdítására törekedve a Der Hüter der 

Verfassung [Az alkotmány őre, 1931] című kötetben azt hangsúlyozta: az alkotmánybíráskodás feladatát 

a köztársági elnöknek kellene ellátnia. Írására Kelsen csattanós viszontválaszt adott a Wer soll der Hüter 

der Verfassung Sein? [Ki legyen az alkotmány őre? 1931] címmel. 

1932-ben – két kollégájával, Carl Bilfingerrel és Erwin Jacobival együtt – ő képviselte a birodalmi 

kormányt a Staatsgerichtshof előtt az ún. Preußen-schlag-perben, ezért alkalmasint „koronajogásznak”, 

később (mint az ilyen minősítések esetén az megszokott: pontatlanul) „Hitler koronajogászának” is 

nevezték.  

1932-ben a kölni jogi kar professzora lett. Kinevezését támogatta az akkor ott tanító Kelsen is, ami nem 

akadályozta meg abban, hogy nem sokkal később aláírja a Kelsen elbocsátását követelő ívet. 1933. május 

1-én belépett a Nemzetiszocialista Munkáspártba. Életrajzírói alkalmasint megjegyzik, hogy párttagsági 

igazolványának sorszáma 2.098.860 volt. Aki tudja, hogy a náci hatalomátvétel idején (1933. január) e 

pártnak kb. egy millió tagja volt, s ebből látja, hogy öt hónap alatt egy millióan csatlakoztak hozzá, az 

esetleg azt mondja: Schmitt csak sodródott az árral. Ám korántsem csak erről volt szó. Röviddel ezután 

ugyanis kinevezték porosz államtanácsosnak és a Berlini Egyetem közjogi tanszéke professzorának. Ő 

lett továbbá a Nemzetiszocialista Jogászszövetség [Vereinigung nationalsozialistischer Juristen] elnöke, 

ill. azon belül az egyetemi tanárok csoportjának vezetője, majd a Deutsche Juristen-Zeitung 

főszerkesztője. Igazi karrier-történet.  

Ún. „náci korszakában” írta – egyebek mellett – az Über die drei Arten des Rechtswissenschaftlichen 

Denkens [A jogtudományi gondolkodás három fajtájáról, 1934], a Führer védi a jogot [Führer schützt das 

Recht, 1934], a Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes [A Leviatán Thomas Hobbes 

államtanában, 1938], valamint a Land und Meer [Szárazföld és tenger, 1942] című műveit. Újra 

megjelentette néhány korábbi művét; egyeseket kisebb szöveg-változtatásokkal, másokat módosítások 

nélkül. Írt antiszemita cikkeket is, s tanaival kiszolgálta a nemzetiszocialista hatalmat. A 

jogászprofesszorok egyik összejövetelén például azt hozta javaslatba, hogy a zsidó tudósok könyveit 

jelöljék meg egy kis sárga csillaggal. 1936-ban azonban kegyvesztett lett: a Gestapo lapjában [Schwarzes 

Korps] cikkek jelentek meg ellene és a biztonsági szolgálat megfigyelte. Ekkor minden tisztségéről 

lemondott, államtanácsosi címét és egyetemi katedráját kivéve (ez utóbbit Hermann Göring 

közbenjárásával tarthatta meg). Kegyvesztését egyesek a múltjával, egykori zsidó barátaival és 

katolicizmusával kapcsolatos bizalmatlansággal magyarázzák. Mások inkább azzal, hogy az ún. nagytér-

elméletét Hitler is elfogadta, amiből következően neki nem lett volna szabad azt hangsúlyosan sajátjának 

tekinteni, s ezt ő nem vette tudomásul. Az 1940-es években több előadást tartott külföldön, többek között 

– a Német Kulturális Intézet meghívására – Budapesten is. Ez az előadása először magyarul jelent meg 

Az európai jogtudomány mai helyzetéről [1944] [in Gazdasági jog, 1944/V. szám, 3-16. p., ford.: Kuncz 

Ödön] címmel, a háborús viszonyok miatt németül [Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, 1950] 

csak később. 

1945-ben amerikai vizsgálati fogságba került; felvetődött ugyanis, hogy bíróság elé állítják azért, mert 

tanai állítólag szerepet játszottak a német agresszióban. Erre azonban nem kerül sor; a kisebb háborús 

bűnösök egyik perében ugyanakkor tanúként hallgatták ki. Mivel nem vetette alá magát az ún. „nácitala-

nítási” eljárásnak (nem írt alá olyan nyilatkozatot, amellyel elismerte volna, hogy korábban „tévedett” s 

visszavonja tanait), nem kaphatott egyetemi katedrát. Visszavonult szülőfalujába, Plettenbergbe, de 1950-

től – bár ez kezdetben ellenérzéseket okozott – újra publikált és a német alkotmányjogászok jelentős 

részére komoly szakmai hatást gyakorolt. E hatás külsődleges formája abban állt, hogy a jogtudósok sora 

kereste fel Plettenbergben. Az európai értelmiség számos ismert alakja – például a „konzervatív 

forradalmat” meghirdető jobboldali német író, Ernst Jünger, a Nyugaton élő különleges sorsú orosz 

marxista, Alexandre Kojève, valamint a politikai teológia és a hebraisztika szakértője Jacob Taubes – 

ugyancsak elvetődött falujába. 

A Verfassungslehre új kiadásának [31953] címlapjára azt kérte felírni: „harmadik, változatlan kiadás”. 

Ezzel azt sugallta: az ő elmélete megfelelt mind a weimari, mind a hitleri, mind pedig a demokratikus-

szövetségi korszak igényeinek is. A kötetet egyébként még 1928-ban gyermekkori (magyar származású) 

zsidó barátjának, Fritz Eislernek ajánlotta, aki az I. világháborúban halt hősi halált. Fontosabb munkái a 
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II. világháború utáni alkotói korszakából a Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum 

[A Föld törvénye a közös európai közjogban, 1950], a Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpreta-

tion [Donoso Cortés összeurópai értelmezésben, 1950], a Partizán elmélete [Theorie des Partisanen, 

1958] és a Politikai teológia 2. része [Politische Theologie II. 1970]. Személyének és elméletének 

értékeléséhez nagyban hozzáárul az Ex captivitate salus [Fogságból (jön az) üdvösség] című kötet, amely 

a nürnbergi vizsgálati fogságban írott kisebb szövegeit tartalmazza. Saját intellektuális karakterét egyik 

kihallgatásán ő maga így jellemezte: „szellemi kalandor vagyok, (…) [de] eddig mindig rendeztem a 

számláimat, [s]osem léptem meg a fizetés elől.”  

Sajátos személyisége, ti., hogy vonzódott a rendkívülihez és a különlegeshez, magánéletében is 

kifejeződött. Írt esztétikai tanulmányokat is Wagner zenéjéről és barátja költészetéről. Fiatalon, berlini 

entellektüellként alkalmilag élénk éjszakai életet élt. Miután elvált első feleségétől (egy állítólagos szerb 

grófnőtől, akiről kiderült, hogy kétes múltú szélhámos; Pawla Dorotič) és – a kérvényezett, de 

megtagadott egyházjogi válás kimondása nélkül – elvette második feleségét (egy ugyancsak szerb 

származású tanítványát; Duška Todorovič), az egyház kiközösítette (1926), s csak halála után (1950) 

fogadta vissza.  

A DÖNTÉS SZEREPE  E különös élet mögött különös nézetek álltak. Elméletének egyik 

előfeltevése és jellemző összetartó ereje a decizionizmus [döntés-elvűség] volt. Az új-

kantiánus filozófusok és jogfilozófusok, például Kelsen állításaival ellentétben úgy 

vélte, hogy az ún. dualizmusok (így a tények és értékek, a tények és normák, a Sein és 

Sollen kettősége) nem pontosan írják le a valóság szerkezetét. A tények és értékek, 

például – hangsúlyozta –, sohasem általában léteznek, hanem mindig valaki irányában 

nyilvánulnak meg, aki, ha máshogy nem, hát legalább döntésével kapcsolatot teremt – 

teremthet – közöttük. Az újkantiánus dualizmusok így egy olyan szakadék két szélét 

jelentik, amelyek között a döntés ver hidat. Ha a tények és a normák nem is vezethetők 

le egymásból, a döntés közvetít közöttük. 

NORMA ÉS KIVÉTEL  Schmitt az államot és a jogot azon az alapon elemezte, hogy 

azokban a normális és a kivételes, a szokásos és a rendkívüli állapot együtt van jelen. A 

döntés jelentősége a dolgok normál-állapotában, bár létezik, de háttérbe szorul, a 

kivételes állapotban azonban annak konstitutív eleme.  

Egy adott államban, illetőleg egy meghatározott jogrend viszonyai között ugyanakkor 

valakinek meg kell tudni állapítania, hogy egy aktuális pillanatban normális vagy 

kivételes állapot létezik-e. Aki ezt megteheti, az adott államban az rendelkezik a legfőbb 

hatalommal, vagyis ő a szuverén. A Politikai teológia méltán elhíresült meghatározása 

szerint szuverén az, aki a kivételes állapotról [ti. annak bevezetéséről] dönt. A szuverén 

ilyenkor felfüggeszti a jogrendet, és nem jogi, hanem faktikus [tényszerű] rendet vezet 

be. Ennek keretében létrehoz valamilyen új rendet és garantálja azt. A jogrend kötőereje 

az ilyen állapotban megszűnik, ami – Kelsen elméletével szemben – azt mutatja, hogy a 

jogrend alapja a döntés (például a jogalkotó döntése, más vonatkozásban pedig a 

jogalkalmazói döntés). A döntés tehát primátussal rendelkezik a norma felett. 

A „POLITIKAI”  Amint az a fentiekből is látható, az állam nem a joghoz kötődik (mint 

Kelsen elméletében), s nem is a hatalmának alávetettek legitimitási elképzeléseihez, 

mint társadalmi tényhez (amint Weber állította), hanem a politikával áll kapcsolatban. 

„Az állam fogalma – hangsúlyozta Schmitt – előfeltételezi a politikai fogalmát.”Ahhoz, 

hogy tudjuk: mi az állam?, először meg kell tudnunk mondani: mi a politika?.  

A politika meghatározásának egyik szokásos módja a negatív szembeállítás: az arra való 

utalás, hogy mi nem politika. Ilyen például a politika és gazdaság, a politika és erkölcs, 

a politika és jog (a jogon belül aztán a politika és magánjog) antitézise. Ezzel azonban 
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még nem mondtunk semmi sajátosat a meghatározni kívánt dologról, de – Schmitt 

szerint – elfogadtuk azt, hogy az életnek vannak politika-mentes területei. E hibás 

eljárással azt feltételezzük, hogy a gazdaság, az erkölcs és a jog, vagy – folytatva a sort 

– a kultúra és a tudomány politikamentes dolog. A politika azonban nem egy önálló 

életszféra (ezért mond Schmitt „politika” helyett rendszerint „politikait” [politische]), 

hanem olyasmi, ami más életszférákban is jelen lehet, és sokszor jelen is van. 

Egy másik hibás eljárás a „politikainak” az „államival” való azonosítása, vagy 

legalábbis – a hatalom közbejöttével – az államra való vonatkoztatása. Az állam ekkor 

valami politikaiként, a politikai pedig valami államiként jelenik meg. Ez azonban – túl 

azon, hogy csak „praktikus fogódzót” nyújt gyakorlati ügyekben (tehát elméletileg üres) 

– nyilvánvalóan „körben forgás”, és nem meghatározás. Az ilyesmi ráadásul érdemben 

csak addig nyújt segítséget, amíg problémamentesen fel lehet tételezni egy fennálló 

államot, mint valami „magától értetődő és szilárd” dolgot. Ha viszont ez kérdésessé 

válik (például azért, mert éppen az a kérdés, hogy valami állam-e), akkor a meghatározás 

e módja rögtön kudarcot vall. 

A helyes eljárás az – hangsúlyozta Schmitt –, ha olyan vonást keresünk, ami csakis a 

politikára jellemző, vagyis annak saját kritériuma. Az ilyen kritérium a politika „végső 

megkülönböztetése”, amelyre minden specifikus értelemben politikai cselekvés 

visszavezethető.  

Amint az erkölcsi területén a jó és rossz, az esztétikai területén a szép és rút, a 

gazdaságban a hasznos és haszontalan (káros), vagy másként fogalmazva a rentábilis és 

nem-rentábilis megkülönböztetése az, amelyre az adott terület egyéb jellemzői 

visszavezethetők, úgy a politika területén ez a barát és ellenség megkülönböztetése. „Az 

a sajátos politikai különbségtétel, amelyre a politikai cselekvések és indítékok 

visszavezethetők – írta –, a barát és ellenség megkülönböztetése.” A politikai tehát nem 

valamilyen tevékenység, és nem is az élet elkülönült területe, hanem emberek közötti 

különbségtétel intenzitási foka. Ebből az is következik, hogy bármi politikaivá lehet, ha 

abban e kritérium – ti. az emberek barátként és ellenségként való szembeállítása – 

felfedezhető. Valami akkor válik politikaivá, amikor az emberek közötti egység és 

elkülönülés – más szavakkal, ill. más kontextusban: egységesülés és felbomlás, társulás 

(asszociáció) és szétválás (disszociáció) – intenzitásának foka eljut a barát és ellenség 

megkülönböztetéséhez. A politikai önállósága (és Schmitt megfogalmazásában: 

„létszerű tárgyisága”) már abban a lehetőségben is megmutatkozik, hogy a barát-

ellenség megkülönböztetést el tudjuk választani az egyéb megkülönböztetésektől és 

„valami önállóként” tudjuk megérteni.  

ELLENSÉG, KONFLIKTUS, HARC  Érdemes kiemelni, hogy Schmitt elméletében az 

„ellenség” nem ellenfél, de nem is vetélytárs, ellenzék vagy vitapartner, miként a 

liberális gondolkodásban, hanem az, akivel végső esetben lehetséges a konfliktus. Az 

ellenség – hangsúlyozta – az, akivel az emberek valamely csoportja (legalábbis 

lehetőség szerint) konfrontálódik és harcot folytat.  

Az ellenség nem „magánellenfél”, akit az ellenszenv érzésétől vezérelve gyűlölünk. „Az ellenség – 

fogalmazott – csupán az emberek legalább eshetőlegesen, azaz reális lehetőség szerint harcoló összessége, 

amely egy másik, éppen ilyen összességgel áll szemben. Az ellenség kizárólag nyilvános ellenség, mivel 

mindaz, ami az emberek ilyen összességére, különösképp egy egész népre vonatkozik, ezáltal nyilvánossá 

válik”. 
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Az ellenség – fejtegette Schmitt – πoέμιος [ellenség a harcban vagy háborúban] vagy hostis, és nem a 

tágabb értelemben vett inimicus. Egy régi lexikon-meghatározás szerint „hostis az, akivel szemben egy 

közösség tagjaiként nyilvánosan háborút folytatunk… ebben különbözik a inimicustól, aki az az ember, 

akit magánemberként gyűlölünk. Úgy is különbséget lehet tenni közöttük, hogy inimicusnak azt tekintjük, 

aki gyűlöl bennünket, hostisnak pedig azt, aki harcol ellenünk.” Mindezek alapján – bár a modern nyelvek 

ezt nem jelzik – a magán- és a köz- (vagy politikai) ellenség fogalma különbözik egymástól. 

A „szeressétek ellenségeiteket” evangéliumi parancsának [vö. Máté 5, 44, Lukács 6, 27] értelmezése 

kapcsán Schmitt – aki szigorú katolikus neveltetésben részesült és hívő ember volt – azt hangsúlyozta, 

hogy „itt nem politikai ellenségről van szó.” „A kereszténység és az iszlám között folyó ezeréves 

háborúban – tette hozzá, hetven év múltán is oly sokat mondóan – soha egyetlen kereszténynek sem jutott 

eszébe az a gondolat, hogy Európát a szaracénok vagy a törökök iránti szeretetből ki kell szolgáltatni az 

iszlámnak, ahelyett hogy megvédelmeznék.” A maxima tehát, hogy „szeressük ellenségünket”, vagyis 

ellenfelünket, csak a magánszféra parancsa. Az idézett bibliai hely – rögzítette – „nem jelenti azt, hogy az 

ember szeresse népe ellenségeit és támogassa saját népével szemben”. 

A politikai ellenségnek – továbbá – nem kell erkölcsileg rossznak vagy csúnyának 

lennie; s „nem kell gazdasági versenytársként fellépnie, sőt akár előnyösnek is tűnhet 

üzletet kötni vele.” Az embernek – tette hozzá – nem kell személyesen gyűlölnie a 

politikai értelemben vett ellenségét.  

Az ellenség lényegi vonása az, hogy intenzív értelemben „egzisztenciálisan valami más 

és idegen”, ezért szélsőséges esetben „lehetséges vele a konfliktus”. Az ilyen konfliktus 

„nem dönthető el előzetesen meghozott általános normatív szabályozással”, s – részben 

azért, mert előzetes normák nem vonatkoztathatók rá – „a konfliktusban ’részt nem 

vevő’ és ezért ’pártatlan’ harmadik fél ítéletével” sem. A „helyes megismerés és 

megértés lehetősége és ezáltal a beleszólás és ítélkezés jogosultsága ugyanis – 

fogalmazott Schmitt, kétségkívül egy kicsit homályosan – csak az egzisztenciális 

részesüléssel és részvétellel adott.” 

Ez azt jelenti, hogy szerinte – s e gondolata már távolról sem fogadható el fenntartások 

nélkül – a szélsőséges konfliktushelyzeteket csak maguk a résztvevők tudják egymás 

között feloldani. A konfliktushelyzetek minden résztvevője „egyedül maga döntheti el, 

hogy az idegen más jellegű léte az adott konfliktushelyzetben az ő saját létmódjának a 

tagadását jelenti-e, s ezért az idegent elhárítja vagy harcban legyőzi, hogy megőrizze 

saját, léte jellegének megfelelő életmódját. 

A HÁBORÚ  E tétel sokféle irányban gondolható tovább, s Carl Schmitt a veszélyesebb 

megoldást választotta. A barát, az ellenség és a harc fogalmai ugyanis – hangsúlyozta 

1928-ban – „a másik fizikai megsemmisítésének valódi lehetőségére utalnak”. Hisz az 

ellenségesség, végtére is, a másik létének „létszerű tagadása”, ahogy mondta, e tagadás 

legszélsőségesebb formája pedig a háború. A háború értelemszerűen a másik fizikai 

elpusztításának lehetősége. 

Schmitt sosem mulasztotta el megjegyezni, hogy e fogalmakat „konkrét, egzisztenciális 

értelemben kell felfogni”, nem pedig metaforákként vagy szimbólumokként, nem 

normákra, érzésekre vagy érzelmekre utalva, s nem is „erkölcsi és más elképzelésekkel 

keverve” vagy azokkal „legyengítve”. Az ő elemzésében – hangsúlyozta többször is – 

„nem normativitásokról van szó, hanem a létszerű valóságról és e megkülönböztetés 

reális lehetőségéről”. Táplálhatunk ugyan olyan reményeket – fejtegette –, hogy „ez a 

megkülönböztetés egy napon majd eltűnik a földről”, s hogy a népek nem a barát és 

ellenség ellentéte szerint csoportosulnak, ám – sugallta pesszimisztikusan – a „létszerű 

valóságon” ez nem változtat.  
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Abból viszont, hogy a háború nem normatív, hanem „létszerű” jelenség, Schmitt 

elméletében az is következik: „az emberi élet fizikai elpusztításának nincs semmilyen 

elgondolható igazolása, kivéve azt, ha az a saját létforma létszerű megerősítése annak 

ugyanolyan létszerű tagadásával szemben.”  

Amint a szövegezésből látható, a sejtelmes fogalmazásmód ez esetben is „dulpafenekű” érveléshez vezet, 

s a „kivétel” valójában nem kivétel (például mert az „igazolás” és az „indokolás” nem ugyanaz). 

Ugyanez látható Schmitt nemzetközi jogi fórumokról alkotott elgondolásán is. „A háború etikai és jogi 

normákkal nem indokolható meg – állította –, [s] (…) az igazságosság nem tartozik a háború fogalmához.” 

Ezzel megkérdőjelezte az „igazságos háború” csaknem kétezer éves tanának értelmét. Álláspontját így 

magyarázta: a háború indoka csak annyi, hogy ellenségünk el fog pusztítani, ha mi nem pusztítjuk el őt; 

ezt az indokot azonban rajtunk kívül álló „harmadik” nem értékelheti. Aki egy politikailag egyesült néptől 

azt követeli, hogy csak igazságos indíték alapján folytasson háborút, az vagy azt mondja: „csak egy 

valóságos ellenség ellen kell háborút folytatni”, vagy titkon arra törekszik, „hogy más kezébe játssza át a 

jus belli feletti rendelkezést”. Ez utóbbi esetben „egy olyan igazságossági normát találnak, melynek 

tartalmáról és egyedi esetben történő alkalmazásáról nem maga az állam dönt, hanem valamiféle 

harmadik, aki ezen a módon határozza meg, ki az ellenség.” Mindez pedig azt jelenti: „amíg egy nép a 

politikai szférájában egzisztál, addig e népnek magának kell meghatároznia a barát és ellenség 

megkülönböztetését.”  

Ezzel azt is állította, hogy az egymással harcban álló népek felett nincs bíró, aki eldönthetné, hogy „a saját 

létforma létszerű megerősítésére” irányuló törekvés egy adott esetben jogos, helyes, igazságos volt-e. 

Talán mondani sem kell, hogy e sorok leírása után másfél évtizeddel, ti. 1945 után, az európai történelem 

Schmitt „egzisztenciális igazságait” más megvilágításba helyezte. 

AZ ÁLLAM ÉS A IUS BELLI  Az állam – mely Schmittnél közvetlenül „a területi 

zártságban szervezett nép politikai státusza” – lényegi eleme tehát a politikához való 

viszony. Amíg a politika elválaszt és összeköt; s ebben a vonatkozásban megadja a 

háborúskodás motívumát, addig az állam egységet teremt. Pontosabban: egységet jelent, 

hisz a belső ellentétek fölött létezik, s mintegy homogenizálja azokat. Az állam eszerint 

valamely nép szervezett politikai egysége, s egyben annak biztosítéka. Biztosíték azért 

lehet, mert – mint Schmitt fogalmazott – mérvadó egység. 

Az állam politikai egységét leginkább a pluralizmus kérdőjelezte meg. A pluralisták – 

így Schmitt kortársa, az angol Harold Laski – arra helyezték a hangsúlyt, hogy az egyes 

ember számtalan különböző szociális kötelékben és kapcsolatban él: tagja egy 

nemzetnek, egy szakszervezetnek, egy családnak, egy vallási közösségnek, egy 

sportklubnak és sok más „egyesülésnek”, melyek esetről esetre különböző erővel 

határozzák meg magatartását. Mindegyiknek hatalma van az egyén felett, s az állam 

szerintük csak egy e társadalmi hatalmak között. Vagyis a pluralizmus nem fogadta el 

az állam mértékadó voltát. Ezért azonban a pluralista elmélet nem is más – legalábbis 

Schmitt szerint –, mint az „állam felbomlasztásának elmélete”.  

Ez azért tűnt számára így, mert az államot mértékadó egységként gondolta el, mely ius 

bellivel rendelkezik. A ius belli [háborúindítási jog] azt a jogot jelenti, amelynél fogva 

meg lehet jelölni az ellenséget és háborút lehet ellene indítani. E kifejezés – melynek 

Schmitt elméletében van egy némileg szimbolikus jelentéstartománya is – bel- és 

külpolitikai tartalommal is rendelkezik. „Külpolitikailag” értelemszerűen a valóságos 

háborúra utal. Az állam emberi szempontból így kétségtelenül sokat követelhet az 

egyéntől: „Az állam mint mértékadó politikai egység – fogalmazott Schmitt – rendkívüli 

jelentőségű jogosultságot összpontosított magánál: azt a lehetőséget, hogy háborút 

folytasson és ezzel nyíltan az emberek élete felett rendelkezzen.” A ius belli egyfelől azt 
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a „jogot” jelenti, hogy az állam a néphez tartozóktól megkövetelheti egyrészt életük 

feláldozását, vagyis „a halálra való készenlétet”, másrészt pedig „az ellenség oldalán 

álló emberek megölését” („az ölésre való készenlétet”). Az elmélet filozófiai mélységét 

azonban mégsem ez a gondolat, hanem az adja, hogy az állam mintegy átveszi, illetőleg 

átveheti az egyéntől az ellenség kijelölésének lehetőségét. Ha megfogalmazását jól 

megfigyeljük, láthatjuk ezt: „Az államhoz mint lényegi politikai egységhez – írta – 

hozzátartozik a ius belli, azaz a reális lehetőség, hogy az ellenséget adott esetben saját 

döntés alapján határozza meg és győzze le.” Ezzel azt állítja tehát, hogy az állam dönti 

el: egy adott helyzetben létezik-e ellenség, ki az, és milyen módon kell legyőzni. Vagyis 

az állam átveszi az egyéntől az ellenség kijelölésének és az ellene való harc 

meghatározásának feladatát. 

Az állam az, amely meghatározhatja: kialakult-e olyan konfliktushelyzet, mely 

veszélyezteti az egységet és ellenséggé nyilváníthat bárkit. Vagyis eldöntheti, hogy mi 

a mérvadó, s azon belül mi a szabályos és mi a kivételes. E jogról egyetlen állam sem 

mondhat le, hisz ha ezt tenné, akkor egy másik, erősebb állam venné át fölötte a barát és 

ellenség meghatározásának jogát. A ius belli arra vonatkozó jog, hogy az állam 

meghozza a fennmaradáshoz szükséges döntéseket, s végső helyzetekben – vagyis a 

politikai egység szétesésének veszélye esetén – bármilyen döntést meghozhasson. 

Schmitt államfogalma ekként a szuverenitásról alkotott elképzeléséhez kötődik, 

melynek lényegét – mint láttuk – ugyancsak a jogi normák által nem korlátozott döntés 

jelentette. 

Nyilvánvaló, hogy Carl Schmitt elmélete számos ponton ellentétben állt a jogállamiság eszméjével (amit 

ő maga egyébként mindig is kétellyel fogadott, s ha meg nem is vetett, de a „ravasz ügyvédek 

magabiztosságával”– hogy úgy mondjam – némileg lesajnált). Ezzel még akkor is aláaknázta a jognak és 

államnak az európai államfejlődésből ismert, tendenciaszerűen érvényesülő kapcsolatát, ha több konkrét 

kérdésben – a jogi normák lényegileg „alkotott” és politikai döntéseken alapuló jellegét, valamint az állam 

szükséges egységét illetően – elmélete megvilágító erejű volt.  

Ez az ellentmondás abból következett, hogy nem vette kellően figyelembe: a jog politikai döntéseken is 

alapuló jellege önmagában nem teszi lehetetlenné, hogy – megfelelő feltételek esetén – bizonyos normák 

még azok megalkotóit, vagyis a döntéshozókat is korlátozzák. Ellentmondásokhoz vezetett továbbá 

elméletében az is, hogy nem számolt az olyan politikai szerkezetek (ti. a plurális politikai rend) előnyeivel 

és erejével, amelyekben az állam az egység eszméje alapján – a normális működési feltételeket adottnak 

véve – nem zárhatja ki és nem számolhatja fel a sokféleséget. 

Ez utóbbi vonatkozásban érdekes, hogy a normális működési feltételek hiányában vagy 

megkérdőjeleződése idején újabban e plurális rendszerekben is szívesen fordulnak Carl Schmitt 

elméletéhez. Itt arra a különös fejleményre gondolok, hogy ez az elmélet – miközben történelmileg a 

weimari köztársaság viszonyaihoz, szellemileg pedig az európai hagyományokhoz kötődött – az elmúlt 

húsz évben az angolszász országokban is a tudományos érdeklődés középpontjába került. Viszonylag 

eleven teoretikus fogalmi keretet adott ugyanis a civilizációk konfliktusos viszonyának és harcának, a 

2001. szeptember 11-i terrortámadás után pedig azok „háborújának” értelmezésére. S ez még akkor is így 

van, ha 2010-ben itt, Budapesten, egy kicsit meghökkentő és nem különösebben szívderítő volt úgy 

gondolni, hogy Oszama bin Laden egy washingtoni döntés okán a mi ellenségünk is (volt), akivel 

kormányunk révén háborút folytattunk. Abban viszont az 1989/90-es rendszerváltozás után talán joggal 

reménykedhetünk, hogy a belső viszonyainkat illetően sem Washingtonban, sem a Széchenyi rakparton 

nem akarnak, és nem is tudnak kijelölni számunkra olyan ellenségeket, akiket fizikailag el kellene 

pusztítanunk, vagy amelyek (nevünkben történő) elpusztítását tudomásul kellene vennünk.  

KONFLIKTUS ÉS KONSZENZUS  Amíg Schmitt a barát és ellenség 

megkülönböztetéséhez kötött politikában látta az az állam lényegét, addig kortársa, 

Rudolf Smend a társadalom és önmaga integrációjában. Ez azt is jelenti, hogy az egyik 
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az állam fogalmához alapul szolgáló emberi viszonyokból elsősorban a konfliktust (a 

harcot és háborút) vette észre, a másik elsősorban a konszenzust (az integrációt és 

egység-teremtést) látta meg, vagy legalábbis annak lehetőségét kereste. Ezért ugyanúgy 

– bár mintegy „kimondatlanul” – politikai államfogalmat alkotott. Igaz, másfélét. 

RUDOLF SMEND ÉLETE ÉS MŰVEI  Rudolf Smend (1882-1975), német alkotmányjogász, aki Göttingen-

ben doktorált (1889), Kielben habilitált (1908), majd a greifswaldi, tübingeni, bonni és berlini 

egyetemeken tanított. Ez utóbbiról azonban, melynek 1922 és 1935 között volt professzora, politikai 

nyomásra távoznia kellett, hogy katedráját a hatalom berkeiben érdemeket szerzett kollégájának, Reinhard 

Höhn-nek adja át. Ekkor visszatért Göttingenbe, ahol élete végéig tanított. Mivel a náci időkben nem 

kompromittálta magát, 1945 után ő lett az egyetem első rektora. 1945 és 1955 között tagja volt a német 

evangélikus egyház tanácsának és teológiai kérdésekkel is foglalkozott. (A „Rudolf Smend” név alatt 

világszerte, így Magyarországon is megjelenő teológiai művek ugyanakkor nem az ő, hanem fia írásai). 

Smend keveset írt, elmélete mégis széles körben hatott; legnagyobb hatású műve, melyben egy 

alkotmánytan prelúdiumaként kidolgozott, tehát szükségképpen vázlatos államtanát is kifejtette, a Verfa-

ssung und Verfassungsrecht [Alkotmány és alkotmányjog, 1928] című írás volt. Ez gyűjteményes 

kötetekben – így a Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze [Államjogi értekezések és más 

tanulmányok, 21968, 31994] címűben – többször is megjelent.  

ÁLLAM ÉS INTEGRÁCIÓ  Az állam Smend szerint dinamikus jellegű „kollektív szellemi 

képződmény”, melynek legfőbb jellemzője, hogy egységes egésszé egyesíti a társadalom 

különböző részeit, az egyéneket, vagy ha úgy tetszik, egy nép tagjait. Az állam nem 

valami „nyugvó egész”, mely dönt, törvényeket alkot, ítéleteket hoz, vagy igazgatási 

cselekményeket végez. Az állam mint olyan – fogalmazott – „csupán jelen van ezen 

egyedi életmegnyilvánulásokban, amennyiben azok egy szellemi ’teljesség-össze-

függés’ eredményei, valamint azokban a még fontosabb megújulásokban és 

továbbalakulásokban, amelyeknek maga ez az ’összefüggés’ csupán tárgyául szolgál.”  

Ennek egyik következménye az, hogy az állam „csakis a folyamatos megújulás és 

állandó újjászületés (…) folyamatában él és létezik”. Ezt Smend a francia Ernest Renan-

nak a nemzetre vonatkozó híres meghatározását („a nemzet egy mindennapos 

népszavazás, mint ahogy az egyén léte az élet folytonos igenlése”) idézve úgy 

jellemezte, hogy az állam „egy naponta ismétlődő népszavazás” révén létezik. E 

mindennapos népszavazás, más néven integráció „az állami élet döntő folyamata, ha úgy 

tetszik lényegi magva”.  

Ezt az életfolyamatot az alkotmány szabályozza. Az alkotmány Smend számára részint 

normatív szöveg, ám van egy másik oldala is: az politikai életerő [politische 

Lebenskräfte], mely integrálja a népet. 

Az integráció eredménye egyfelől a társadalmi egész, másfelől, s ezzel egyidejűleg az 

állam mint egész megteremtése. Az állam tehát egyfelől a társadalmat, másfelől önmagát 

integrálja. Smend szerint: „Az állam csak azért és annyiban létezik, amiért és 

amennyiben tartósan integrálódik, felépül az egyesekben és az egyesekből – ez az 

állandó folyamat jelenti az állam mint szellemi-társadalmi valóság lényegét.” Az állam 

és az alkotmány tehát nem egyszerűen „adott” (adva van), hanem „feladott” (fel van 

adva).  

AZ INTEGRÁCIÓ FAJTÁI ÉS MÉRTÉKE  Az integrációnak különböző formái vannak. Az 

részint személyi integráció, vagyis az állami egység személyeken keresztül való 

megteremtése, részint funkcionális integráció, mely egy szellemi tartalom közössé tétele 



 

 225 

(például a választáson), részint pedig tárgyi integráció, mely az anyagi eszközök és a 

politikai szimbólumok révén jön létre.  

Az integráció az egység-teremtés szempontjából mindig fokozati jellegű, s a 

megteremtett egységen belül a politikához és az államhoz való viszony szempontjából 

egy széles skálát figyelhetünk meg a „passzív tömegtől” a „nézőkön” és a „megfigyelő 

résztvevőkön” át az aktívan politizáló állampolgárokig.  

Ha valaki passzív, az nem jeleni azt, hogy egyáltalán nem lenne integrálva. A passzív tömeg például – 

Smend szerint – „azért mond igent az államra, mert valamilyen más, talán teljesen személyes jellegű 

értéket igenel, ezáltal azonban, jobbára öntudatlanul, igenli az ezen értékeket feltételező összes többi, 

fogaskerekekként egymásba kapcsolódó értéket, s ezek közt nem utolsósorban az államot is, így viszont 

nem kerülheti el, hogy félig öntudatlanul az állam által megszabott ütemre együtt meneteljen a 

többiekkel.” 

A fokozatosságra jó példa az, hogy a parlament Smend elméletében (s ezt nyilvánvalóan Carl Schmittel 

szemben fogalmazta meg) még akkor is integrációs intézménynek számít, ha a parlamentarizmus-kritikák 

a XX. századra kikezdték az ideológiáját. Mivel az intézményeknek nemcsak formális szerkezetük van, 

hanem „vitalitásuk” is, előfordulhat, hogy az „ideológia széthullik”, de az integráció megmarad.  

„A parlamentáris állam végső értelme szempontjából nem az számít – szögezte le (akár még ma is vitára 

okot adó módon) –, hogy hoz-e a parlament egyáltalán határozatokat, s különösen nem az, hogy jókat hoz-

e, hanem az, hogy a parlamenti viták elvezetnek-e a csoportképződéshez, az összefogáshoz, s 

kialakítanak-e egy bizonyos politikai összetartást a parlamenten belül és kívül, az államnép körében – 

éppúgy, ahogy a választójognak is mindenekelőtt pártalakító, majd többséget teremtő hatásúnak kell 

lennie, s nem pusztán egyes képviselőket kell szolgáltatnia.” Ezzel Smend azt hangsúlyozta, hogy egy 

parlamentáris államban a nép nem magától áll rendelkezésre politikailag, hanem azt létre kell hozni. 

SZEMÉLYI, FUNKCIONÁLIS ÉS TÁRGYI INTEGRÁCIÓ  Az integráció három típusának 

egyike sem fordul elő tisztán – hangsúlyozta Smend –, hanem a konkrét esetekben az 

egyik vagy a másik rendszerint csak túlsúlyban van a másik kettővel szemben. 

A személyek útján történő integráció mindenekelőtt az állam vezetői révén valósul meg, 

hegeliánus módon megjegyezve, hogy a vezetők és vezetettek problémáikat és 

tulajdonságaikat illetően is összetartoznak. Az „államférfi” és vezető „politikai 

funkcionárius” tevékenységének és személyiségének lényege Smend szerint az, hogy 

megjelenítse és összefogja az általa vezetetteket. A vezetés a közakarat kialakítása és 

szabályozása, mely nemcsak „technikai siker” kérdése, hanem tartalmi is: a vezetőnek 

el kell magát tudni ismertetnie az általa vezetettek „vezéreként”.  

Az állam vezetője, s így egyik legfontosabb integrációs tényezője az államfő. Ez lehet „parlamenti vezér” 

és „elmozdíthatatlan állami funkcionárius”, vagyis egy uralkodó is. Az előbbi előtt az egyik legfőbb 

feladat az, hogy ne csak az állampolgárok egy részét tudja kormányzó koalícióba tömöríteni, hanem 

egységbe integrálja az állam egész lakosságát. Az utóbbinak ugyanez a feladata. „A monarchikus 

integráció sajátossága abban áll, hogy a legitim uralkodó mindenekelőtt az állam közösségi értékeinek 

történelmi állandóságát szimbolizálja… [s] nagyjából azt a szerepet játssza, amit a köztársaságban 

többnyire csak a történelmi, netán mitikus figurák… tudnak betölteni.”  

Az államfői rangnak eszerint az az értelme, hogy „reprezentálja” és megteremtse az állam lakosságának 

egységét. Ez az egység azonban – fogalmazott Smend – „önmagában nem szilárd, nem statikus ahhoz, 

hogy elég lenne csupán mintegy láthatóvá tenni, megmutatni, emlékezetbe idézni, [vagyis] ezt az egységet 

a szellemi élet folyamatos árama tartja fenn szellemi valóságként…” Az állam élén álló személy feladata 

így egyáltalán nem technikai jellegű, s elsősorban nem meghatározott állami ügyekre terjed ki, ezért 

esetében fontosak a személyiség lényegi vonásai: „vannak olyanok, akiket lényeges vonásaik 

alkalmatlanná tesznek az integráló funkcióra, s vannak e feladattal összeegyeztethetetlen magatartások is” 

(például szükségtelen utazgatások feszült belpolitikai helyzetekben, és így tovább). 
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Bár az állam integráló és technikai tevékenysége Smend szerint ellentétes egymással, a 

technikai feladatokat ellátó szervek és személyek bizonyos fokig ugyancsak integrálnak. 

A hivatalnokok, bírók és más állami alkalmazottak ezért szintén az „integráló 

személyek” körébe tartoznak. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatás – Max Weber leírásai 

ellenére – nemcsak „racionális gépezet”, hivatalnokai pedig nem csupán „technikai 

funkcionáriusok”, hanem „társadalmi lények” is: „lényege szerint – olvashatjuk – 

semmilyen szellemi tevékenység nem lehet elszigetelt, különösen az olyan nem, amelyet 

a társadalom egészének nevében végeznek”.  

A funkcionális integráció (mely talán nem a legszerencsésebb kifejezés arra, amit Smend 

jelöl vele) olyan folyamatokra, intézményekre és eljárásokra utal, amelyek „valamilyen 

szellemi tartalmat akarnak közössé tenni, vagy meg kívánják erősíteni e szellemi 

tartalom közös voltának élményét”, hogy ezáltal összefogják a népet és megteremtsék 

valamilyen szintű egységét.  

Az integráció e típusa rendszerint „szellemi jellegű”, de kivételesen lehet valamilyen 

érzéki folyamat is, mint amilyen például egy közös tevékenység (felvonulás, menetelés) 

„ritmusa”, ami az egyént élményszerűen is egy nagyobb csoport részévé teszi. A 

szellemi folyamatok igen gyakran a politikai harcra épülnek. Olyan dolgok tartoznak 

ide, mint például a népszavazások, a parlamenti választások és azt kísérő koalíció-

alkotás, kormányalakítás, stb. Ezek azért integrálnak, mert (tekintettel arra is, hogy 

Smend szerint „az állami életben mindenekelőtt akaratképző folyamatok fordulnak elő”) 

ezek az eljárások hozzák létre az „általában vett akarati kötelékeket”.  

A funkcionális integráció legáltalánosabb „szellemi” formája az uralom. „Azonos 

uralom alatt állni – fogalmazott – annak minden kihatása, kormányzás és igazgatás, 

jogalkotás és jogszolgáltatás szempontjából, az uralom feltételét jelentő értékközösség 

mellett elsősorban e formális közösségi funkciók élményének közösségét jelenti. E 

funkciók rendszere nem alkot zárt és mindenkivel szemben azonos egységet, mint a 

parlamentáris vagy népszavazásos alkotmányok rendszerének életében, ehelyett 

azonban minden egyént annál erőteljesebben, több oldalról és gyakrabban ragad 

magához.” 

A tárgyi integráció látszólag egyszerű dolognak tűnik, de – mint ilyenkor mindig – a 

közelebbi vizsgálat során nagyon is bonyolultnak bizonyul. Hisz aki azt mondja, hogy a 

közös anyagi eszközök és bizonyos szimbólumok integrálnak, attól meg kell kérdezni, 

hogy miként és miért. Erre Smend alighanem a következőket válaszolná. Az állam a 

kultúra egyik formája, s így szellemi életközösség is. Ahhoz, hogy létezzen, tagjai 

számára „tartósan egységes, motiváló élményösszefüggést” kell jelentenie. Ezt csak 

akkor teheti, ha van valamiféle „értéktöltete”, amelyet a tagok átélhetnek. Amikor valaki 

ezen értéktartalmakat átéli (például azáltal, hogy részesedik bizonyos javakból, elfogad 

bizonyos szimbólumokat, melyek egy ország politikájának eszmei tartalmát teszik 

láthatóvá), akkor megtapasztalja az államot, s ezáltal integrálttá válik. Azt mint saját 

államot gondolja el, mely számára értékes és amelyhez személyesen is odatartozik. 

D. A SZERVEZETRE ÉPÜLŐ ÁLLAMFOGALOM 

Talán érdemes külön is kiemelni, hogy a mindennapi tapasztalatban, illetőleg a 

mindennapi életben jellegzetes percepció szempontjából az állam igen gyakran, sőt 

leggyakrabban szervezetként jelenik meg, s e tény a fogalomalkotó tudományos 
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gondolkodást is kísérti. Ám a szervezeti jelleg alapján vagy abból kiindulva, legalábbis 

szerintem, nem alkotható meg az állam valamilyen önálló fogalma. Ez azért van így, 

mert a szervezetet vagy jogi jelenségnek tekintjük, ami így a jogi államfogalom része 

lesz, vagy szociológiai szempontból nézzük, aminek következtében azt a társadalmi 

államfogalom részévé tesszük, vagy politikai összefüggéseit tartjuk fontosnak, aminek 

eredményeként a politikai államfogalom hangsúlyait erősítjük. 

3. A HÁROM ÁLLAMFOGALOM VISZONYA 

A HÁROM ÁLLAMFOGALOM VISZONYA  A szinoptikus módszert az államelméletekre, 

illetőleg az azok keretében megfogalmazott „államfogalmakra” alkalmazva azt 

mondhatjuk, hogy az állam fogalma a különböző államfogalmak egybenézése révén 

ismerhető meg. Az eddig áttekintett három államfogalom (már ha a fogalmak képileg 

egyáltalán megjeleníthetők) nem egy háromszög csúcsain gondolható el, egymástól 

elszeparált jelenségekként, hanem – Adolf Merkl egyik megjegyzésére utalva, azt 

azonban itt a fentebb kifejtettekhez igazítva – úgy, mint három, egymást részben fedő, 

nem szabályos koncentrikus kör. E három kör értelemszerűen csak a perspektívák 

váltogatásának felfüggesztése esetén kerülhet egymással fedésbe. 

 

Az állam fogalmának legszélesebb jelentését a szociológiai perspektíva jelöli ki, amely 

azt társadalmi jelenségnek tekinti. E kör kontúrjai kissé elmosódottak, ami arra utal, 

hogy a társadalmi ténynek tekintett állam és a társadalom nem-állami része között 

számos bizonytalanul meghatározható átmenet létezik. A jogászi elgondolás egy 

szűkebb, a társadalmiság számos elemének normatív formát adó államfogalomhoz 

vezet. Ez tehát az előbbin belül egy szűkebb kör, az előbbinél jóval határozottabb 

kontúrokkal. Végül a politikai államfogalmak azokra a – döntésekkel, célok 

kijelölésével vagy a konfliktusokkal és a hatalommal összefüggő – elemekre mutatnak 

rá, amelyek a jogi fogalom mögött rejlenek, de a normatív elemek miatt nem láthatók. 

Képi ábrázolásban ez a legkisebb átmérőjű kör. A szervezeti államfogalom, ha 

kidolgozható lenne ilyen, e három koncentrikus kört metszené keresztül, ugyancsak 
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szabálytalanul, mint egy keskeny, de ugyancsak szabálytalan, vagyis a társadalmi, a 

normatív és a politikai világból különböző részeket kimetsző téglalap. 

E három jellegzetes államfogalom áttekintése után úgy tűnik, hogy a bemutatott 

elméletek alapján az állam lényegi jellemzői csupán a főbb körvonalakban határozhatók 

meg. E klasszikus elméletek azonban annyiban mindenképpen tanulságosak, hogy 

rámutatnak: a valóságot megközelítő fogalmi meghatározáshoz az állam további 

jellemzőit is számításba kell venni. Mint említettem, az ilyen elemzés végeredménye 

nem egy megfellebbezhetetlen definíció lesz, hanem az állam fogalmi elemeinek bővebb 

kifejtése.  
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IV. 2. ÁLLAM ÉS DEMOKRÁCIA – MODERN PARADIGMÁK  

A pluralista demokrácia államának tipikus vonásait (reáltípusát) a jóléti állam politikai 

előfeltételeként fogjuk tárgyalni. A jelen fejezetben olyan modern teóriákat vizsgálunk, amelyek 

jelentős felfogást képviselő szerzőkhöz kötődnek. Így az amerikai politikatudományban az ún. 

elitizmus-pluralizmus vita résztvevőihez, benne Robert Dahl poliarchia fogalmával, továbbá a 

közösségi döntések piaci analógiára felépített (public choice) magyarázatokkal. Európából pedig 

különösen Jürgen Habermas civil társadalomra alapozó demokrácia-koncepcióját érdemes 

megismernünk. A francia filozófus Michel Foucault hatalomfelfogása pedig éppen azért érdekes 

az államelmélet számára, mert azt mutatja meg, hogy a polgári demokrácia demokratikus 

homlokzata (façade-ja) mögött, amely makro-szintű képződmény, a hatalom milyen mikro-

szintű folyamatai játszódnak le, mégpedig a fegyelmező társadalom mechanizmusai révén. 

REPRESSZÍV-HEGEMÓN VAGY POLIARCHIKUS TERMÉSZETŰ-E A KORMÁNYZÁS?  A 

politológiában és a politikai szociológiában leghagyományosabban a „ki kormányoz?”, 

és a „kinek az érdekében kormányoznak?” kérdéseit szokták elemezni. Az analízis ezen 

szempontjai az antikvitásból – magas színvonalon teoretizálva –, Arisztotelész 

államformatanából erednek. A válaszok és a módszertan azonban már igencsak 

különböző – mondjuk az arisztokratikus-elitista szerzőknél, a pluralistáknál és a 

pluralizmus-kritikus „elitistáknál” vagy a mai neomarxistáknál. Egyelőre Amerikánál 

maradva, induljunk ki az elitisták-pluralisták közötti híres vitából, amelyet C. Wright 

Mills fellépése váltott ki. Ő a kritikai szociológia kereteiben nemcsak fogalmilag, hanem 

empirikusan és történetileg is megalapozta elméletét. Eszerint a hatalom egy szűk körű 

elit, a gazdasági, politikai és katonai rend felső rétege kezében van, azokéban, akik az 

össztársadalmi jelentőségű döntéseket hozzák.  

 

„Az uralkodó elit és egysége lényegileg a gazdasági, a politikai és a katonai szervezetek 

fejlődésének egyöntetűségén s érdekeinek azonosságán alapszik. De ugyanígy alapját 

képezi az uralkodó hierarchiák legfelsőbb köreinek származásbeli és szemléletbeli 

hasonlósága is, valamint e körök tagjainak társadalmi és egyéni keveredése. Az 

intézményes és pszichológiai tényezőknek ez a találkozása világosan megmutatkozik a 

három intézményes renden belül és az e rendek között lejátszódó intenzív 

személycserékben, valamint a »kijárók« magasabb szintű befolyásolási akciókkal 

kapcsolatos szerepének megnövekedésében. (…) Az elit lényeges alkotóelemei merőben 

személytelen tényezők.” (1972, 298-299. p.) Az uralkodó elit a modern kapitalizmus 

nagy intézményeivel, a hierarchiák csúcsain lévő parancsnoki posztokkal, szerepekkel, 

érdekegybeesésekkel áll összefüggésben, s ezt az intézményes oldalt egészítik ki 

pszichikai, szocializációs, társadalmi és személyes kapcsolatok. Az elitek nem igazán 

változnak, hanem cirkulálnak a gazdasági, politikai és katonai hatalmi szférák között. 

 

Mills ezzel konfliktusosnak ábrázolta az uralkodó elit és a társadalom (nem elit) 

viszonyát. Vele szemben lépett fel Robert Dahl. Szerinte és más pluralisták (például S. 

M. Lipset) szerint egy modern, pluralisztikus rendszerben a hatalom diffúz módon oszlik 

meg a közösségekben, s ezért a kormányzati hatalom leggyakrabban ad hoc koalíciók 

formájában ölt testet. A társadalmi pluralizmus – bizonyos feltételek között – szervezeti 

és intézményi pluralizmussá képeződik le, s a szervezett erők közvetve-közvetlenül 

versengenek a kormányzati hatalomért.  

 

A konfliktusos pluralizmus az uralkodó tagolódási forma, s noha a mértékek 

országonként és történetileg nagyon változóak, az ideáltípust – egy hegemón rendszer 
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ellentéteként – a poliarchia testesíti meg. Jelentése: poli-archia, azaz sokféle elv, 

sokféle csoport (az USA-ban csoportpluralizmus) van jelen a váltakozó összetételű 

hatalomban. A következetes pluralizmus vezet a poliarchiához, ahol a jogegyenlőség 

ellenére változó egyenlőtlenségek jelentik a természetes állapotot. Olyannyira, hogy 

nincs is többségi uralom – búcsút inthetünk a demokrácia hagyományos (népuralom, 

többségi uralom) fogalmának –, mert a magas fokú szervezeti pluralizmus mellett a 

kormányzat összetétele és a kormányzás tartalma egyaránt permanensen változik. Ez a 

váltakozás vezet az integrációhoz. A kormányzás azért és annyiban demokratikus, mert 

a kormányzó elitek nyitottak, alulról be lehet törni soraikba. A szervezeti nyomásnak, 

érdekérvényesítésnek kitett kormányzatok erős és sokféle közvetett befolyás alatt állnak, 

amely elől nem térhetnek ki. Ezért formulázza Dahl a pluralizmust úgy, hogy: „Azonban 

ha a vezetők vezetnek, egyszersmind vezetettek is”. (1985, 209. p.) A nem 

államcentrikus, hanem a különböző társadalmi befolyásokat, érdekérvényesítési 

mechanizmusokat a helyi és központi kormányzással összefüggésbe hozó álláspontokat 

azonban mások empirikus tesztnek vetették alá, és ellentétes eredményre jutottak.27 

 

A pluralistákkal szemben az elitisták két fontos ponton léptek fel kritikailag. Egyfelől 

elvitatták a rendszer nyitottságát, azt, hogy az elitek és kormányzó koalícióik 

váltakoznának. Az elit kemény magja alig-alig változik, noha a holdudvarában ettől még 

lehetnek mozgások. Mills (1972, 296-297. p.) azt mutatta ki, hogy a politikai, gazdasági 

és katonai intézmények objektív érdekei sokrétűen találkoznak az uralkodó elitben. Az 

amerikai kapitalizmusban kitüntetett a katonai-ipari komplexum szerepe, amelyben a 

tömegtársadalommá átalakult embereket az uralkodó elit tartja kézben. Épp ezért a 

vezetettek nem vezetnek – a radikális demokrácia iránt létező igényt a rendszer nem 

teljesíti. 

 

A Bachrach – Baratz szerzőpár Dahl 1961-es klasszikus művével (Who Governs?) 

polemizált. Hasonlóan Millshez, ők sem látták empirikusan (New Havenben) 

igazolhatónak a versengő és cserélődő elitekről szóló helyzetleírást. A zárt vagy nyitott 

elitek vitakérdése mellett azonban rámutattak egy fontos, továbbvivő módszertani 

problémára: ugyanis a hatalomnak két arca van (Two Faces of Power), s ebből a 

pluralista döntés-és befolyásvizsgálatok csak az egyikhez férnek hozzá. Ahhoz, ami 

szem előtt van, ami látható és mérhető. A „ki kormányoz, ki uralkodik a pluralista 

demokráciában” kérdését Dahl a közvetlen és a közvetett befolyás szempontjából 

vizsgálta, tehát nemcsak a vezetők, hanem az állampolgárok közvetett befolyásmódjait 

is. Mivel azonban a hatalom forrásait, alapjait, strukturális előfeltételeit nem elemezte, 

ezért eleve csak a folyó ügyekben vizsgálhatta a részvételi módozatokat. Mindig csak a 

rutinszerű, a strukturális status quo és annak keretei között maradó, elvitatható ügyeket 

nézte. Következésképp nem nézte – és módszerével nem is nézhette azt –, ami nem válik 

döntés tárgyává, ami nem vitatható az adott rendszerben.  Dahl és a pluralisták számára 

a HATALOM=DÖNTÉS, azt nézik, hogy kik, hogyan, milyen részvétel és közvetett 

befolyások hatására döntenek. Hogy a döntést-nem hozásnak (amit a status quo-

csoportok akár irányíthatnak is) lehet dinamikája, hogy nem mérhető, elhallgatott vagy 

                                                 
27 Egy nem jelentéktelen francia politológus, Pierre Birnbaum Dahl 1971-es „Polyarchy” című könyvével 

kapcsolatban vitatta el, hogy a poliarchia érvényes lenne az olasz és a francia társadalmakra – noha az 

USA-ra megállhat –, melyek mély szociális törésvonalakat mutatnak (1982, 120. p.). 
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látens elemek is hatnak, s ekként valóságossá válhatnak, ez szükségképpen kiesik a 

pluralista módszertanból. (Bachrach – Baratz, 1962). 

 

A szerzőpár Dahl-kritikájától függetlenül mondhatjuk, hogy egy uralmi rendszernek 

éppen a tabuk, a meg nem kérdőjelezhető feltétlen elvárások jelölik ki strukturális 

előfeltételeit, határait.  Maguk a működő intézmények és az érvényes normák 

lehetetlenítenek és lehetetleníthetnek el kérdésfeltevéseket, tematizációkat, 

következésképp valós igényeket, szükségleteket hagynak figyelmen kívül.  

 

Claus Offe éppen a modern tőkésállamok struktúraproblémájaként elemezte a 

módszeres elintézménytelenítés jelenségét. Éspedig kétféle – területi és intézményi – 

összefüggésként konkretizálva vitte tovább a „non-decisions” fogalmát. Egy politikai 

rendszer – amelynek a kormányzat is része – represszív jellege mutatkozik meg abban, 

hogy de facto kivon bizonyos cselekvési területeket a közhatalom hatóköréből. Ilyen 

értelemben a nem-döntés is döntés. Ezek a területek érinthetetlennek és természet-

adtának számítanak, s épp ezért beszámítatlanok maradnak azok a különös érdekek is, 

melyek e kivont területeken lépnek fel. A politikai intézmények uralmi jellegét pedig az 

mutatja, ha a különböző társadalmi szükségleteknek, érdekeknek, akarati törekvéseknek 

intézményesen súlyozott, szelektív esélyei vannak a rendszerben való érvényesülésre, 

vagy pedig egyenesen strukturális adottságoknál fogva elérhetetlen számukra a politikai 

rendszer (Offe, 1972 és 1977).  

 

Konklúziónk: a kormányzásban meg nem vitatott, a politikai rendszerben 

eljelentéktelenített vagy latens érdekek tehát egyrészt uralmi jellegűek, másrészt a 

rendszer természetének, határainak megértésébe beszámítandóak. 

 

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK (PUBLIC CHOICE) PIACI ELMÉLETE  Robert Dahl pozíciójával 

megegyezően a közösségi döntések elmélete sem represszív-elnyomó jellegűnek, hanem 

demokratikusnak tekinti a modern állam képviseleti mechanizmusát. Itt a 

közgazdaságtan piaci folyamatokat elemző módszerét vitték át a politika területének 

vizsgálatára (fő képviselői: Joseph A. Schumpeter, Anthony Downs, Patrick J. 

Buchanan és Richard Posner). Kiindulópontjuk a politikai elemzésben az értelmes önzés 

(rationel choice), amely szerintük az emberi cselekedeteket antropológiai értelemben 

jellemzi.  Ebből származtatható az a közjó is (bonum commun; public goods), amelyet 

előre senkinek sem tud megmondani. Ez éppen az emberi cselekvések preferenciái révén 

áll össze és derülhet ki, ex post. Elvont értelemben ugyan sokféle közjó képzelhető el – 

béke; igazságosság; jólét, közbiztonság; nemzetbiztonság és így tovább –, amely még 

sem osztható el piaci módon, ahol a pénz közvetíti a javakat, érdekeket. Elosztásukhoz 

a közjavak piacát, a demokrácia mechanizmusát kell alkalmazni.  

 

A magánpiac analógiájára fogják fel a közjavak piacát, a politikai piacot, ahol a kereslet 

és a kínálat összetalálkozik: a politikusok pénzt és szavazatokat kapnak választóiktól, 

cserébe azért, hogy az adott párt programját, tehát anyagi és eszmei preferenciáit 

megvalósíthassák. A pártok közjavakra vonatkozó elgondolásait a választóközönség 

tehát a szavazataival értékeli. Ebből áll össze a keresleti többség támogatása révén a 

legbefolyásosabb politikai kínálat. Mindez egy olyan demokratikus eljárás, amely 

változó módokon, de egyensúlyba hozza az állampolgárok többségének igényeit. Nem 
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a pénz, hanem a szavazatok az az általános egyenértékes, amely a politikai piacon 

megszervezi, eldönti a közjó képződését.  

A demokrácia piaci analógiájának gyenge pontja, hogy a program-kínálatokban 

kifejeződő ígéreteket, elgondolásaikat a kormányzók hatalomra jutásuk után nem 

kötelesek betartani, hiszen nincs kötött mandátumuk, a dolgok és összefüggéseik pedig 

gyakran változnak. Az árupiacon a felesleges áru tönkremegy vagy leértékelődik, a 

kormányzás azonban a közjavakat szolgáló preferenciáktól függetlenül is folytatódhat.  

Ez a rousseau-i ihletettségű bírálat persze elvileg minden képviseleti rendszerre 

vonatkozik, a közvetlen, radikális demokrácia álláspontjáról. Sokak szerint hitelvesztetté 

váltak a „politikai üzemből”, tehát a professzionális politikából, de nem a politikának 

élő politikusok és pártok. Ezért elesik a humánus célokat előmozdító politizálás. Mit 

lehetne ez ellen a „többpártállammal” szemben tenni? Bár képviselet nélkül nincs 

kormányzás, ellenben ha a képviselteknek nincsenek hatékony eszközeik képviselőik 

ellenőrzésére, akkor azok nem a választásokon támogatást szerzett programjaikat, 

hanem ettől eltérő érdekeket (ön-és lobbiérdekeket, állami bürokráciát, párt klientúrát, 

és így tovább) fognak előnyben részesíteni. Mivel ezen álláspont szerint az derült ki a 

felhalmozódott tapasztalatok során, hogy nem elégséges népi, társadalmi kontroll a 4-5 

évenkénti periodikus választások megtartása – mert mások jönnek más programokkal, 

hogy aztán éppúgy eltérjenek attól, mint elődeik – garanciaként a közvetlen demokrácia 

visszahívhatóságának intézményesítését kellene alkalmazni.  Szabályok között, nem 

nyakló nélkül (például az egyidejűleg folyó visszahívási eljárások limitáltak; az 

általános választások előtt és után egy évig nem alkalmazhatóak; nincs parlament 

feloszlatási jog népszavazás útján, és így tovább), mert reguláció nélkül valóban elesne 

a kormányozhatóság. Világos, hogy egy ilyen megoldásban a politikai osztályok nem 

érdekeltek, ezért feudális ízű, kötött mandátumként járatják le a visszahívhatóságot.  

Az informatikai forradalom interaktív kommunikációs technikái elvileg új pályára 

terelhetik a többségi akaratok artikulálásának és érvényesítésének útjait, módjait. Azért, 

mert alulról jövő kezdeményezésekkel, tematizációval gazdagíthatják a szükségletek, 

érdekek politizálódási folyamatát. Ez az e-demokrácia problémája, amely a jövőben 

sokat módosíthat a jelenlegi pártcentrikus pluralizmus működési mechanizmusain. Így 

megszüntethetné a politika kétarcúságát, a nem-döntések területi és/vagy az 

intézményes eljelentéktelenítést, amelynek mechanizmusára Claus Offe mutatott rá 

leghatározottabban. 

JÜRGEN HABERMAS: A CIVIL TÁRSADALOM KONTROLLJÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE A 

GAZDASÁGI ÉS A KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER (ÁLLAM) ELIDEGENÍTŐ TENDENCIÁIVAL 

SZEMBEN  Napjaink leghíresebb német filozófusa nagyelméletének, a kommunikatív 

cselekvés elméletének kereteibe helyezi el a deliberatív demokrácia koncepcióját. Ez 

hivatott arra, hogy a mai kapitalizmus legitimációs problémáit áthidalja. Ebben ugyanis 

ki kell békíteni a gazdasági és az állami közigazgatási rendszer könyörtelen működési 

imperatívuszainak (parancsainak, követelményeinek, működési mechanizmusainak) 

objektivitását, a nem rendszerszerűen szerveződő életvilág értékrendjével. A rendszer 

integráció ellentétbe kerülhet az értékek alapján szerveződő szociális integrációval. 

Amíg a gazdaságban az érdekvezérelt cselekvések objektívek (a jövedelmezőség, a 

csereérték uralma alatt állnak), tehát egyfajta dologszerű, eszközracionalitás által 

működnek – hasonlóan a közigazgatási alrendszer dologszerű, bürokratikus 
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racionalizmusához –, addig az életvilág értékrend-függő, interszubjektív 

kommunikációval szerveződik. Az emberek közötti kapcsolatokat az intim szféra és a 

civil társadalmi érintkezések szubjektív, akaratlagos törekvései hatják át, amelyet a 

rendszer imperatívuszok keresztbe verhetnek. Ebből áll elő az életvilág 

gyarmatosításának veszélye, az emberi kapcsolatok elidegenedése. E veszély 

elhárításában, az intim szféra és a közösségi érintkezések szabadságának biztosításában 

a döntő a civil társadalom szerepe.  

Mi a civil társadalom Habermasnál?  „Azokat a nem kormányzati [állami] és nem 

gazdasági [piaci] kapcsolatokat, valamint önkéntes társulásokat öleli fel, amelyek a 

nyilvános szféra kommunikációs struktúráit lehorgonyozzák az életvilág társadalmi 

komponensében.” Olyan kapcsolatok és társulások közötti kommunikáció tehát, 

amelyek nem kormányzatiak és nem gazdaságiak. A polgári (és nem „udvari”) és 

politikai nyilvánosság előtt zajló kommunikációs folyamatban kell a civil társadalomnak 

érvényesítenie saját akaratát, hogy ebben a deliberatív demokráciában megvédhesse a 

saját életvilágát az agresszíven tolakodó, nyomuló rendszer-parancsnoklatokkal 

szemben, a szociális integráció fennmaradása érdekében. A civil társadalom 

kommunikatív hatalmán, a kölcsönösségen, a tolerancián és szolidaritáson keresztül – 

tehát értékorientált cselekvések révén – védhető meg az életvilág gyarmatosítása az 

elpiacosodástól és elbürokratizálódástól. A nyilvános térben zajló, békésen megvitató 

tanácskozás, a deliberáció központi intézményei a médiánál is fontosabb parlamentek, a 

közhatalmat gyakorló törvényhozás következtében. Ehhez a deliberatív demokráciához 

kapcsolódik az alkotmányos patriotizmus fogalma, amely az egyénekben, 

állampolgárokban megalapozza a köztársasági ethoszt és hazafias identitást. 

Demokraták nélkül nem lehet működőképes az alkotmányos hatalmat intézményesítő 

polgári demokrácia.  

MICHEL FOUCAULT (1926-1984). A HATALOM FILOZÓFUSA A FEGYELMEZŐ 

TÁRSADALMAK ÁLLAMÁRÓL  A posztmodern filozófia egyik jellegzetes és nagy 

hatású, az államtan szempontjából is figyelemre méltó elméletét a francia filozófus, 

Michel Foucault (1926-1984) fejtette ki.  

FOUCAULT SZELLEMI VILÁGA  Foucault elméletében a filozófiai-módszertan 

jelentősen befolyásolja, hogy mit lát meg tárgyában, a hatalmi jelenségekben. A polgári 

demokratikus állami és politikai berendezkedés vizsgálatánál ugyanis sokkal 

jelentősebbnek tartotta a hatalom jelenségeinek a mindennapi életet átható, s egyben 

abban gyökerező formáinak tanulmányozását. Elméletében a társadalmi hatalom 

formáinak, intézményeinek, mikro-folyamatainak – a szervezeti, intézményesült, 

formalizált államhatalomhoz képest – kitüntetett jelentősége van (ennyiben pozíciója a 

pluralista elméletekkel azonos). Elgondolásai kifejtéséhez ezért olyan témákat választott 

– így a büntetés és a börtön intézményeinek szerepe a társadalom fegyelmező 

mechanizmusaiban, az elmegyógyintézet, a szexuális érintkezés módjai, az katonaság és 

az oktatás formáinak hatása az egyének társadalmi viselkedésére – amelyek a hatalom 

mikro- és makro szintű jelenségeit együttesen mutatják meg. Általánosan fogalmazva: 

Foucault a modern társadalom fegyelmező mechanizmusait kutatta, amelyek az egyéni 

szabadság korlátait és keretfeltételeit jelentik. 
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A fegyelmező társadalom ugyanis egy egész korszakot fog át, kb. a XVIII. századtól a 

XX. század derekáig-végéig terjedően. E társadalom intézményes rendje – állította – 

nem merül ki az állami, politikai racionalitás működő formáiban. Ezek elemzésével 

szemben ő arra is kíváncsi volt, hogy a fegyelmező társadalmakban miként irányítják az 

egyéni viselkedéseket, mi kondicionálja az emberi magatartásokat és 

gondolkodásmódokat.  

Foucaultnál a mikromechanizmusok hatalomtechnológiáinak, azoknak a dresszúráknak, amelyeknek 

kiteszik és amelyelyeknek alávetik az egyéneket, legalább akkora szerepe van, mint a formális állami-jogi 

intézményeknek. Nyelvek, nyelvi gyakorlatok azért elemzendőek, mert nem pusztán façon de parler-t 

[beszédmódot] jelentenek, hanem olyan gyakorlatokról, tudásformákról árulkodnak, melyekben uralmi 

viszonyok mutatkoznak meg. Például az orvoslásban használt nyelv, diskurzus, tudásformákat és a beteg 

és orvos közötti uralmi viszonylatokat mutatja fel (tisztelet, szakmailag indokolt rendszabályok, 

engedelmesség, melyek általában is a tekintélyi viszonyok erősítését kondicionálják egy társadalomban, 

mert az alá- és fölé rendeltség elve szerint klasszifikálnak; ti. azt, hogy a beteg rábízza magát egy szakmai 

fensőbbségre). 

Egy társadalom tagjai számára, akik benne élnek egy adott intézményes rendben, azoknak a fennálló 

megoldások egyfajta magától-értedőséggel jelennek meg. A kutató feladata, hogy problematizálja ezeket 

az evidenciákat, s történeti kialakulásukat, aktuális és potenciális funkcióikat megértően leplezze le. A 

mindennapi gondolkodás előtt rejtve maradó összefüggéseknek a feltárása képezi a tudományos kutatás 

feladatát. A hatalom filozófusa pedig mesteri elemzési módszereket talált ahhoz, hogy problematizálja 

mindazt, ami a cselekvő szereplők átélése során – az evidenciák erejénél fogva – eltűnik szemhatárunk 

előtt. Lezárt életművének nem törekszünk átfogó feldolgozására, pusztán az állam- és politikaelméletileg 

releváns metszeteket kívánjuk bemutatni.   

MÓDSZERTANI ELEMEK  Foucault jellemző terminusai a diskurzus, a genealógia, a 

hatalom és a normalitás. 

 

A diskurzus nem egyszerűen a beszélgetés szinonimája, hanem az emberi gyakorlatnak 

egy olyan formája, amely a jelentéseken túlmenő többletet, uralmi viszonyokat hordoz. 

Az, hogy kik, miről és hogyan beszélgetnek, társadalmi tudásformákat hordoz, míg a 

tudás hatalmi viszonyokat. A tudás ugyanis nemcsak egy fennálló társadalmi gyakorlat 

kritikai leleplezésére, az egyenlőtlenségek feltárására szolgálhat, hanem éppen 

ellenkezőleg: a tudásfölény előnyök szerzésére, kihasználásra és mások elnyomásra is 

alkalmas. Épp ezért tudás és hatalom kölcsönhatásban állnak egymással. A 

diskurzusokat azért érdemes elemezni, mert felmutatják a tudás megoszlását és 

intézményes rendjét, egyének és társadalmi csoportok uralmi viszonyait, tehát a 

szabadság határait és állapotát.  

 

Foucault alapvető különbséget tesz tudás [savoir] és ismeret [connaissance] között. A 

mindennapi életben ismereteket szerzünk és használunk, melyek beágyazódnak 

életünkbe, azaz evidenciákként hatnak. Ezzel szemben a tudás nem a hétköznapiság 

helyzeteiben használt gyakorlatias ismeret, hanem elméleti rangja van. Min alapulnak 

ismereteink, honnan származnak, hol a határ igaz és hamis ismeret között, a 

megismerhető és a megismerhetetlen között? A tudás behatárolja a lehetséges ismeretek 

körét, és társadalmilag kondicionálttá teszi az ismeretek alkalmazását.  

 

Egyik magyar elemzőjének, Szakolczay Árpádnak a plasztikus példájával élve ez az 

összefüggés a következőképpen világítható meg. Az ismeretek szintjén a baktériumok 

felfedezésében a döntő lépést a mikroszkóp felfedezése jelentette, mert lehetővé tette a 
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szabad szemmel nem észlelhető jelenségek megfigyelését. A technikai felfedezés 

azonban csak szükséges, de nem elégséges feltétele az orvostudomány fejlődésének. 

Ugyanis utóbbihoz az is kell, hogy az orvosok használni akarják a mikroszkópot. A 

tudás akarása [le volonté de savoir] azért nem evidens, mert nagyon különböző 

érdekpályákra tereli az emberi cselekvéseket. Amíg az orvostársadalom bevett szokása 

a betegségek szemmel látható, érzékszerveinken keresztül felállítható diagnózisaira 

korlátozódott, addig sem mikroszkópot nem használtak, sem a boncolás ismeretszerző 

eszközéhez nem nyúltak. Az orvoslás társadalmi felfogásának, tudás dimenziójának 

kellett megváltoznia ahhoz, hogy a mikroszkóp használat alkalmazott ismeretszerzéssé 

normalizálódjon.*  

Ugyanezt a mai politológiában így mondják: hatalmi kérdés az, hogy ki tematizálja a közéletet, ki uralja 

a közbeszéd témáit, megközelítésmódjait. A tematizáció tudása, de még inkább "a tudás általában" pedig 

kétélű fegyver. A tudás ugyanis nem semleges,
*
 csak a bevett gyakorlatok ismeret-szintje, rutinjai tüntetik 

el a tudás hatalmi összefüggéseit – összegezhetjük mondanivalóját. 

A diskurzuselemzés ezért a tudás szerveződésmódjának a kulcsát, a hatalmi összefüggések feltárását 

eredményezheti. „A történelem szüntelenül arra oktat minket – fogalmazott Foucault –, hogy a diskurzus 

nemcsak egyszerűen tolmácsolja a küzdelmeket és az uralmi rendszereket, hanem érte folyik a harc, általa 

dúl a küzdelem; tehát a diskurzus az a hatalom, amelyet az emberek igyekeznek megkaparintani”.  

A genealógia korszaka – amely az archeológiai után következett – az intézmények és a 

mindennapi tevékenységi kapcsolatok elemzését abból a célból állította előtérbe, hogy 

hamis világbeli, vagy hamis szituációban fogant viselkedéseket leplezzen le. Ez pedig 

összefügg a hatalom relacionista természetével, miszerint az egy bizonyos fajta viszony. 

„A hatalom mindenütt jelen van, nem azért, mert mindent átfog, hanem mert 

mindenünnen előbukkanhat”. A nyers fizikai erőszak, például pusztán fogvatartás, 

egyenesen kizárja a hatalmi viszonyt, mert ahol dologszerű, fizikaivá degradálás áll 

fenn, ott nincs és nem is lehet magatartásirányító befolyásolás, mert eleve kizárt a szabad 

cselekvés mozzanata. Azzal, hogy a hatalom nem szubsztancia, ami adott, hanem egy 

súlyponteltolódásokon keresztülmenő összefüggés, emberek, embercsoportok közötti 

aszimmetrikus, de kölcsönhatásos viszony, ami a viselkedést befolyásolja, koordinálja, 

kormányozza, Foucault mindig a szabadság aspektusát elemzi a hatalmi viszonyokban.  

 

Elgondolásának tömör és szemléletes kifejtése során először a hagyományos 

felfogásoktól határolja el magát, amikor kifejti, mit nem ért hatalmon. „Hatalmon én 

nem ’a Hatalmat’ értem, nem azon intézmények és mechanizmusok összességét, 

amelyek valamely adott államban biztosítják az állampolgárok feletti uralmat. Nem is 

az uralkodás egyik módját értem hatalmon, azt a módot, amelynek – ellentétben az 

erőszakkal – jogszabály ad formát. Végül, hatalmon nem is valamilyen általános uralmi 

rendszert értek, amelyet egy ember vagy egy embercsoport gyakorol a másik ember vagy 

csoportok felett, és amelynek hatása –a sorozatos irányváltoztatások révén – az egész 

társadalmon áthullámzik. A hatalom elemzésének ugyanis nem szabad az állami 

szuverenitás, a törvény formája vagy egy uralkodás globális egységének 

                                                 
* Érdemes megjegyezni, hogy első alkotói korszakában született műveivel – A klinika születése (1963), A 

tudás archeológiája (1969) – Foucault eredeti felfedezéseket tett az orvostudomány ismeretelméleti 

alapfeltevéseiről, az ismeretek kialakulásának és alkalmazásának társadalmi kondicionáltságáról. 
* E bölcsességet Szophoklész így fogalmazta meg az Antigonéban: „Ha tud valaki valami mesterit, bölcset, 

újszerűt, van ki a jóra, s van ki a gonoszra tör vele.” 
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posztulátumából kiindulnia; ezek legfeljebb olyan formák, amelyeket a hatalom végül 

magára ölt.”  

 

Azt pedig, hogy pozitíve mit ért hatalmon, a következőképpen fogalmazza meg: 

„hatalmon, úgy vélem, legelőször is azoknak az erőviszonyoknak a sokasága értendő, 

amelyek szervesen hozzátartoznak ahhoz a területhez, amelyben kifejtik 

tevékenységüket, és amelyek alkotórészei e terület szervezettségének; hatalmon az a 

játék értendő, amely – harcok és szakadatlan összeütközések révén – átalakítja, 

felerősíti, megfordítja ezeket az erőviszonyokat; hatalmon azok a támpontok értendők, 

amelyeket ezek az erőviszonyok egymásba találnak, miközben folyamatos láncolatot 

vagy rendszert alkotnak, vagy pedig éppen ellenkezőleg, azok az eltolódások és 

ellentmondások, amelyek elszigetelik őket egymástól; a társadalmi hegemóniákban ölt 

testet. (...) a hatalom gyakorlását, (…) mechanizmusait korántsem valamilyen előzetesen 

adott középpontban, a szuverenitás egyetlen fókuszában kell keresnünk, amelyből a 

hatalom származékos vagy lefelé irányuló formái mintegy sugárszerűen áradnak ki; 

hanem azoknak az erőviszonyoknak az örökösen változó szubsztrátumában, amelyek 

egyenlőtlenségeikkel újra meg újra létrehozzák, gerjesztik a – mindig helyi és mindig 

ingatag – hatalmi viszonyokat. A hatalom mindenütt jelenvalósága nem abból ered, hogy 

mindenre kiterjeszti legyőzhetetlen egységét, hanem abból, hogy nincs olyan pillanat, 

nincs olyan pont (…), ahol ne volna jelen, ahol meg ne mutatkozna.” 

 

A normalitás vizsgálata szintén kitüntetett Foucault elméletében. Mégpedig azért, mert 

a modernitás kritikájának egyik gondolati-módszertani alapja. A többség normativitást 

képező erejét permanensen és sokoldalúan vitatja el. Felfogásában mindenképpen 

progresszív, hogy ezzel fenntartja a mindenkori kisebbségek, ízlések, gyakorlatok 

többséggé válásának demokratizmusát, elvi lehetőségét, ami a tolerancia elvhez köthető 

másságok és az intézményesített kisebbségvédelem szükségességének is teret nyit. 

Ennyiben rokona John Stuart Mill szabadságfelfogásának, amely a többség 

zsarnokságának lehetőségét a kisebbségvédelemmel látta orvosolhatónak. Humánus és 

hasznos politikai pedagógiai funkciója van itt a filozófus bölcsességének.  

 

Az alaptétel – a normalitások visszavétele – azonban kétélű fegyver. Lehet kritikai 

potenciálok hordozója, de rögvest nehézséget szül, mihelyst érvényességén túlra is 

kiterjesztjük. Így például ha a jogra alkalmazzák. A legalitási szféra nagy átlagában a 

normalitásnak mérték funkciója van, aminek visszavétele lehetetlenítené a 

jogszolgáltatás rendjét. A többség normalitást elfogadó (aktív-passzív) támogatottsága 

nélkül egy jogrendszer nem működőképes, az állampolgári lojalitás többségi 

támogatottságának eleste egy jogrendszer aláásódásának, felbomlásának tünete volna. 

Többségileg elfogadott cselekvési mértékek, magatartásszabályok nélkül egy jogrend 

nem csak hogy nem érvényesülhetne, hanem saját érvényességét is aláásná.  

 

Nem feltétlenül ez a helyzet más társadalmi viszonyokkal, főleg nem az összes 

társadalmi gyakorlattal. A hetero-normativitás szerzőnknél „A jelenlegi nyugati, 

biológiai/társadalmi nemi hovatartozáson belül az a tendencia, hogy a heteroszexuális 

viszonyokat a normához tartozónak, a nemi viselkedés bármely ettől eltérő alakzatát 

pedig az e mércétől való elkanyarodásnak vélik ”. Ez pedig kritizálandó, s elvetendő, 
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aminek belátása vitte szerzőnket a (hetero-vagy homo szexuális, meleg, leszbikus vagy 

éppen transzvesztita) nemi identitás szabad megválasztásának álláspontjára.  

Lehetetlen itt nem megjegyezni, hogy ha ez a posztmodern (értsd: mai) viszonyok között kulturálisan és 

orvosilag egyre inkább lehetséges is, azért az még nem biztos, hogy összemberi szinten kívánatos is 

egyben.  

Mindenesetre a normális-abnormális, többség-kisebbség viszony mérték funkcióját alaposan 

problematizáló elgondolásokról van szó. A fegyelmező társadalom tárgyalásakor éppen azt fogjuk látni, 

hogy az éppen a normalitások hatékony bensővé tételén alapul. 

AZ ÁLLAMI, POLITIKAI RACIONALITÁS PREMODERN ÉS MODERN TÍPUSAI  Az állami, 

politikai racionalitás vizsgálatát a premodern és a modern szembeállításában 

tárgyalhatjuk.  

 

A politika racionalitás genealógiájáról szóló előadásaiban a premodern viszonyok arché-

típusaként Foucault a pásztorkodás, pásztorság viszonyrendszereként mutatja fel az 

emberek kormányzásának  évszázadokat átívelő módját. A keresztény középkorban a 

pásztor tereli a nyáját, egyben tartja és felelős érte. A jóra törekszik és kerüli a gonoszt. 

A pásztori, egyházi hatalom az emberek kormányzásának olyan módja, amely Isten földi 

helytartójának képére formálta a közösségi hatalmat. A királynak úgy kell kormányoznia 

birodalmát, ahogy Isten kormányozza a természetet; vagy a lélek a testet. Aquinói 

Tamás felidézésével mutat rá, hogy a királynak úgy kell céljuk felé vezetni az 

embereket, ahogyan Isten teszi ezt a természeti lényekkel, ahogyan – a középkor 

teizmusa szerint – a lélek formát ad a testnek. Mi az ember célja? „Ami jó a test számára? 

Nem; ehhez orvosra van szükség, nem királyra. Gazdagság? Nem; ahhoz elég lenne egy 

intéző. Igazság? Még az sem; ehhez ugyanis egy tanár kellene. Az embernek szüksége 

van valakire, aki meg tudja mutatni a túlvilági boldogság felé vezető utat, ami a földön 

a becsületesség (honestum) megtartásában áll ”.  

 

A jó pásztor-király (ti. államegyház) kormányzás mesterség-modellje Isten, aki 

törvényeket ír elő a teremtmények számára, melyek megtartására a pásztori-világi 

hatalom ügyel. Becsületességre neveli, s viselkedésében tereli nyáját, a túlvilági 

boldogság reményében, s kordában tarja az emberek testi kicsapongásra hajlamos 

természetét. Az ismétlődően fellépő új és új rendek (pl.: domonkosok, ferencesek), az 

egyház megreformálására irányuló mérsékelt (Luther Márton fellépése) és radikális 

mozgalmak (valdensek, husziták, Thomas Münzer népi reformációja) mutatják, hogy 

állandó válságokon keresztül próbálta az egyház elérni–visszanyerni pásztor funkcióját. 

A kötelezettségeit nem teljesítő egyház reformátor kritikusai visszautasították annak 

hierarchikus szervezetét, s olyan, többé-kevésbé spontán közösségeket kerestek, ahol a 

nyáj maga találja meg pásztorát. Az emberek egyházi-világi hatalom általi kormányzása 

tehát a középkor hosszú évszázadai alatt sem volt a győzedelmes pásztorok időszaka, 

mert ekkor is szakadatlanul keresték a kormányzás hatékony, gyakorlatias módját. 

Mégis, az egész középkoron átvonult a vágyódás az emberek közötti pásztori jellegű 

kapcsolatok létrehozására. 

 

E toposszal éles ellentétben áll a politikai racionalitás újkori fordulata, amelynél már 

nem a (teremtett) emberi természet törvényeivel foglalkoznak, hanem azzal, hogy mi az 

állam, mik a követelményei és hogyan bontakoztathatja ki saját racionalitását. Ez 
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Foucault szerint két tanban fogalmazódott meg a legvilágosabban: egyfelől az 

államérdek [a raison d’état] doktrínájában, másfelől pedig a polícia elméletében.  

 

Az államérdek előtérbe kerülése a XVI-XVII. században hatályon kívül helyezte a 

politika valláserkölcsi alapú felfogását, ami – tegyük hozzá – kétségtelenül a 

szekularizációs folyamat egyik aspektusa. De korabeli jelentése is ateista kicsengésű 

volt. A korabeli szerzők az államérdeket – írja – fogalmilag „»mesterségnek« (vagy 

»művészetnek«) [art] tekintik, vagyis egy technikának, aminek bizonyos szabályokhoz 

kell alkalmazkodnia. Ezek a szabályok nem pusztán a szokások vagy a hagyományok 

függvényei, hanem ismeretekre, racionális tudásra vonatkoznak. Napjainkban az 

»államérdek« kifejezés önkényesség vagy erőszak képzetét kelti. Abban az időben ez 

sajátos racionalitást jelentett, ami az államok kormányzásának a művészetéhez 

kapcsolódott.” Az államérdek az állam erejével összhangban lévő kormányzást jelent; 

olyat, aminek célja az állam erejének növelése egy terjeszkedő és kompetitív keretben. 

Az állam erejének, területének és népességének növelését pedig a statisztika és az első 

államtudomány, a kameralisztika segíthetik elő, számolva egyben a többi állam erejével 

és képességeivel is, melyekkel szemben külső támadás esetén önvédelemre szorulnak. 

A kormányzás államérdekként felfogott mesterségéhez tehát nemcsak észre, 

bölcsességre, óvatosságra van szükség, hanem a dolgok, mennyiségek, erőforrások 

pontos ismeretére. 

 

A politikai racionalitás újkori típusának másik tana a polícia fogalmához kötődik. E 

fogalom a vizsgált korszakban nem a mai rendőrség tevékenységét jelentette, mely a 

közrendet és a közbiztonságot hivatott fenntartani, hanem az állam sajátos kormányzási 

technológiáját, mégpedig azokon a területeken és államcélok jegyében, ahol szükség 

volt az állam közbeavatkozására. (Első megközelítésben a polícia fogalmát mintegy a 

mai közigazgatás analógiájára kell tehát elgondolnunk). Az értelmes bürokrata,  

Delamare XVIII. század eleji Compendiumából pontos képet kapunk arról, hogy a 

políciának az államon belül miféle dolgokkal kell foglalkoznia. A feudalizmussal 

szemben a királyi hatalom a hadseregre támaszkodott, a jogrendszerrel és az 

adórendszerrel biztosította önmaga hatalomgyakorlását.  

 

A polícia ehhez képest valóban új területekre terjeszkedett ki, amelyekre a 

központosított politikai és adminisztratív hatalom beavatkozhatott. Felsorolásszerűen a 

políciának tizenegy dologgal kell törődnie: (a) vallás, (b) erkölcsök, (c) egészség, (d) 

ellátás, (e) utak, országutak, városi épületek, (f) közbiztonság, (g) 

bölcsészettudományok (vagyis a művészetek és a tudományok), (h) kereskedelem, (i) 

üzemek, (j) szolgálók és dolgozók, és a (k) szegények. Túlmenve a korszak e tipikus 

osztályozásán, azt mondhatjuk, hogy polícia az egész életmódra mint olyanra tartott 

igényt, beleértve az emberek boldogságával és társas kapcsolataik szabályozásával 

összefüggő kérdéseket. „A polícia egyetlen célja – idézi Foucault a legsikerültebb 

összegző megfogalmazást –, hogy az embereket az ebben az életben élvezhető 

legnagyobb boldogság felé vezesse”. 

 

Könnyű észrevennünk, hogy nemcsak hasonlít Jeremy Bentham (1748-1832) híres 

hasznosság-elvéhez, ami az államcélt „a legnagyobb szám lehető legnagyobb 

boldogsága” maximával fejezte ki, de egyenesen azonos azzal. A Polizeiwissenschaft 

német tudománya egy kicsit később jutott hasonló megfontolásokra, de mindezek az 



 

 239 

elgondolások kölcsönösen hatottak is egymásra a kontinentális Európában. Johann H. 

Justi (1717-1771) a polícia sajátos célját a társadalomban élő egyének felügyeleteként 

határozta meg, nem feledve a materiális, szükségletkielégítő vonatkozásokat sem. 

Döntőnek azonban az állam területén (városokban, falvakban) élő népességet, annak 

erőforrásai növelését (emberek száma, egészségi állapota, születés-elhalálozás) 

tekintette. „A polícia – fogalmazott Foucault – az, ami lehetővé teszi az állam számára, 

hogy a lehető legnagyobb mértékben növelje az erejét és gyakorolja a hatalmát. A másik 

oldalon viszont a políciának őriznie kell az állampolgárok boldogságát – ahol a 

boldogság alatt a fennmaradást, az életet és a javuló életkörülményeket kell érteni”. A 

kormányzás modern mesterségének, az állami-politikai racionalitásnak a célja az egyéni 

élet alapvető elemeinek oly módon történő fejlesztése, hogy az egyben az állam erejét is 

növelje. A polícia feladata tehát pozitív; az, hogy egyszerre növelje az állampolgárok és 

az állam erejét. Eltérően ettől, a politika feladata alapvetően negatív: az állam belső és 

külső ellenségeivel folytatott küzdelem.  

 

Foucault következtetése, hogy a nyugati társadalmak egész története a politikai 

racionalitás növekedését mutatja, a pásztori hatalomtól az államérdeken és a polícia 

eszméjén keresztül. Az állam az emberek kormányzásának legfigyelemreméltóbb és 

legfélelmetesebb formája, de nem az instrumentális erőszak okán, hanem mert a diffúz, 

szétszórt hatalmi viszonyok közepette egyszerre nyugszik az individualizáció és a 

totalizáció (totalitáriánus) elven. Akik ellenállnak vagy lázadnak egy bizonyos 

hatalommal szemben, azok nem elégedhetnek meg az erőszak vagy a fennálló 

intézmények bírálatával. Sikerre csak akkor tarthatnak igényt, ha a politikai racionalitás 

bírálatát is el tudják végezni, azaz meg tudják változtatni az egyének és az egész közötti 

kapcsolatokat.  

 

A hatalom ugyanis nem szubsztancia (a jelenség változásaiban és változatos megjelenési 

formái mellett magánál maradó azonossága), hanem egy bizonyos fajta viszony az 

egyének között. A hatalomnak mint sajátos viszonynak nincs semmi köze a cseréhez, a 

termeléshez vagy a kommunikációhoz, bár összekapcsolódik ezekkel. Sajátos 

jellemvonása éppen az, ahogy néhány ember képes meghatározni mások viselkedését – 

de sohasem teljesen és kényszerrel. "Ha egy egyén szabad maradhat, akármilyen kicsi is 

legyen szabadsága, a hatalom kormányzásnak vetheti alá. Nincs hatalom a visszautasítás 

vagy a lázadás lehetősége nélkül". A szabadság csak a politikai racionalitás gyökereinek, 

az individualizáció és a totalizáció közötti viszonyoknak a megváltoztatásán keresztül 

lehetséges. 

 

A FEGYELMEZŐ TÁRSADALOM ÉS A PANOPTIKUM  Foucault talán túlzottan is 

sokjelentésű „hatalom”-koncepciójának magvát a fegyelmező társadalomról szóló 

tanítása képezi.  

 

A "hatalom filozófusának" nevezett szerző itt is abból indult ki, hogy a társadalmi 

gyakorlatok tudásterületek kialakulását idézik elő, melyek nem csupán új kutatási 

tárgyak, fogalmak és technikák megjelenéséhez vezetnek, hanem a szubjektumok 

merőben új formáihoz. „Hogyan formálódhatott ki a XIX. század folyamán egy 

bizonyos tudástípus az emberről, a szabályokat követő vagy azokat áthágó, vagyis a 

normális és az abnormális individuumról, a tudás olyan válfaja, mely igazság szerint az 

ellenőrzés és a felügyelet társadalmi gyakorlatainak köszönheti létrejöttét?” – kérdezi 
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Foucault. A fegyelmező társadalom képződménye a középkori büntető társadalmakat 

váltotta fel, s kapcsolódott a büntetőjog, büntetőbíráskodás és büntetési rendszer XVIII-

XIX. század fordulója körüli reformjához és reorganizációjához. Anélkül, hogy 

végigkövetnénk ennek angliai és franciaországi történetét, valamint Cesare Beccaria 

(1738-1794) fellépésének értékelését, arra kell rámutatnunk, hogy az 

igazságszolgáltatás, beleértve a rendőrség, valamint a felügyelettel és korrekcióval 

foglalkozó intézmények egész hálózatát, képtelen volt megvalósítani az egyéni 

viselkedésformák büntetőjogi ellenőrzését. „Ez vezetett oda, hogy a bírósági 

intézményrendszer körül, megkönnyítendő számára az illetékességébe tartozó 

ellenőrzésfajta, a veszélyesség kontrolljának lebonyolítását, a XIX. században 

hihetetlenül elszaporodtak azok az intézmények, melyek az egyéni élet teljes tartama 

számára megadták a létezés kereteit. Nevelési intézményekről van szó, amilyen például 

az iskola, pszichológiai vagy pszichiátriai intézményekről, amilyen a kórház és az 

elmegyógyintézet, és persze a rendőrségről. Ennek a jogi gépezeten kívül működtetett 

hatalmi hálózatnak el kellett látnia az igazságszolgáltatás egyik sajátos feladatát is: nem 

pusztán büntetnie kellett az egyének által elkövetett törvénysértéseket, de korrigálnia is 

a magatartás ama lehetőségeit, melyek ilyesmiket eredményezhettek”. A középkor 

büntető társadalmait felváltja a szociális ortopédia egy olyan formája, amely a 

korábbiaktól lényegesen eltérő hatalom- és társadalomtípushoz vezet, s melynek eszmei 

modelljét Jeremy Bentham terve, a Panoptikum alkotta. 

 

 „A panoptikum egy gyűrű alakú építmény, amely egy udvart zár körül. Az udvar 

közepén egy torony áll. A gyűrű kis méretű cellákra oszlik, ezeknek kifelé és befelé is 

nyílik ablakuk. Mindegyik cellában egy személy tartózkodik, aki az intézmény céljától 

függően lehet írni tanuló gyermek, dolgozó munkás, jó útra térítendő fegyenc vagy 

tébolyától megszállott őrült. A középponti toronyban egy felügyelő foglal helyet. Mivel 

a cellákban kifelé és befelé egyaránt néznek ablakok, a felügyelők az összes fülkét 

átláthatják. (…) ő mindent lát, míg őt senki sem láthatja. … A panoptikum egy olyan 

társadalom és hatalmi működés utópiája, melyet jól ismerünk jelenlegi életünkben, 

végső soron tehát egy valóra vált utópia”. 

A panoptikum hatalom-típusa nem nyomozási [enquet] eljáráson alapul, mint ez a büntető hatalom 

esetében volt. „Nem egy esemény rekonstrukcióját kell elvégezni, hanem teljes és megszakítás nélküli 

felügyeletet kell gyakorolni valami, vagy inkább valakik fölött. A hatalommal rendelkezők – tanítók, 

munkavezetők, orvosok, pszichiáterek, börtönigazgatók – szüntelen felügyelik az egyének életét, s a 

felügyelet mellett minden lehetőségük megvan arra, hogy egyfajta tudást állítsanak össze a megfigyelt 

személyekről. …[A felügyelők tehát megállapíthatják,] hogy az egyének megfelelően, szabályosan 

viselkednek-e, s hogy képesek-e fejlődés felmutatására.”  

Az újfajta tudás „rendező elve a norma, fő kérdése a normalitásra és a helyességre vonatkozik. Ellentétben 

tehát az igazságszolgáltatás középkori államosítása során képződő nyomozati jellegű tudással, mely a 

tények tanúvallomás általi újraaktualizálását lehetővé tevő eszközök kidolgozását vonta maga után, itt egy 

új, gyökeresen más típusú tudás jön létre, nevezetesen "a felügyeletre és a vizsgálatra [examen] jellemző 

tudás, mely az egyének élethossziglan tartó ellenőrzése segítségével biztosítja a normák érvényesülését". 

S e vizsgálaton alapuló tudástípus alapzatán rendezkedtek be az ún. "embertudományok": a pszichiátria, 

a pszichológia és a szociológia.  

 

Mindezt Foucault a definiálás igényével így foglalja össze: „A panoptizmus 

társadalmunk jellegzetes vonása. Olyan hatalomtípus, mely az egyének fölötti és minden 

egyes személyre külön is kirótt állandó felügyelet, ellenőrzés, büntetés, jutalmazás 
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formájában korrekciós funkciót lát el, vagyis bizonyos normák érvényesülését szem előtt 

tartva munkálkodik az egyének átalakításán. A panoptizmus három oldala – felügyelet, 

ellenőrzés, korrekció – képezi a társadalmunkban működő hatalmi viszonyok alapvető 

és jellegadó dimenzióját”. 

 

A fegyelmező társadalomban – ahogy ezt a Felügyelet és büntetés (1990) című művében 

Foucault tovább konkrétizálja – nem a fizikai kényszerítés, hanem a fegyelmező 

mechanizmusokkal történő rendelkezés [dispositif], a koordináció és a norma-konform 

viselkedést biztosítani hivatott kiképzés dominál. A középkori "Isten szeme mindent 

lát"-toposzát, ahol a kárhozat és bűnhődés tartotta sakkban a pásztor által terelt emberi 

magatartásokat, itt felváltotta a panoptizmus. A panoptizmus esetén a diszciplinaritás 

(vagyis a fegyelmezés) ereje végzi a dolgát, s rendezi az igazság két mozzanata – a nem 

egymás ellentétét jelentő tudás és hatalom – szerint az erőviszonyokat, a kimondható 

(diszkurzív) és a nem-diszkurzív, nem elmondható, pusztán csak látható dolgok hálóját. 

A kiejtett szavak [les mots] és a megtett dolgok [les choses] rendjét – mondhatnánk – de 

éppen nem egy adott rendről beszélhetünk, amelynek megvolnának a törvényei, tehát 

lenne elégséges oka [raison suffisante], hanem esetlegesebb képződményekről, 

egybeesésekről van szó: olyanokról, amelyeknek a létezés heterogén, konkrét 

folyamataiban pusztán elégséges alkalma [occasion suffisante-ja] van. 

 

Foucault a diszciplínáris (fegyelmező) és osztályozások szerint besoroló intézményeket 

– így a hadsereget, az iskolát, a kórházat, de a nagyüzemi üzemszervezést és 

parancsnoklást is – a fegyelmező hatalom normáinak történő megfelelésként értékeli 

Nem a formalizált állami-jogi intézményrendszer, hanem a hatalom sokkal mélyebb és 

hatékonyabb mikrofolyamatai adják meg a létezés karakterisztikumait. „A hatalom 

panoptikus módozata – elemi, technikai, szerényen fizikai szintjén – nem közvetlenül 

függ a társadalom nagy, jogi-politikai struktúráitól, s nem is ezek nyúlványa, azonban 

nem teljesen független tőlük. Az a folyamat, amelynek során a polgárság a XVIII. század 

folyamán politikailag uralkodó osztály lett, nyilvánvaló, kodifikált, formálisan 

egyenlőségre törekvő jogi keretek kialakulása mögött húzódott meg történelmileg, s egy 

parlamentáris típusú, jellegzetes rendszer megszervezésével vált lehetségessé. De a 

fegyelmező berendezkedések fejlődése és általánossá válása e folyamatok másik, sötét 

arculatát is megmutatja. Egy lényegében egyenlőségre törekvő jogrendszert garantáló, 

általános törvénykezési formát a fegyelmezést alkotó, apró, mindennapi és fizikai 

mechanizmusok tartották alulról, lényegükben egyenlőségellenes és nem szimmetrikus 

mikrohatalmi rendszerek”. Az idézet jól mutatja a modernitás kétarcú, ambivalens 

voltát. 

 

Foucault provokatív szándékokat sem nélkülöző elemzései, ma is heves vitákat váltanak 

ki. Hatalom-koncepciója nemcsak nehézkes, komplikált, hanem inkoherens, helyenként 

pedig egyenesen ellentmondásos is. Egyik hazai elemzője, Bódig Mátyás ezt a 

következőképpen értékeli: „Az egyik ellenvetés arra mutat rá, hogy ha a hatalom és a 

tudás rendszerei között szükségszerű összefüggés áll fenn, akkor ennek következményei 

alól Foucault saját erőfeszítései sem vonhatóak ki (J. Habermas). Erre adott válaszában 

Foucault nem tagadta, hogy vizsgálódásai a hatalom vonatkozásában nem lehetnek 

semlegesek, de egy komoly mentséget is felhozott: a törekvése az volt – állította –, hogy 

felszabadítsa és szóhoz jutassa az »alávetett tudásnak« azokat a változatos formáit, 

amelyeket az uralkodó diskurzusformák árnyékába szorítanak. Az ezekben rejlő 
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potenciális hatalom mozgósításával igyekezett megtörni bizonyos »diszkurzív 

szükségszerűségek« hatalmát, hogy előkészítse a talajt a szabadság meghatározatlan 

munkája számára. Az e tekintetben elért sikerei aligha vitathatóak. Bírálói is elismerik, 

hogy (a fegyelmezésen keresztül) rámutatott a hatalom kapilláris effektusainak 

jelentőségére”. 

 

A modernitás ambivalens volta továbbá azt is jelenti, hogy abban a formális politikai-

jogi egyenlőség mögött, vele szemben ható materiális egyenlőtlenségek, fegyelmező 

mechanizmusok is működnek. A magánegyén kanti akarat-autonómiáját és szabadságát 

biztosítani hivatott polgári társadalomban jelen van a panoptizáció, Bentham utópiája is, 

amely egy láthatatlan hatalom erejével vesz vissza a deklarált szabadságeszményekből.  

 

Ha Foucault elméletében az ész teljesen nem is veszti el eszét, amint azt a frankfurti 

iskola képviselőinek kultúrkritikája, így Theodor W. Adorno (1903-1969) és Max 

Horkheimer (1895-1973) műve, A felvilágosodás dialektikája (1947) a modernitás más 

összefüggésében sugallja, de a hegeli ész csele [List der Vernunft] itt is működésbe lép: 

a képzés egyben kiképzés lesz, mely nemcsak ismeretátadás, hanem fegyelmező 

dresszúra is. A tudás az egyén felemelkedését éppúgy szolgálhatja, ahogy alávetését. Az 

állam számára az egyén nem egyéniségként, hanem a klasszifikálandó népességként 

válik fontossá: a területén élő népesség erőforrásává, amelyet születésszabályozással, 

egészségének gondozásával, képzésével, tudás-hatalmával kíván növelni. A valóságban 

messze járunk a sokat emlegetett, liberális minimális állam közszabadságok 

biztosítására vonatkozó projektjétől; a magántulajdon szentségét, a szerződési 

szabadságot garantáló, továbbá a jog- és a közbiztonság megteremtésére korlátozódó 

minimális állami szerepvállalástól. Az egykor August Comte (1789-1875) által igényelt 

pozitív tudás az államapparátus tudása lett, melyet a közrend érdekében, az állami 

funkciók gyakorlásával hasznosít. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy Foucault 

leleplező kritikáiban egyrészt mindenképpen van valami egészséges szabadelvű 

anarchizmus, másrészt az uralmi-függőségi viszonyok általa nyújtott elemzése – 

terminológiai és módszertani újdonsága ellenére is – a marxi kritikai elméletre 

emlékeztet.    
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V. rész 

VILÁGRENDSZER – VILÁGGAZDASÁG – 

NEMZETÁLLAM 
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V. 1. A VILÁGRENDSZER FOGALMA 

 
Mi a világrendszer? A világrendszer tagoltsága és függési formái. A nemzetek és gazdagságuk a 

világrendszerben. A kitüntetett szubjektum kérdése: liberalizmus – konzervativizmus – 

szocializmus  

 

A kapitalizmus világrendszerként létezik. Hogyan lehetséges ez, miközben a 

nemzetállamok, kvázi államok és városállamok is alkotó részei, sőt, tradicionális vagy 

premodern képződményekben is élnek emberek glóbuszunkon?  

 

A XIX. századi klasszikus, szabad versenyes kapitalizmus óta ez a társadalmi-gazdasági 

alakulat számtalan egyedi és különös változatot produkált – és produkál – a világ több 

mint másfélszáz országában, változatos helyi adottságok, nemzeti és kulturális tradíciók 

közegében. A kapitalizmus alak-és formagazdagsága, fejlettségi szintjeinek különböző 

fokai következtében minden ilyen alakulatot több termelési mód és forma együttese 

jellemez. Eközben a tőkés termelési mód átfogja, és maga alá rendelten integrálja a 

mellette létezőeket. A sokféleség ezen egységébe generalizáló és áttekintő rendszerezést 

visz a lentebbi periodizációnk. A modern kapitalizmust világrendszer léptékű, erősen 

tagolt társadalmi rendként kell felfognunk, amelynek új szakasza mintegy négy évtizede 

a globalizáció. Az alábbi folyamatábrán át tudjuk tekinteni a történelmi kapitalizmus 

egyfajta periodizációját, a centrum-országok és a periféria térfeléről, hogy ekként 

láthassuk meg napjainkban elfoglalt helyét. 

 

 

1. ábra A történelmi kapitalizmus korszakainak sémája (SZIGETI Péter; grafika: PONGRÁCZ Alex) 

A globális kapitalizmus olyan folyamatokkal működik, amelyek erősen befolyásolják a 

nemzetállamok helyét, cselekvési lehetőségeit és funkcióit a mai világban.  Ezért az 

államelméletnek új perspektívát kell felvennie a globális erőviszonyok gondolati 

leképezéséhez. Vezessünk be ennek a perspektívának az érvényesítéséhez szükséges 

néhány alapfogalmat! 
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MI A VILÁGRENDSZER?  A definíció igényével mondható: a világrendszer a 

legátfogóbb fogalom, amely a hierarchikus természetű, de a világpiac hatásai 

következtében homogenizálódó világgazdaság, és a fejlettségi szintjeiben, nyelvileg, 

kulturálisan, vallásilag heterogén világtársadalom ellentmondásos egysége. 

 

A XVI. századtól, a hierarchikus munkamegosztáson alapuló világpiac létrejöttével 

vette kezdetét a modern világrendszer története (Wallerstein).28 A kialakuló 

kapitalizmussal a fokozatosan terjedő, és mára, a globalizáció korára már terjedelmileg 

majdnem egységesedő világgazdaság, továbbá a világgazdaság egyenlőtlen fejlettségi 

szintjei, és ezek hierarchikus újratermelése vezet a világrendszer differenciálódásához. 

A működési törvényszerűségeiben egységesedő világgazdaság, és az egyenlőtlen 

fejlettségi szinteken (centrum/félperiféria/ periféria kapcsolatokban) egzisztáló 

világrendszer, melynek nemzetállami és azok feletti regionális összetevői vannak, 

képezik az elemzés egységeit. 

 

A világrendszerben játszódó folyamatokat a hosszú távú folyamatosság (a „longue 

durée”),  és a rövid távon zajló változások egyaránt jellemzik. Szemben azonban a rövid 

távok gyorsan ingadozó és változó viszonyaival és a konjunkturális mozgásokkal, a 

tőkefelhalmozás tartós meghatározottságait, az államok helyét és a világrend uralmi 

viszonyait a hosszú tartamok jobban képesek megmutatni.  

 

A világrendszer egy konkrét totalitás, amely nem holisztikus, üres, tagolatlan egész, 

hanem artikulált elemeinek egymással kölcsönhatásban és funkcionális kapcsolatokban 

álló egysége. A sokféleség egységeként önmagába záródó, intenzív totalitás, amelynek 

változó terjedelme és struktúrái vannak, amiért a világrendszer elemzései a 

kapitalizmust úgy fogják fel, mint egy olyan fejlődési rendszert, amelyben az összesség 

stabilitása a maga premisszáit e részek közötti állandó cserében találja meg. A centrum-

periféria aszimmetrikus függési kapcsolatai sem kivételek ez alól.  

 

Különbséget kell tennünk azonban a történelemben gyakorta előforduló birodalmak és 

a világrendszer között. 

 

Ugyanis a tőkés világgazdaság is egy világrendszer, mert minden gazdaságnak van 

társadalomszerkezete, de – eltérően a birodalmaktól vagy a nemzetállamoktól –, nem 

rendelkezik átfogó politikai szerkezettel és egységes irányítással. Ennek ellenére több 

mint négyszáz éve fennmaradt (szemben a korábbi, a XVI. századot megelőzően 

szétesett, dezintegrált világgazdasági rendszerekkel). A tőkés világgazdaságban a 

megtermelt és kisajátított értéktöbblet újraelosztása – ilyen egységes hatalmi-politikai 

szerkezet hiányában  – alapvetően a világpiac útján történik. A nemzetgazdaságokon és 

térségeken átívelő gazdasági erők, transznacionális korporációk (a továbbiakban: TNC-

k) és szabályozó hatalmak – így a pénzügyi világháló – azonban befolyásolják a 

világpiaci kapcsolatokat. A modern világrendszer sajátosságát, egyediségét éppen az 

adja, hogy ez az egyetlen olyan világgazdaság, amely nem alakult át világbirodalommá 

                                                 
28 Immanuel WALLERSTEIN: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Gondolat Kiadó, Budapest, 

1983 
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(tehát olyan egységgé, amely politikai irányvonalával a teljes gazdasági rendszert 

átfogná).  

 
A fogalomképzés jelentőségét – világrendszer versus világbirodalom – mi sem mutatja jobban, hogy ma 

valóságos reneszánszát éljük a “Birodalom” (Empire) problematikájának (nem függetlenül a globalizációs 

folyamattól), és az olyan sikeres szerzőpár, mint Michael Hardt és Antonio Negri erre a fogalomra 

építették közel ötszáz oldalas politikai filozófiai esszéjüket.29 Esetükben a kritikai társadalomelmélet 

talaján álló olyan munkáról van szó, amelyet nemzetközi szinten az “alternatív globalizáció 

manifesztumaként” kezelnek. Hardt és Negri így írnak: „A Birodalom szemünk láttára materializálódik. 

Az elmúlt évtizedekben a kolonialista rendszerek eltörlésével, és még inkább a szovjet sorompók nyugati 

világpiacok előtti végső összeomlása után, a gazdasági és a kulturális csere globalizációjának irreverzibilis 

és ellenállhatatlan tanúi vagyunk. A termelés világméretű körforgása és a világpiac mellett egy új 

világrend emelkedett fel, a hatalom új struktúrái és logikája – röviden a szuverenitás egy új formája. A 

Birodalom egy olyan politikai alany, amely hatékonyan szabályozza a világkereskedelmet, szuverén 

hatalom, amely a világot kormányozza.” (2000, 15.) 

 

Látható, hogy ez az új, nem nemzetállami szintű szuverén politikai hatalmat is gyakorol – nemcsak a 

világkereskedelmet szabályozza – ezért is tekinthető “Birodalomnak” – a szerzőpáros szerint. Ellentétben 

velük, mi nem gondoljuk, hogy létezne egy ún. világkormány, nem gondoljuk, hogy állam-, jog-, és 

politikaelméleti értelemben, szaktudományosan megalapozottan lehetne egy szuverén hatalomról 

beszélnünk. Ezért nem oszthatjuk elgondolásukat, ami csak megerősíti a világgazdaság és a világrendszer 

kettősségének fenntartását, ami nem egyneműsíthető egy új szuverénnel, mint olyannal, tehát egy új 

“Birodalommal”. 

 

V. 1. 1. A VILÁGRENDSZER TAGOLTSÁGA ÉS FÜGGÉSI FORMÁI 

Annak érdekében, hogy jellemezhessük a világgazdaság fejleményeit, szakítanunk kell azzal, hogy a 

centrum – félperiféria – periféria kapcsolatokat – kizárólag az egyenlőtlen csere mechanizmusával 

magyarázzuk, illetőleg azzal a megközelítéssel is, hogy a világgazdaság struktúrája csupán kereskedelmi 

hálózatokból állna. Az egyenlőtlen csere nem az egyetlen eszköz volt a centrum-periféria polarizációs 

mechanizmusának kialakulásában, mert egyfelől a munka, másfelől a tőke egyoldalú áthelyezéseknek 

legalább olyan fontos szerep jutott. A munkaáthelyezésekben különbséget kell tennünk önkéntes és a 

kényszerű áthelyezési formák között.  

A kényszerű áthelyezések az erőszak vagy az erőszakkal történő fenyegetés eszközének 

alkalmazásával mentek végbe. A rabszolgák kereskedelme és a hadifoglyok áttelepítése 

és munkásként alkalmazása a munkaerő egyoldalú és erőltetett áttelepítésének példája, 

míg a kolóniák által használt monetáris eszközök bevetése, valamint a háborús károknak 

a legyőzött ellenségek általi helyreállíttatása a tőke jellegzetes magatartása.  

 

Az önkéntes áthelyezés ezzel szemben az áthelyező tulajdonosok kizárólagos érdekeit 

szolgálja: a legjobb példák erre a munkaerő emigrálása, valamint a tőke menekülése. Ez 

a két egyoldalú áthelyezési típus döntő volt a tőkés világgazdaság centrum-periféria 

struktúrájának újratermelése szempontjából, noha az idő múlásával az erőszakos 

áthelyezések jelentősége csökkent az önkéntes áthelyezésekkel szemben” (Giovanni 

Arrighi). Ennek a mozgásnak az iránya a különböző térségek között pedig arrafelé tart 

a tőkés világgazdaságban, ahol a jövedelmek nagyobbak és biztosabbak. Mindez a 

napjainkra újra jelentőssé vált migrációs folyamatokra (a délről északra áramló milliós 

népességek) és az “agyelszívás” jelenségére is igaz. Az egyenlőtlen cserét tehát ezekkel 

a polarizációs mechanizmusokkal kell kiegészítünk. 

                                                 
29 Michael HARDT – Antonio NEGRI: Empire. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts – 

London, England, 2001  
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Az egyenlőtlen csere problémájának megértéséhez azonban az is hozzátartozik, hogy a 

kapitalizmus normálformájában – egy többé-kevésbé integrált nemzetgazdaságot 

feltételezve – a csere nem egyenlőtlen, nem is becsapáson vagy erőszakon, tehát nem az 

irracionális szerzési formákon alapul, hanem egyenértékek cseréje mellett lezajló 

folyamat. A munkás megkapja a vállalkozótól munkaereje újratermelésének költségeit 

(munkabérét), azonban a munkavégző képességével létrehozott értéktöbblet a 

vállalkozói tőkés osztálynál marad.  Miért került tehát mégis sor a nemzetközi gazdasági 

kapcsolatokban az 1960-as évektől az egyenlőtlen csere problémájának vizsgálatára? 

Mindenek előtt arról volt szó, hogy a nemzeti felszabadító mozgalmak nyomán 

politikailag függetlenné vált országok, a harmadik világ immáron gyarmati függés 

nélkül vett részt, kapcsolódott be a nemzetközi kereskedelembe és munkamegosztásba 

(hasonlóan az államszocialista kísérletek megszűnte (1989/1991) utáni, közép- és kelet 

európai országokhoz).  Ha pedig nincs gyarmati függés és a világ területi 

újrafelosztásáért való harc, akkor milyen, immáron nem katonai és politikai függés 

nyomán kialakult mechanizmusok szabályozták a fejlett centrum és a harmadik világbeli 

országok, a perifériák gazdasági kapcsolatait? Ezekben a kapcsolatokban adva volt az a 

tapasztalati tény, hogy a nemzetközi kereskedelmi cserearányok rendszeresen a 

centrumországok javára tolódtak el. Ez a mérhetőségében is előállt eredmény kívánt 

elméleti magyarázatot. Tehát az egyenlőtlen csere problémája nem bizonyult 

azonosíthatónak a cserepartnerek egyenlőtlenségével.30 Az egyenlőtlen csere egy olyan 

kereskedelmi imperializmuselmélet, amely a lenini imperializmuselméletet akarta 

felváltani, éspedig olyannal, amely a fejlődő országok olyan rendszeres cserearány 

veszteségeit képes megmagyarázni a neokolonialista korszakban, amely őket a 

nemzetközi kereskedelemben érte.  

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy az egyenlőtlen csere az alacsony bérszínvonalú 

termelés mellett előállított (ahol a termék ezáltal több, kisajátítható eleven emberi 

munkát testesít meg) és a magas bérszínvonalú országokban előállított termékek között 

keletkezik. A fejlett és a fejletlen országok közötti bérdifferenciák magyarázzák tehát az 

egyenlőtlen cserét. A kizsákmányolás itt nem országon belüli és osztályok közötti 

összefüggés tehát, hanem országok közöttivé válik. Az alacsony és a magas bérköltséggel 

előállított áruk világpiaci versenyén keresztül jutnak pótlólagos erőforrásokhoz a 

centrum országai.  

 

V. 1. 2. A NEMZETEK ÉS GAZDAGSÁGUK A VILÁGRENDSZERBEN 

A korai, az 1960-as években zajló világrendszer-kutatás programadó írásait jelentős 

kritika érte amiatt, hogy az elemzés egységeként annulálta a nemzetállamot, amely a 

kapitalizmus történetében kétszáz éves realitásnak bizonyult. Nemcsak a nemzetállam 

mögött meghúzódó nemzetgazdaság tekintetében, hanem történeti, nyelvi, kulturális, 

jogi és bizonyos értelemben még a nemzeti kultúrához való pszichés viszony 

                                                 
30  Tévedés volna azt gondolni, hogy itt egy múltbeli problémáról van csupán szó. Ugyanis ma is az a 

helyzet, hogy „a »cserearány-mutató« alakulását vizsgálva – vagyis az arányt a fejlett és a kevésbé fejlett 

országok által termelt javak árai között – feltűnik, hogy a legutolsó, 1995-ös (nyolcadik) kereskedelmi 

egyezmény nettó hatására a világ legszegényebb országai által termelt javak ára csökkent ahhoz képest, 

amit az importért fizetniük kellett. Az eredmény az lett, hogy a világ legszegényebb országai közül jó 

néhány végül is rosszabbul járt.” (Joseph E. STIGLITZ: A globalizáció és visszásságai. Napvilág Kiadó, 

Budapest, 2003, 26-27. p.) 
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következtében is. A nemzet, nemzetállam vagy ország reális és tartós entitása tehát nem 

eshet ki a nemzetközi munkamegosztás és cserefolyamatok másik, világrendszer szinten 

elhelyezkedő realitása következtében. Mégis alá kell húzni: a világrendszer-szemlélet 

egy olyan radikális perspektíva váltás kiindulópontja volt, amely az elemzés új 

dimenzióit nyitotta meg, s amelyet fenn kellett tartani, de azzal a finomítással, ahogy a 

világrendszer tagozódásába illeszkedőekké válhattak a nemzetek. Hogyan? 

 

A társadalomelméletben az egyéntől, a legkisebb elemzési egységtől – amely a hegeli 

intenzív individuum értelmében nagyon is betölthet történelmi szerepet, szemben az 

extenzív individumokkal, ahol elsősorban a sokaság számít – az emberiségig számos 

közvetítési forma és közösségi alakzat található. Az egyetlen egyén létezésének számos 

felületével, vonatkozásával kapcsolatban áll más egyénekkel és közösségeikkel. Az 

egyén a világrendszerrel kerül érintkezésbe, mégpedig gyakran akaratától, és az erről 

való személyes tudásától függetlenül, mert számos közvetítési forma és struktúraviszony 

idézi ezt elő, a tevékenységek és a szellemi termékek közötti kölcsönös függés 

növekedése következtében. Ilyen objektív közvetítés a világpiac, mint a tevékenységek 

jövedelmezőségének és értéknagyságának meghatározója, és ilyen a struktúraviszony a 

nemzeti társadalomban, továbbá a világgazdaság munkamegosztásában elfoglalt szocio-

ökonómiai pozíció. Ezért iktatódik az egyén és a világrendszer közé az osztály, a nemzet 

és a régió, és ezért vannak az osztályoknak szociológiailag, történetileg és kulturálisan 

eltérő rétegei, és a rétegeknek a legkülönbözőbb csoportjai. A társadalmi tagozódások 

igen különböző alapokon, és igen sokféle formában érintik az egyes ember 

egzisztenciáját. Minél kisebb egység felé megyünk, annál fontosabbak a személyközi, 

interperszonális kapcsolatok, s fordítva, minél nagyobb közösségek felé, annál több a 

személytelen, kulturális közvetítő, s annál inkább az egyén struktúrákba illesztettsége áll 

előtérben.  

Téves tehát, ha az államot a társadalomtudományi elemzés vizsgálati egységeként 

kitüntetett és kizárólagos helyzetben lévőként fogjuk fel. Vagy, hogy az államközpontú 

gondolkodás államközi, nemzetközi kapcsolatokra történő kiterjesztésével oldjuk meg 

az elemzési alapegység megválasztásának kérdését. Különösen az elmúlt 30-40 évben, 

amikor a kölcsönös függés és érintkezés intenzitása az államokon túlnyúló társadalmi, 

gazdasági és politikai jelenségek sokaságát produkálta, vált elégtelenné az állami 

(nemzeti) térbeli keretek közé zárt társadalomelemzési alap. A hagyományos 

diszciplínákkal való egyértelmű szakítást új, globális térbeli vonatkoztatási keret váltja 

fel, világrendszerként. Ami mégsem jelenti azt, hogy “az államot ne tekintenénk a 

modern világ egyik kulcsintézményének, melynek jelentős a befolyása a gazdasági, 

kulturális és társadalmi folyamatokra.” (Wallerstein, 2002.) De az elemzés 

“természetes” egysége igényli új alapjának megválasztását, a radikális perspektíva-

váltást, azaz a világrendszer szemléletet. 

 

V. 1. 3. A KITÜNTETETT SZUBJEKTUM KÉRDÉSE: LIBERALIZMUS – 

KONZERVATIVIZMUS - SZOCIALIZMUS 

A mai liberális társadalomelemzés sem igazán ismeri el a közösség történetileg, 

szociológiailag leírható alakzatait és formáit, mert az embert elsősorban egyénnek látja 

és láttatja, amely akarati autonómiával bíró, jogi és politikai lény. A társulás tagja lehet, 

de nem társadalomalkotó lény, mert az egyéni akarattól független társadalmi viszonyok 
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objektivitása számukra nem létező realitás. Az egyének anorganikus jogi és politikai 

társulásaikat alkotják meg, viszonyaik nem determinatívak, és intézményeik 

reprezentatívak. Nem a múltban és nem a jövőnek élnek, hanem a jelen földi hasznainak 

kiaknázására törő, individuális lények, akik az „értelmes önzés” szabályai szerint 

viselkednek.  

 

A konzervativizmus elismeri a közösség különböző, döntően a tradíciók által összetartott 

és átszőtt formáit, elsősorban pedig a nemzetet tekinti realitásnak. Nem individualista 

tehát, de az organikus közösség – elsősorban a múlton orientálódó – felfogását teszi 

magáévá. A haza és a család közössége a társadalom összetartó cementje, amely 

értékrendjei felől korlátozható az egyén szabadsága. A vallásban és a valláserkölcsben 

pedig adottak azok az örök értékek, amelyeknek a birtokában a helyes életvezetéshez és 

a történelemhez való viszony alapkérdései megválaszolhatóak. A nemzet elsődleges az 

egyénhez és a társadalom stratifikálódása során kialakult más közösségekhez képest. 

 

Nem ilyenek a marxi alapozású kritikai elméletek. Az embert az arisztotelészi 

hagyomány nyomán zoón politikonnak tekintik, mégpedig olyan társadalmi lénynek, 

amelyik elsősorban és döntően szükségletkielégítő lény, nem pedig jogi-politikai, mint 

a kontraktualizmus esetén. Az anyagi és szellemi reprodukciója a társadalmi 

munkamegosztásban és tevékenységcserében biztosítható, ezért a társadalmi lét alapja 

nem organikus, hanem a primer szükségletek kielégítését, és egyben a képességek 

kifejlesztését biztosító munkafolyamaton nyugszik. A többletmunka előállítása és 

elsajátítása a tulajdonviszonyok történelmi formáiban kötődik a munkamegosztáshoz, 

hiszen amit a tevékenységre magára nézve a munkamegosztás adott formája ír le, annak 

eredményét (a terméket, az értékkel bíró jószágot) már az elsajátítás felől jellemzik a 

tulajdonviszonyok. A termelési eszközök épp így az eleven emberi munka holt 

munkakénti kicsapódásai, objektiválódásai. Az értéktöbblet-termelés csak a 

kapitalizmusra jellemző, ami a termelési eszközökkel rendelkező, vállalkozói 

tőkésosztály, s a tőkejavakkal nem, csak munkavégző képességének eladásával 

rendelkező bérmunkások, alkalmazottak közötti társadalmi viszonyban megy végbe. 

Ennek a társadalmi alapviszonynak jogi és politikai formáit tekintve történelmileg igen 

sokféle szabályozási viszony felelt meg, a termelőerők fejlettsége és a konkrét 

körülmények alakulása következtében.  

 

Rövid elemzésünk tömör foglalata, hogy a liberalizmusban az egyén, a 

konzervativizmusban a nemzet, a marxi elméletekben az osztály a centrális kategória, 

anélkül, hogy utóbbi ne ismerné el az egyén és a nemzet kategóriáinak realitását. Az 

individuum és az emberiség között pedig a csoportok, rétegek, osztályok, államok, 

nemzetek, régiók és maga a világrendszer szervezi, közvetíti és artikulálja a mindenkori 

társadalmi állapotokat. 

 

Akár a homo oeconomicus összefüggésében is kiindulhatunk az egyénből, ha azt nem 

fosztjuk meg társadalmi attribútumaitól. Harrod (1985) és Hirsch (1976) is ezt tette, 

amikor elemzésükben a személyi típusú gazdagságot hosszú távon biztosított 

jövedelemként fogták fel, és demokratikus és oligarchikus gazdagság között tettek 

különbséget. Ahol a „demokratikus” az ember saját teljesítményének intenzitásától és 

hatékonyságától függ, míg az „oligarchikus” gazdagság nem annak a teljesítményével 

áll kapcsolatban, aki létrehozza, hanem aki a létrehozót ellenőrzi. Hiába igyekszik majd 
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minden egyes egyén a nemzetgazdaság kereteiben saját helyzetéből és erőfeszítéseivel 

a legtöbb jószágot elérni, csak némelyek, kevesek emelkedhetnek fel, válhatnak saját 

munkájukból tőketulajdonossá, kerülhetnek át az oligarchikus gazdagságot élvezőek 

körébe. A bérmunka és a tőke egymást kölcsönösen feltételező osztályviszonyának a 

következtében nem lehet olyan társadalom, amelyben mindenki tőkés, mert az 

oligarchikus gazdagság mások nem-gazdagságán, szegénységén nyugszik. Ezért – 

tehetjük hozzá – az egyén egyszersmind a közösség tagja is, ahol a közösségeket a 

strukturális viszonyok alakítják ki. A jövedelemszintek az életlehetőségek azonos körét 

határozzák meg, ennyiben a munkamegosztásban betöltött pozíción túlmenő közösséget 

is jelentenek. Bár a jövedelmi pozíció hasonlósága és a munkamegosztásbeli helyzet 

azonossága sem vonják automatikusan maguk után a felismert érdekek alapján a 

politikai közösség létrehozását (illetőleg ezek alapján mozgalmak, érdekcsoportok, 

pártok formájában történő intézményesülését).  

 

Megmutattuk, hogy az egyén milyen strukturális összefüggések révén tagja osztályának, 

nemzetének és az emberiségnek. Itt kapcsolható vissza elemzésünkbe a nemzetek 

gazdagságának kérdése. A globális kapitalizmus az osztályellentétet a világrendszer 

egészének nívójára tolja fel, amíg a nemzetek gazdagságát világgazdaság 

hierarchiájában elfoglalt helye határozza meg.  
 

„Minél magasabban található egy állam a gazdaság hierarchiájában, annál jobb helyzetben vannak 

irányítói és alattvalói a profitért folytatott harcban. Ezeknek a lehetősége arra, hogy innovációs 

folyamatokat irányítsanak, illetve megvédjék magukat a mások által irányított innovációs folyamatok 

negatív következményeitől, sokkal jobbak, mint azokéi, akik az említett hierarchiában alacsonyabb 

helyezést értek el.” (Arrighi, 1992, 150. p.)  

A gazdagság azért nem tehető általánossá, mert kizsákmányolási és kirekesztési 

folyamatokon alapul. Minden közepesen fejlett országnak – így Magyarországnak is – 

komolyan szembe kellett és kell is néznie e reális dilemmával.  Egyelőre népszerűen 

fogalmazva: ha részt vesz, bekapcsolódik a világgazdaságba, akkor a termékeibe 

befektetett eleven emberi munkáinak gyümölcsét vonják el tőle, kizsákmányolják. Ha 

ezt el akarja kerülni, s elzárkózik, akkor nem teszi ki magát a polarizációs 

mechanizmusok veszélyeinek, nem zsákmányolhatják ki, de ez esetben minden 

termelési, technikai és technológiai fejlesztést saját erőből kell foganatosítania, ami ad 

absurdum lehetetlen, azaz a termelő erők technikai-technológiai vonatkozásában való 

lemaradáshoz vezet.  A félperiféria közepes fejlettségének talaján sem a teljes 

elzárkózás, az önkéntes kirekesztés, sem pedig a teljes nyitottság, a külföldi tőke 

beengedése és a technikai, technológiai recepció korlátlansága nem járható út. Utóbbi 

esetben a belső fejlesztés és a műszaki kultúra alkalmazásának képessége esne ugyanis 

vissza. A legtöbb félperiférikus ország úgy oldja meg a dilemmáját, hogy az önkéntes 

(vagy reá kényszerített) kirekesztés és a kizsákmányolás ellen folytatott harcot vagy 

időbelileg váltogatja, vagy kombinálja. Így elmélyítve a dilemmát: aki önellátó, belső 

munkamegosztást alakít ki, az a kizsákmányolás ellen eredményesen harcolhat, nem 

törődve a nemzetközi munkamegosztásban rejlő komparatív előnyök lehetőségével, 

amitől ezért elesik, viszont mentesül a centrum által eszközölt egyenlőtlen 

cserekapcsolatoktól is. Ha viszont jól és jókor kapcsolódik be a nemzetközi 

munkamegosztásba, akkor biztosítva lehet a félperiférikus állam aktív részvétele a 

magas jövedelmű munkával előállított termék szállításában, alacsony jövedelemmel 
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előállított áru fejében. A félperiférikus országok így haszonélvezői lehetnek a 

periférikus országok megállíthatatlan elnyomorodásának.  

 

A világrendszer-kutatás egyik fő érdeme, hogy az elméleti belátásokat és hipotéziseket 

eleve a tényekkel összhangban kívánják kialakítani, az elméleti és történeti módszertani 

egysége jegyében. 

 

A tények fakó világa – szemben a modernizációs elméletek és a neoliberalizmus 

színpompás szabadkereskedelmi illúzióival – azt mutatja, hogy a  rövidtávon meglévő, 

sőt gyakori konjunkturális mobilitások ellenére a tőkés világgazdaság hierarchiájában 

az államok hosszú távú helyzetüket nem, vagy csak ritkán  változtatják. A gazdasági 

előrehaladás esetei rendkívüliek, az pedig, hogy sokan haladnának előre, nem egyéb 

illúziónál. Mint ahogy az iparosodás körülbelül 1950-75 közötti időszaka a félperiférián 

a fejlődés illúzióját szülte meg. Mert miközben az feltétlenül igaz és jelentős, hogy 

ezekben az országokban a legmélyebb és leggyorsabb társadalmi változásokat 

eredményezte, és először került a parasztság kisebbségbe a félperiféria országaiban, de 

eközben, a periféria iparosítása közben, az ipar periférikussá vált, és ezért nem változott 

meg alapvetően a centrum – félperiféria struktúra. Eme folyamat feszültségei főleg a 

félperifériára, a közepes fejlettségű országokra koncentrálódtak, aminek következtében 

a parlamenti demokrácia sohasem vált honossá. Mindössze Costa Ricát és Írországot 

kormányozták a centrum országaihoz hasonló parlamentek, s a félperiféria teljes 

lakósságának 92 %-a felett kétféle önkényuralmi rendszer működött.  A világrendszer-

kutatók számára az derült ki, hogy a polgári demokratikus berendezkedés a vizsgált 

ötven éves ciklusban tartósan a kiegyenlítetten fejlődő centrum államok sajátja volt, 

míg a félperifériákon kivételesen és sporadikusan fordult elő, és a perifériákon szinte 

egyáltalán nem. A félperiféria “természetes” állapota a diktatúra és/vagy a 

tekintélyuralmi berendezkedés volt.   

 

A múlt század utolsó két évtizedének legváratlanabb, s egyben nagyhatású történelmi 

eseménye a kétpólusú világrendszer egyik fő erejének, a Szovjetuniónak az eltűnése, és 

emellett Kelet-Ázsia központi szerepének fokozatos kialakulása a “tőkefelhalmozás 

világméretű folyamatában”. „Kelet-Ázsia felemelkedése és az államközi rendszer 

elsorvadása” új megvilágításba került az államszocializmusok összeomlásával, mert 

éppen a globális tőke mozgásának fontos konzekvenciái váltak érzékelhetőbbé általuk.  

A két jelenség között szoros összefüggés található. A nemzetállamokra épülő államok 

közötti világrendszer összetevőinek, szereplőinek megváltozásáról van szó. Egyfelől 

arról, ahogyan a világgazdaság nemzetállamoktól függetlenedő régiókat termel ki 

magából, másfelől pedig arról, hogy aláássa és elsorvasztja a klasszikus nemzetállamok 

egyik legfontosabb összetevőjét: azok integrált nemzetgazdaságát.  

 

Délkelet-Ázsia esetében – akárcsak az Európai Unióéban – a térséget alkotó országok 

minden különbözősége ellenére azt a tendenciát kell észrevennünk, ahogy nemzetek 

feletti régiók, regionális központok emelkedtek fel. Az Egyesült Államok – kevesek, így 

például Brazília, Kína, Oroszország, India, Dél-Afrika, az ún. BRICS országok mellett 

– olyan nemzetállam, amelynek belső gazdasági egysége megmaradt, de ez bizonyos 

értelemben éppen kontinensnyi országként való létezése következtében alakulhatott így. 

Továbbá, ha figyelembe vesszük Kanadával és Mexikóval való gazdasági 
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kapcsolatainak intenzitását és extenzitását, azaz szoros kapcsolatait, akkor akár 

harmadik, nemzetek feletti szintű gazdasági régióként is lokalizálhatjuk.  

 

Első megközelítésben nyugodtan állíthatjuk, hogy a tőke koncentrációs és centralizációs 

folyamatainak – a piaci szabad verseny legsajátabb termékének, a monopolizációnak – 

következtében létrejött transznacionális vállalatbirodalmak mindenütt az ilyen irányú 

mozgások előidézői. A TNC-k kibújtak a számukra már szűk nemzetgazdasági és 

kereskedelmi keretekből, s közvetlen termelési, kereskedelmi és szolgáltatói 

vertikumaikkal hálózzák be a világgazdaságot, roppant rugalmas jogi és pénzügyi 

helyzeteket kialakítva maguknak a komplex üzleti tevékenységük lebonyolításához. Ma 

még inkább így van ez, mint Charles Kindleberger (1969) klasszikus munkájának 

születése idején volt, aki a nemzetállami rendszer válságát összekapcsolta egyfelől a 

nemzetgazdaság erodálódásával, másfelől pedig a TNC-kel, amelyek “egy országnak 

sem tartoznak nagyobb lojalitással, mint a másiknak, miként egy országban sem érzik 

magukat teljesen otthon.” E folyamatok politikai konzekvenciái sokrétűek, egészen 

odáig, ahogy Wallerstein a hosszútávon ható folyamatokat “a nemzetállamok 

delegitimálódásaként” írta le és értékelte. 

 

Azt mindenesetre jól tudjuk a világtörténelemből, hogy mi volt a polgári nemzetállam 

előtt. A modernnel szembeállított tradicionális, tehát prekapitalista nomád, hűbéri, 

germán, ázsiai, antik, törzsi-nemzetségi és egyéb társadalomszerveződési formák 

sokfélesége a maguk kimeríthetetlen alak-és formagazdagságával, helyi és időbeli 

változataival. Azt is tudhatjuk, hogy a jó kétszáz éven át triumfáló polgári 

nemzetállamnak mik voltak a fogalom tartalmát adó kritériumai. Jászi Oszkár 1912-ben, 

a jelenség virágzása idején – de nem fénykorában, hanem még azelőtt – meggyőzően 

foglalta össze ennek fogalmi tartalmát, ismérveit. Ugyanis a szabadversenyes 

kapitalizmus csúcspontján, a nemzeti fejlődési fokot legtökéletesebben kifejező Anglia 

és Franciaország példája alapján még úgy vehette számba a nemzetállam kritériumait, 

hogy az a gazdaság egységén, a nemzetgazdaságon alapult. Az egységes jogrendszer és 

egységes állam mögött a nemzetgazdaság azon egysége állt, amely az államterületen 

belül biztosította a kereskedelem szabadságát, az egységes, nemzeti pénzrendszert, 

pénz- és hitelgazdaságot. De a közlekedés, a vasút, telefon és az infrastruktúra állaga, 

fejlesztése is szervesen kapcsolódott a nemzetgazdaság és az állami funkciók 

egységéhez (Jászi, 1912). 

 

A szervezett kapitalizmus keynesiánus jóléti állama pedig a polgári nemzetállam 

történelmileg legmagasabb fokát jelentette. Mi jön a polgári nemzetállam legmagasabb 

formája után? Részben már megelőlegeztük, hogy valaminő regionalizmus, bár azt, 

hogy ezt nemzetek feletti, közötti vagy nemzeti szint alatti fogalomnak kell-e 

elgondolnunk, - még éppen csak hogy érinthettük. Hogy a világgazdaság mozgása által 

kiváltott világrendszerbeli új tagozódásokat és erőviszonyokat megérthessük, ahhoz az 

eddigi dominánsan ökonómiai összefüggéseket előtérbe állító okfejtéseinket félre kell 

tennünk, s meg kell próbáljuk előbb a világrendszer hétköznapi modernitását előtérbe 

állító hegemónia elemzését bemutatni, arra hívva fel a figyelmet, hogy a hegemónia nem 

csak a “dolog” uralását, ellenőrzését jelenti, hanem éppen azt, hogy egy különös úgy 

válik általánossá, azaz uralkodóvá, hogy más különösöket maga alá rendel.  
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V. 2. HEGEMÓNIA A VILÁGRENDSZERBEN 

 
Hegemónia a világrendszerben. Csúcshegemónia és a világrend. Hegemónia-ciklusok. A holland 

életképfestészet. A viktoriánus Anglia regényei. Az amerikai filmipar.  

 

A világrendszer-beli hegemónia két pilléren nyugszik: a gazdasági és a kulturális 

pilléren. Nézzük meg előbb a kulturális pillérét.  

 

A társadalom-, állam- és politikaelméletben Antonio Gramsci olasz marxista filozófus 

dolgozta ki a hegemónia fogalmát. Ezt jelentős munkássága egyik centrális 

problémájaként tarthatjuk számon. A munkásmozgalom két világháború közötti 

stratégiai útkeresésében  ugyanis termékeny javaslatot tett az állam és a társadalom 

kiegyensúlyozott erőviszonyain alapuló “pozícióháborús” alternatíva kidolgozására. Ez 

ott érvényes, ahol az állam mögött a polgári társadalom rendezett és rétegzett 

erővonalai húzódnak meg, s ezért a szocializmusért való küzdelemben nem járható út a 

kelet-európai leggyengébb láncszem 1917-ből ismert példája (“forradalom a tőke 

ellenére”), tehát a hatalom “lovasrohammal” történő megszerzésének útja. A 

munkásszervezetek autonómiáján és a civil társadalom rétegzett erőinek harcán 

keresztül akarta elérni a proletariátus hegemóniáját, azt az “intellektuális és morális 

fölényt”, amellyel a polgári társadalom érdekviszonyai, magántulajdoni dominanciájú 

berendezkedése felváltható egy magasabb, szocialista rend meggyőző erejével. Gramsci 

politikaelmélete nagyszerűen jellemezte a modern tőkés rendszer politikai társadalmát, 

azt, amelyik közvetít a gazdasági korporatív és funkcionális érdekek, valamint a politikai 

állam hatalmi döntései között, és azokat a politikai pártokat – a tagságukkal, 

vezetésükkel és a közbenső, közvetítő apparátusukkal –  amelyek révén a szétszórt 

sokaságok történelemformáló erővé, szándékai szerint pedig “új fejedelemmé” 

formálhatóak.  

 

A vizsgált szerzőnk a monopolisztikus, osztálykompromisszumon alapuló és a 

hegemonisztikus uralmi formák tipológiáját is termékenyen konkretizálta. Ami a 

harmadik uralmi formát illeti: a magántőkés felhalmozáson alapuló, polgári uralmi rend, 

amelyben a polgárság saját különösségét – világnézetét, társadalom-és 

történelemszemléletét, erkölcsét és erkölcsiségét –   össztársadalmi rangra tudja emelni, 

és ebben nemcsak az állam, az uralkodó osztályoknak a törvényes erőszak 

monopóliumára támaszkodó szerve segíti, hanem a hétköznapi életben a társadalmi 

cselekvéseket nagymértékben irányító, mintákat adó és követni készségeket kialakító 

kulturális hegemónia is – legalábbis Gramsci ekként fogta fel. 

 

Ezért fordulhatott a hétköznapi modernitás és a globális hegemónia természetének 

feltárásában Peter Taylor szociológus és világrendszer-kutató Gramsci élő hagyatéka 

felé, támaszkodva egyúttal Wallerstein (1983) és Arrighi (1990) értelmezésére, ahol a 

világuralom a világrendszer fejlődésének egy állomásaként jelent meg: 

 

 először a XVII. századi tőkés mintaországra (Marx), a holland “kereskedelmi 

kapitalizmusra”,  

 másodszor az ipari kapitalizmus viktoriánus Angliájára, [die Despoten des 

Weltmarkts (Marx)], a világpiac önkényurára,  
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 harmadszor pedig – s ez későbbi elemzéseink tárgya – az amerikai fogyasztói 

kapitalizmusra.  

 

Eddig ez a három világhatalom uralta az államközi rendszert, a XVII., a XIX. és a XX. 

században. Taylor felfogásában a világuralom a centrum-periféria ellentétet újratermelő 

világrendszerben – bármely hegemónia-módozatra támaszkodjék is – egyfelől a 

társadalmi változások egy különösen súlyos egyenlőtlenségét eredményezi, másfelől 

pedig nem pusztán a hegemón hatalmat, hanem a világrendszer egészét jellemző 

tulajdonságnak tekinthető.  

 

Kérdés, hogy a kulturális hegemóniát hogyan lehet egy magasabb cselekvési szintre, a 

Gramsci-féle nemzeti szintről a világrendszer szintjére feltolva értelmezni! 

 

A nemzetállami keretekben a politikai cselekvés alanyai a társadalmi osztályok, tárgya 

pedig az állam. Ezt egészítsünk ki: az államhatalom megszerzésével, megtartásával vagy 

makrotársadalmi hatású döntéseinek befolyásolásával. Az uralkodó osztály eszméi, 

értékrendje, eljárásai a társadalom uralkodó eszméi és intézményei ezen uralkodó 

eszmék intézményesülései.31 A demokrácia is uralomgyakorlási módozat. Az 

osztályuralom többé-kevésbé demokratikus-hegemonisztikus megszerveződése esetén 

kevésbé szükséges az alárendeltek – ma a bérmunka társadalma – féken tartásához 

állami erőszakhoz folyamodni, mint enélkül, mint a monopolisztikus hatalomgyakorlás 

esetén. Ez a hegemón uralom egyik jelentése és gyakorlati jelentősége.  

 

A világrendszer keretében a hegemóniát egy magasabb cselekvési szinten értelmezzük: 

az államok a cselekvés alanyai, a világrendszer pedig a cselekvés tárgya. Amihez azt 

kell még hozzáfűzni, hogy az alanyok ezen leírása csak a tisztán államközi rendszerben 

volt érvényes, amit éppen a globális kapitalizmus változtat meg: mert új szereplők 

jelentek meg a világrendszerben, részben a nemzetállamok mellett (transznacionális 

vállalatbirodalmak és a kontinenseket összekötő kereskedelmi hálózataik), részben azok 

felett: egyfelől ilyen a globális kapitalizmus szuperstruktúrája, amely a 

világrendszerben meghatározó politikákat tud érvényesíttetni, másfelől pedig a 

regionális integrációk.  

 

A tőkés világgazdaság fejlődésének meghatározott időszakaiban emelkedtek ki a 

hegemón államok. Rájuk is érvényes a dialektika történetisége: felemelkedésüket, 

tündöklésüket és az azt követő bukásukat nevezhetjük hegemónia-ciklusnak, melyek az 

egész világrendszer természetét befolyásolták.  

 

V. 2. 1. CSÚCSHEGEMÓNIA ÉS A VILÁGREND 

Min alapul egy hegemón ciklus? Az Immanuel Wallerstein által kidolgozott (1983) 

válasz szerint: elsősorban a tőkefelhalmozás terén elért kimagasló sikerükön. (Ezt a 

                                                 
31 Ahogyan ezt a mi Eötvös Józsefünk is kiválóan értette, amikor A XIX. század uralkodó eszméi és hatásuk 

az államra (Magyar Helikon, 1981, Budapest), vagy, ahogy az 1852-es kiadásban fogalmaz: „az 

álladalomra” (Jasper, Hügel és Manz sajátja, Bécs, 1851) című művét írta. Ezt az államelméleti 

perspektívát ma a magyar tudományban Takács Péter képviseli. A neoliberális mainstream eszmék a 

globalizáció eszméi, s a globalizáció jelenlegi uralkodó folyamatát ezek az eszmék – ideológiai 

értelemben – jól kifejezik. 
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gazdasági összetevőt tekintjük egyben a hegemónia második pillérének). Ezen államok 

kezdeti, termelésben jelentkező előnye először kereskedelmi előnnyé alakul, majd pedig 

a világgazdaság pénzügyi központjává válásában teljesedik ki. „Az utóbbi 400 évben ez 

a központ Amszterdamból Londonon keresztül New Yorkba tevődött át. 

»Csúcshegemónia«, a ciklus tetőpontja akkor következik be, amikor mind a három 

gazdasági előny egyetlen államban van jelen. Tudatában a világpiac ilyen mértékű 

uralásának, a szóban forgó állam a világpolitikában a liberalizmus bajnokává válik: a 

hollandok a szabad tengert,32 a »világ ipari műhelyét« (Marx) adó britek a szabad 

kereskedelmet, az amerikaiak pedig a szabad vállalkozást támogatják („Amerika dolga 

az üzlet”- mondotta Coolidge elnökük). Klasszikus gramsci-i értelemben a hegemón 

hatalom önös érdekei mindegyik esetben úgy jelennek meg, mint az egész rendszer 

egyetemes érdekei.”  

 

„A csúcshegemónia azonban több is, mint a mennyiségi értelemben vett gazdasági előny 

felhalmozódása. A világhatalmak minden egyes esetben egy nagy háborúból emelkedtek 

ki, (…) s (a hegemón ország) nemcsak a győztesként kikerülő oldal termelő arzenáljává 

válik, hanem egyben geopolitikai, hatalmi egyensúlyként is ügyes stratégának bizonyul. 

(…) Így a hegemón hatalom a háborúból az összes többi államtól minőségileg 

különbözőként kerül ki, s kivételes helyzetéből adódóan ő jelöli ki a háború utáni 

újjáépítés útjait. A csúcshegemóniát akkor érik el, amikor anyagi-gazdasági, politikai és 

kulturális lehetőségeiket arra használják fel, hogy egy saját képükre formált és saját 

céljaikat szolgáló »új világot« hozzanak létre.”  

 

A csúcshegemónia kapcsán tisztázandóvá vált a világrend fogalma is: láttuk, hogy a 

világrendszer a komplex világtársadalom és világgazdaság egészére vonatkozó 

társadalomelméleti fogalom. Míg a világrend olyan geopolitikai fogalom, amely egy 

meghatározott erőviszony-szerkezetet és olyan intézményrendszert fejez ki, amely 

előbbit megtestesíti. (Az intézmények leírására a későbbiekben még visszatérünk). A 

rend mindig viszonylagos és időleges, nagyhatalmi érdekek és érdekegyeztetés eredője, 

mert nem zárja ki a (részleges) felbomlásokat, átalakulásokat és anarchiát sem. 

Erőviszony-szerkezetből és intézményrendszerből áll a világrend, amely követi a 

hatalmi egyensúly geopolitikai elvét, az ad conservandum equilibrium-ot. A nemzetközi 

intézményrendszer mindig a hatalmi egyensúlyban bekövetkezett módosulások, döntő 

mértékben a háborúk hatására változik meg. 

 

Nézzük meg, hogy a három hegemón hatalomnak a világrendszerben fokozatosan 

terjedő létmódjait, amelyek tipikussá váltak! 

 

V. 2. 2. HEGEMÓNIA-CIKLUSOK 

A holland világuralom esetében a merkantilizmus és a kereskedői magatartás volt a 

társadalmi gyakorlat archetípusa, és számukra a navigáció vált mindenható alkalmazott 

tudománnyá. Az ő modernitásukban a pénzszerzést már tisztelet övezte. A XIX. 

században a nagy kereskedelmi kikötők átadták helyüket az új modernitás 

                                                 
32 Nem véletlen tehát, hogy Hugo Grotius a modern jogtudomány, a korai polgári természetjogtan és a 

nemzetközi jog klasszikus művét, az 1625-ben megjelent A háború és a béke jogáról című munkát a 

spanyol és portugál abszolutizmus tengeri uralmával szemben, a tengeri kereskedelem szabadságáért a 

feltörekvő tőkés mintaország gyermekeként írta. 
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archetípusának, a hatalmas gyárvárosoknak. Itt a gépészet vált átható alkalmazott 

tudománnyá. Az ipari világ tömegtársadalmának hétköznapjaiban jelenik meg a modern 

elidegenedés. A prototípust és a tiszta formát Anglia jelenti. Míg a XX-XXI. század 

modernségét leginkább Amerika reprezentálja, ahol – más gazdag országokhoz 

hasonlóan – az elidegenedés társadalmi hatásait a hétköznapi emberek egy részének 

jómódúvá válásával küszöbölik ki.  

 
„A kertváros és a mindenütt jelenlévő bevásárlóközpontok váltak az új fogyasztói társadalom modern 

gyújtópontjaivá. Ezúttal a vezetés tudománya, valamint az ehhez kapcsolódó hírközlés és számítógépes 

technológiák lettek korunk mindenható alkalmazott tudományává” (TAYLOR). 

 

A polgári társadalom domináns osztálya(i) – amely a kapitalizmusban a piacokon 

keresztül feltörekvő burzsoázia, illetőleg annak változó, kereskedői, iparos, pénztőkés 

rétegei – lesznek az új társadalmi erők gondolkodásmódját, életérzéseit – népszerű 

művészeti formákban – kifejező művészetek mecénásai. Eltérően a kapitalizmus előtti 

állami és uralkodói mecenatúrától, és eltérően az arisztokratikus felsőbbrendűt, erényt 

magasztaló premodern művészetektől, a polgári hegemónia mindhárom történelmi 

formája a hétköznapokat, a hétköznapi ember mindennapi életét állítja – különböző 

módokon és különböző művészeti ágakban – érdeklődése középpontjába. A 

hétköznapok kulturális dicsőítésének társadalmi jelentését a holland életképfestészeten, 

az angol regényen és az amerikai populáris filmen keresztül mutatjuk be. (A kisbetűvel 

szedett részeink nem képezik a stúdium és a számonkérés tárgyát, azokat csak érdeklődő, 

ínyenc hallgatóknak ajánljuk). 

 

I. A holland életképfestészet 

Tudvalevő, hogy a barokk abszolutizmus korabeli magas kultúrája aprólékos szimbolizmusával az 

egyházat és a királyt dicsőítette. Az olasz egyházi építészet azon hagyományát folytatta, amely a 

mennyország földi hasonmását próbálta megteremteni, az Úr és az uralkodó nagyobb dicsőségére. A 

Napkirály fényűző versailles-i palotája az abszolutizmus és a barokk pompa legjelentősebb emlékműve. 

Ezzel szemben értelmezhető az Egyesült Tartományok művészete, amely a festészetben érte el legjobb 

eredményeit. A barokk szimbolizmussal szemben, amely egy cselekmény döntő pillanatait fixálta, emelte 

ki, az életképfestészet egy bizonyos esemény realista leírására vállalkozott. Festészete számára a 

környezet, az élet tényszerűségének vizuális érzékelése az élményforrás, amely a nagyszerű, a fenséges 

dicsőítése helyett a hollandok hétköznapjait emeli piedesztálra. Mesterei nem királyi és hercegi udvarok 

megrendelésére festenek, hanem – a művészetek piacát létrehozva – eladásra. A festészet szakma lett 

számukra, amelyen belül a tengeri képek, tájképfestészet, és az otthoni, polgári családi festészetet 

megteremtve, gyakran szakosodnak a mesterek. Az életképfestők, a világot az új polgárság prózai nyelvén 

ábrázolták (F. L. Nusbaumm), s betekintést adtak a holland társadalomba is, akkor, amikor a megelégedett 

polgárok csoportos portréit, vagy a hétköznapi munkásokat bemutató képeket alkotnak.  E. H. Gombrich 

a csendélet kompozíciókat “a holland festészet legjobban elkülönült ágának” tekintette, amely 

eltávolodott a barokk Európa többi részétől. Olyanoknak, amelyek borral és étvágygerjesztő gyümölccsel 

teli csodálatos edényeket, vagy gyönyörű porcelánon elrendezett egyéb nyalánkságokat ábrázoltak, azért, 

hogy “emlékeztessenek az asztal örömeire.”  A családközpontú holland kereskedők házaiban – melyek 

két szintjükkel, a munka és lakóhely elválasztásával – megteremtették a magánszféra elkülönültségét, 

intimitását. A házakat otthonná változtatták, s ebben felfedezték a mai értelemben vett gyermekkor 

fogalmát. Azt, amelyet sem a barokk, sem a reneszánsz nem ismert és ismerhetett, lévén, hogy kicsinyített 

felnőttként fogták fel a gyermeket, akinek nincs gyermekkora. Nem olyan önálló életszakasznak, 

amelynek pszichés, intellektuális és szocializációs sajátosságai vannak. „Mindent egybevéve, a hollandok 

teremtették meg a világ első modern otthonait, a hétköznapi emberek családi életének bensőséges 

színtereit” (Taylor). 
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II. A viktoriánus Anglia regényei 

A viktoriánus Anglia – ahol a jelző különös módon éppen nem az uralkodót, hanem a brit civil társadalom 

polgári hétköznapiságát szimbolizálja – kedvelt és dominánssá váló prózai művészeti ága a regény lett. 

Ez nem csak tematikai és szemléleti fordulatot hozott egy már meglévő mimetikus művészetben – mint a 

holland életképfestészet –, hanem voltaképpen egy új műfajt teremett magának, a regény (novel) műfaját. 

Jellegzetesen polgári műfaj ez a befogadók oldaláról is, mert a beköszöntő “írók korában” Anglia az 

“olvasók nemzetévé” vált (Ian Watt). Ekkor emelkedett meg a nyomdászok száma, terjedt el az újság-és 

folyóirat olvasás, de füzeteket és könyveket is készítettek. Hozzá kell tenni, hogy az irodalom ekkor és ott 

elsősorban női időtöltés volt. A regény, mint új művészeti forma jellegzetesen polgári termék, s a 

hagyományos elbeszéléssel ellentétben valósághűségre törekedett. Kapcsolatot mutat a realizmus 

filozófiai fogalmával, amelyet először az 1830-as években Rembrandt valóság-utánzó képeire használtak 

Franciaországban. A regénytől távol áll a mítoszok és a legendák hagyományos forrásként való 

felhasználása. „Míg a hagyományos történetek egy változatlan szokásokra épülő világba vezették el az 

olvasót, addig a regény individualista fordulatot vett, s mivel az egyéni élmények minden esetben 

egyszeriek, a történet is mindig új. Minden regény bizonyos emberekről szól, bizonyos körülmények 

között, meghatározott idő- és térösszefüggésben.  

 

„(...) a regény egy örökké változó világirodalmi közvetítőeszköze, s ezért lényegét tekintve modern, a 

modern világrendszer terméke. Angliában kifejtett kulturális hatásának csúcspontját a viktoriánus regény 

egyeduralmának hosszú korszakában éri el. (…) Az Angliában 1811és 1819 között születettek közül 

William Thackeray, Charles Dickens, Anthony Trollope, Charlotte és Emily Brontë, George Eliot a 

világirodalom meghatározó íróivá váltak. (…) [A regény] »nemzeti« azonban csak annyiban volt, 

amennyiben a brit nemzetet a középosztálybeliek alkották. »A hatalmas olvasóközönség tisztes 

polgárokból állt, és a viktoriánus regényírók a tisztes polgárok számára írtak.« (Allen). A tisztességes 

polgár ezen eszménye állt az angol regényírás homlokterében. A középosztály ily módon határolta el 

magát egy szétzilált arisztokráciától az egyik oldalon, s egy neveletlen munkásosztálytól a másikon”. 

(Taylor). 

 

A viktoriánus értékek tehát egyet jelentettek a hétköznapi polgári értékekkel és a számukra követendő 

magatartásmintákkal, s olyan mértékben hatásos, recipiált hegemóniát jelentettek, hogy a történelem 

iróniájaként ebben az időszakban az amerikaiak saját kultúrájukat “viktoriánus Amerikának” hívták, alig 

néhány generációval azután, hogy felszabadították magukat Viktória nagyapjának királysága alól, s hogy 

alkotmányozzanak, a respublika államformájában. Ilyen erős egy hegemónia-ciklus csúcshegemóniájának 

kulturális befolyása. 

 

III. Az amerikai filmipar 

Az amerikai filmipar, Amerikának a modern világra tett kulturális hatása az I. világháború után 

felemelkedő világhatalom helyzetétől datálható.  Kitüntetett szerepet játszó műfaja ennek a mozifilm volt, 

annak is a populáris változata, amely részben az európai filmgyártás magas kultúrájával szembe állítva 

bizonyult hatásosnak. Mindenki számára érthető mivoltukat és népszerűségüket John Lukacs így 

jellemezte: „1925-ben Európában már több millióan ismerték az amerikai mozicsillagok nevét és arcát, 

miközben nem tudták megmondani saját miniszterelnökük nevét”. Az amerikai film hódításának első 

évtizedeit néhány jellemzőjén keresztül írjuk le. AZ 1930-as évek Hollywoodjának csillogó sztárjai és 

látványos tucat-filmjei a szegénységtől való menekülés képzetét hordozták. A moziközönség nagysága 

1946-ban döntött csúcsot. Az élénk hazai és export piac ellenére a televíziózás kezdetei már beárnyékolják 

e sikereket.  A háború utáni kertvárosi életmód már jobban kedvezett a televízió által nyújtott otthoni 

szórakozásnak, mint a távoli belvárosi mozikban vetített filmek látogatásának. Hollywood az ötvenes 

években erre az életmódváltozás általi kihívásra a televízió számára készített “ötven perces” 

játékfilmekkel válaszolt. Tartalmilag a társadalmi mondanivalójukban veszélytelen és kellemes filmek 

terjedtek.  Majd a western- háborús-, gengszter-, horror, sci-fi és egyéb filmtípusok diadala után ebben az 

évtizedben fedezik fel az ifjúságot, a hozzá tartozó „teenager” közönséggel.  

 

„Ez az ifjúsági kultúra Amerika jóléti társadalmának terméke. A történelem folyamán először a hétköznapi 

fiatalok hatalmas piacot jelentettek, és az új fogyasztókat tizenéveseknek hívták. Az ifjúság egyet jelentett 

a pihenéssel, szórakozással és pazarló életmóddal.” (Taylor). A rock-and roll, a love story-k, és a 
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szünidős/tengerparti filmek egyszerű képletei a “dolce faire niente-t”, az édes semmittevést, egy ifjúsági 

szubkultúra létét, és a lázadást egyszerre reprezentálták közönségüknek.  

 

A futószalag-filmek tömegei – komédiák, drámák, televíziós sorozatok – a világot magától értetődőnek 

ábrázolták, az amerikai élet egyre biztonságosabbnak, otthonosabbnak, meghittebbnek történő 

ábrázolásával. Mutatis mutandis folytatták a holland életképfestészet, az angol regény polgári 

otthonosság mondandóját. Az amerikai állom celluloid szalagon került a világ elé, s ebben a mozi sztárok 

lejöttek a földre, azaz “közvetlen, egyszerű, átlagos emberi lényekként” jelentek meg. Mindez a hegemón 

hatalom saját hétköznapiságára alapozott magabiztossága, ahol filmcsillagok (Doris Day, Rock Hudson, 

Gregory Peck, Elvis Presley) szavatolják, hogy a mindennapi a legjobb. A mindennapi pedig az amerikai 

kertvárosban élő középosztály. Az összes amerikai várost összekötő autópályák megépítésével és az 

autóipar szédületes fellendülésével a kertváros válik a fő települési formává. Olyanná, amely az építőipari 

vállalatok tömeggyártása nyomán, melynek prototípusa a Levittowns volt, életmód- és magatartás 

mintákat mutat fel, és sokak, tömegek számára válik elérhetővé. Ugyanis szinte minden rendszeres 

munkával rendelkező egyénnek megteremtették a kertvárosi létet és ideált.  

 

A kertvárosokba költözés okait firtatva a szociológia azt tapasztalta, hogy az emberek vágyakozásai a 

“kényelmet és a tágasságot”, illetve a “magánéletet és cselekvési szabadságot” jelölték meg 

nagyvárosokból való elköltözésük legfontosabb okaiként. Épp ezért ezeket tekintik a hétköznapi 

modernitás kvintesszenciájának.  

 

A kertvárosban lakó, kétkezi, fizikai munkások középosztályhoz tartozóként 

azonosították önmagukat. Szociálpszichikailag nézve: a kertvárosokban egyetemes 

osztállyá vált a középosztály. Az amerikai álom pedig a film médiuma segítségével 

világálommá vált. A középosztály – bármily szerény változatú – kertvárosai a világon 

gyorsan terjedő ideállá váltak, egy jobb családi élet, és a kollektív kényelem 

reményében. Sokan egyenesen a modern világ valódi emlékműveinek, a középkori 

Európa katedrálisai mai megfelelőinek tekintik őket. Egyben a világméretű zsákutca 

előjelének is. Miért?  

 

Azért, mert az amerikai hegemónia által világszerte útjára indított és szabadjára eresztett 

populáris fogyasztói forradalom, amely akár túl is élheti hegemón életre hívóját, olyan 

folyamatokat generál, amelyek – jobb esetben – ha nem is az emberi civilizációt, de a 

kapitalista világrendszer jövőjét sok szempontból megkérdőjelezik. A lakosság 

mindennapi életének feltérképezése rámutat a lehetséges cselekvési korlátokra, 

mércékre: vajon a Föld nem lesz-e túl kicsi a kapitalizmus számára? A világon 

mindenütt terjedő, helyi kultúrákat elárasztó fogyasztói- és életmódminták, a Coca-Cola, 

a hamburger és a hollywoodi filmek, terjesztik Amerika üzenetét. Lehetséges-e, 

fenntartható-e egy globális kertvárosiasodás, akkor, amikor a hatvanas években az USA 

a világnépesség 1/15-öd részét alkotva a világ erőforrásainak mintegy 1/3-át 

fogyasztotta el. Korlátlan-e a fejlődés, megvalósítható-e az amerikai minta szerint 

szervezett tömegfogyasztás, miután a “népesség-bomba” robbanhat, miután az 

erőforrás-korlátok számbavétele nyomán a fenntarthatóság már az 1970-es évek elejétől 

politikai témává vált? Ha lesz is elegendő zöld energia, az externáliákat, a föld, a levegő 

és az ivóvízkészletek szennyeződését, a globális felmelegedés problémáit sikerülhet-e 

megoldani?  Nincs ugyanis egy olyan korlátlan technikai-technológiai fejlődés, amely 

független volna a tőkés világgazdaság politikai gazdaságtanától és kultúrájától. Így a 

technológia csak része a problémának, és nem lehet annak a megoldása (amint ezt a 

technicista felfogások gondolják). Globális méretekben betarthatatlan ígéreteket, 

teljesíthetetlen igényeket hordoz az amerikai hegemónia terjesztette modernitás. A 
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világháló korában állandó és erőteljes, de tömegesen követhetetlen minták okai a délről 

északra áramló migrációnak.  

 

A harmadik hegemónia-forma bemutatása már jelenkorunkba vitt át, ezért igényli a 

centrumkapitalizmus belső átalakulásának, állami alakzatainak jellemzését. 
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V. 3. AZ ÁLLAM MOZGÁSPÁLYÁJÁNAK ÁTFOGÓ ÍVE ÉS CSOMÓPONTJAI A 

JELENKORBAN 

 

Az éjjeilőr (minimális) állam. A mérsékelt állam eszméje. A pluralista demokrácia állama a XX. 

század második felétől. . A keynesinus jóléti állam fogalma. Az „államtalanítási” periódus 

(dezetatizáció, dereguláció) etalonjai. A neoliberális államfelfogás alternatívái: a fejlesztő állam 

paradigmája és az NPM-kritika. (Uótbbit az V. 8. fejezetben tárgyaljuk.) 

Mielőtt a tipikus állami alakzatokat tárgyalnánk, érdemes egy áttekintő táblázatba 

összefoglalnunk – immáron csak a centrumkapitalizmus – gazdaságának, politikai 

szerkezetének és államának karakterisztikumait. Mind a vertikális, mind pedig a 

horizontális tagoltság átfogó képet ad az államnak a gazdasági és politikai környezetével 

való kapcsolatáról.  

 

Gazdaság szabad verseny szervezett 

nemzetgazdaság 

világgazdaság 

 

 

Politika 

 

 

 

honorácior 

demokrácia 

 

 

 

pluralista demokrácia 

"A politika globális 

alakítása globális 

világkormány nélkül 

történik" 

A szuperstruktúra 

szabályozó hatalma 

 

 

Állam 

 

 

 

éjjeliőr/minimális/ 

mérsékelt állam 

 

 

 

intervencionista 

(Welfare State, 

sozialer Staat; Etat 

social) 

Dezetatizáció, 
dereguláció 

↔ 

Developmental 

State;  

regionalizmus 

(NAFTA; EU; 

Délkelet-Ázsia) 

 

2. ábra A történelmi kapitalizmus korszakainak sémája (SZIGETI Péter) 

V. 3. 1. AZ ÉJJELIŐR (MINIMÁLIS ÁLLAM)  

Történetileg a XX. század elején, az első világégés előtt a szabad versenyes 

kapitalizmust még a Ferdinand Lassalle által éjjeliőr államnak nevezett állam kormánya 

irányította. Ennek, miután létrehozta a kapitalizmusnak megfelelő jog-és 

intézményrendszert, funkciója elvileg csak a jogrend, a közrend és a közbiztonság 

fenntartására irányult, és nem érintette az ezen kívül eső társadalmi 

tevékenységszférákat. Egy ilyen kormányzás a nemzeti össztermék mindössze 7-8%-

ával diszponált az Egyesült Államok esetében (Puhle, 1974). Az a széles körben elterjedt 

téves képzet viszont, amely szerint a szabad versenyes kapitalizmus állama egyáltalán 

ne avatkozott volna be a gazdaságba, nem állja meg a tények kritikáját. Ekkor született 

ugyanis a gyári törvényhozás, a termelés aprólékos állami szabályozása és 

szabványosítása, a kereskedelempolitika (védő-vagy szabadvámok) meghatározása 

ekkor is állami feladat volt, vagy az a tény, hogy a tőkés érdekek végső, piacot kiegészítő 
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politikai biztosítéka ekkor is az állam volt, – elégséges cáfolat (Szoboszlai,1987). 

Azonban az éjjeliőr, minimális állam valóban „eszmei össztőkés” (Engels), és nem 

anyagi, mint a keynesiánus Welfare State. 

 
A liberális minimális állam államcéljának igen jó meghatározását adta egykor Wilhelm von Humboldt: 

„Az állam tartózkodjék a polgárok jólétéről való bármilyen gondoskodásról, és ne tegyen többet, mint ami 

a polgárok egymástól és a külső ellenségtől való biztonságának megvédéséhez szükséges, és semmilyen 

más célból ne korlátozza szabadságukat.” 

 

Ez a gazdaság és a társadalom önműködő, önszabályozó természetének („hagyjuk a 

dolgokat saját természetük szerint fejlődni, a világ megy önmagától is”) mára már kissé 

idejétmúlt eszméje, melyet Humboldt az állam hatásköreinek megállapításaként 

szorgalmazott. 

 

Az első világháborús hadigazdálkodás eredményezte állami beavatkozás-növekedés 

már jelentős elmozdulást hozott ettől a kormányzati tevékenység kiterjedésében, noha 

ezt a gazdaság vonatkozásában még csak segédfunkciós kormányzásnak tekinthetjük, 

hiszen nem létezett még a beavatkozás gazdaságpolitikájának elméleti alapjaként a 

keynesi gazdaságtan. Ez idő tájt az előbb említett mutató (az 1920-as évekre) 12 %-ra 

nőtt. 

 

V. 3. 2. A MÉRSÉKELT ÁLLAM ESZMÉJE 

Történeti realitásként a minimális államon túlhaladt az idő a két háború közötti fejlett 

országokban, különösen az 1929-1933-as gazdasági világválság szükségessé vált 

válságkezelése nyomán. Azonban az államot a piac árnyékában szükséges rosszként 

számon tartó politikai liberalizmus megpróbálta ezt összeegyeztetni a társadalmi, 

gazdasági és a politikai változások ideáljával. Ebből született meg a mérsékelt állam 

eszménye, amely részben szembenézett az új idők új szavaival: mégpedig a többségi elv 

legitimáló erejének elismerésével, a centrum polgári államait jellemző parlamentarizmus 

demokratizálódásával, az általános választójog és a politikai részvétel terjedésével 

(eltérően a XIX. századi ún. honorácior demokráciáktól, amelyben a népesség kevesebb, 

mint tíz százaléka gyakorolhatta csak politikai jogait) – próbált meg a változásokhoz 

alkalmazkodni.  A minimális államhoz hozzátartozó fő tétel, hogy a közjó a piacon 

keletkezik. Mi van, ha ezt a demokratikus akaratképzés következtében a többség nem 

fogadja el, elveti a piac értékítéletét, mi van, ha netán rendszerváltást, forradalmat akar? 

Ha az államhatalmat a többségi elv legitimálja, akkor a „vox populi, vocis Deii” alapján 

a közakarat eltérítheti, sőt, felülírhatja a piacon keletkezett közjót és 

jövedelemmegoszlást. A többségi elv vált a közérdek – valós vagy vélt – legitimálójává, 

minek következtében az államtól pozitív szolgáltatások is elvárhatóak. A 

hatalommegosztás és az egyéni szabadságjogok polgári rendet biztosító garanciái mellé 

ezért a mérsékelt állam hívei további garanciákkal bástyáznák/bástyázzák körül a 

magántulajdon piaci integrációján alapuló berendezkedést: az alkotmányos állam 

kiegészül az önkorlátozó hatalom és a jogállamiság eszméjével, megteremti az 

alkotmányvédelem és az alapjogi bíráskodás új eszközeit (alkotmánybíráskodás, 

ombudsman), növeli a semleges-ellenőrző szervek szerepét és a helyi-területi 

közösségek önkormányzatával ellensúlyozza a főhatalom (a parlamenti többség és a rá 

épülő kormányzás) képviselőit.  
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Mindezt nagyon különböző egyedi-nemzeti körülmények és tradíciók között és 

intézményes megoldásokkal ható államfilozófiai nézetrendszerként, a tipikusság 

értelemében kell felfognunk. Valaminő mérsékelt szociálliberalizmus még az 

angolszász országokban is sokak számára akceptálhatóvá vált, de a mérsékelt állam 

eszméjében és intézményes berendezkedésében látták/látják a garanciát a kapitalizmus 

meghaladásával, transzcendálásával szemben. 

 

V. 3. 3. A PLURALISTA DEMOKRÁCIA ÁLLAMA A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉTŐL  

A szerződéselméletek mai formáit a pluralizmus politikai ideológiájának térhódítása 

váltotta ki. Elméletei már a XIX-XX. század fordulóján megjelentek, de az állam 

működését meghatározó valóságos tényezővé csak a II. világháború után, a weimari 

demokrácia csődje és a fasizmus bukása után váltak. Jelentőségük már nem abban áll, 

hogy az állam keletkezését kívánnák megmagyarázni, hanem abban, hogy a politikai 

szabadságjogok gyakorlására, a sokféleség értékének és a tolerancia elvének 

elismerésére építenek modern államiságot. Közép-kelet- Európában – így hazánkban is 

– e minta átvételére került sor 1989 után.  

 

A pluralizmus a különböző politikai minőségek közötti szabályozott versenyhelyzet 

biztosításával kívánja megoldani az állam optimális és legitim vezetését. Ennek azonban 

előfeltételei vannak, éspedig három, együttesen érvényesülő előfeltétele:  

 

1. Mindaddig, amíg az általános választójog csak a népesség kisebbségére terjedt 

ki (hiszen a nők a választójogból való kiszorulásával ez volt a helyzet 

majdhogynem 1945-ig), addig eleve korlátozott a politikai részvétel. Az 

általános választójognak tehát nemcsak jogi fogalomként kell léteznie 

(körülbelül 1920-tól ez már megvolt), hanem politikai realitásként: azaz a 

népesség legalább 60 %-ára kell kiterjedni. Ez a modern demokrácia politikai 

szociológiai kritériuma, az egyéni részvétel felől, ami magas fokú legitimitást 

biztosít a korábbi állapotokhoz képest, mert senkit sem zár ki a részvételből 

(kivéve: a kiskorúakat, közügyektől eltiltottakat). 

 

2. A közhatalomnak le kell mondania arról, hogy beavatkozzon a különböző 

politikai mozgalmak, pártok megszerveződésébe. Nem gátolhatja állami és jogi 

eszközökkel az irányzatok képződését. Mindaddig, amíg egy rendszer az 

ellenzéket közhatalmi eszközökkel korlátozhatja, üldözheti, betilthatja 

(illegalitásba szoríthatja), nem beszélhetünk pluralista demokráciáról. A politika 

innentől kezdve nem rendvédelmi kérdés. A szabad politikai szerveződés – a 

gyülekezési, sajtó- és egyesülési jog alapján – mindenkit megillet.  

 

3. Ahhoz, hogy szabadon megszerveződő politikai erők közötti demokratikus 

választásokon dőljön el, hogy ki gyakorolja a hatalmat, az is szükséges, hogy 

tiltott legyen a hatalom erőszakos megszerzése vagy megtartása. Tehát 

szabályozott időközönként sorra kerülő választási eljárásnak kell létrehoznia a 

politikai hatalmat.  
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A pluralista demokrácia fogalmi kritériumának tehát akkor tesz eleget egy politikai 

rendszer, állami berendezkedés, ha: 

 

 az egyéni politikai részvétel az általános választójogra épül, 

 az ellenzéki tevékenység legalitása biztosított, szabad szerveződéssel, 

gyülekezési joggal, szólás- és véleményszabadsággal, szabad sajtóval és 

sztrájkjoggal, 

 tilos a hatalom erőszakos megszerzése, és periódusonként demokratikus 

választásokat tartanak. 

 

A legkülönbözőbb társadalmi erők, érdekek és értékek jegyében lehet tehát fellépni a 

politikai színtéren, és minden szereplőnek el kell fogadnia ezeket a szabályokat. Az 

államhatalom gyakorlása senkit sem illet meg örökre, minden formáció leváltható, 

viszont senki sincs kizárva annak lehetőségéből, hogy választás útján hatalomra 

kerüljön. Az így létrejött rendszer a politikai szabad versenyt tekinti optimális 

regulátornak. Pártelvű annyiban, amennyiben az állampolgári szavazatok 

megszerzésének legjobb eszközei a pártok: az egyén és az államhatalom között 

foglalnak helyet, és közvetítenek közöttük. A pluralista demokrácia a versengő pártok 

demokráciája, s ebben a vonatkozásban a közvetett képviselet elvére épül. 

 

Ha nincs politikai pluralizmus, aligha alakult volna ki a jóléti állam. Ez nemcsak a 

termelőerők fejlettségét, hanem azt is feltételezte, hogy széles néprétegek igényei, 

törekvései fejeződhessenek ki a törvényhozásban. 

 

Azonban nem államcentrikus rendszerről van szó: felfogása szerint a hatalom szétszórt, 

diffúz módon oszlik meg a közösségben, és az állami túlhatalommal – melynek egykor 

az abszolút szuverenitás tanai voltak elméleti kifejezői – szembeállítja a különféle 

társadalmi erők hatalmát: helyi közösségekét, érdekcsoportokét (szakszervezetek, 

vállalkozói szövetségek, ipari- és kereskedelmi kamarák), köztestületekét, egyházakét. 

A pluralisták felfogása szerint az államcentrikus rendszer mindenhatósága, 

omnipotenciája könnyen vezethet impotenciához, tehetetlenséghez (Harold Laski). 

Ezzel szemben lépnek fel, a társadalmi konfliktusok megoldásának nem állami módjait 

keresve. A konfliktusok megoldásának legfontosabb eszköze a kompromisszumkészség 

és a kompromisszumok megkötése. Mindenki kapjon valamennyit, de senki se kapjon 

meg minden erőforrást. 

 

Politikai filozófiája az, hogy minden érdek minél előbb megszerveződhessen, 

képviselethez juthasson, s minden érdekkonfliktus ezáltal minél előbb feloldódhasson. 

„Bárcsak minden érdek pénzben kifejezhető volna, akkor könnyen meg lehetne oldani 

konfliktusaikat.” (Robert Dahl) Azok az érdekek, melyek növekednek, 

generalizálódnak, könnyen kompromisszumképtelenekké válhatnak, és nem lehet őket 

feloldani a rendszer egészének veszélyeztetése nélkül. Sok kicsi, kézzel fogható 

konfliktus nyílt ütköztetésére, rugalmas játéktéren való szerepeltetése szükséges ahhoz, 

hogy a részérdekek harca ne integrálódhasson, és ne veszélyeztethesse az egészet. Az a 

különös érdek, politikai minőség, amelyik el tudja fogadtatni magát a többivel, adott 

időre közérdekké válik. Sokszor nemhogy az abszolút, még az egyszerű többség (51%) 

megszerzésére sem képes, 50% alatti mandátummal rendelkező kisebbségi koalíciók 

jönnek létre a pluralista társadalom demokráciájában. Ez azonban nem baj, mert ha 
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gyorsan keletkeznek és változnak ezek a kormányzó kisebbségi koalíciók, ezzel 

rugalmasan reagálnak a változó szükségletekre. Ez a politika feladata az 

érdekkonfliktusok kezelésében. 

 

Mindezek a kritériumok és törekvések normatívak (követelmény jellegűek): nem azt 

jelentik, hogy mindazok a rendszerek, melyek pluralista demokráciának tekintik 

magukat, automatikusan meg is felelnének ezen elvi kritériumoknak: nyitottságnak, 

rugalmasságnak, elnyomásmentességnek, hanem azt, hogy a ténylegesen fennálló 

politikai rendszerek megítélésének ezek a követelmények az adekvát mércéi, azért is, 

mert történetileg a II. világháború után terjedtek el a fejlett országok zömében. 

 

V. 3. 4. A KEYNESIÁNUS JÓLÉTI ÁLLAM FOGALMA 

Ha itt most nem foglalkozunk az államszocialista kísérletekkel, továbbá a különféle 

jobboldali radikalizmusok (német nemzeti szocializmus, Führerprinzip) és az olasz 

fasizmus (stato totalitario) kormányzatával – és ezeket külön problémáknak véve nem 

is igen kell megtennünk –, akkor a polgári állam jelenkori, mintegy száz éves 

mozgáspályáján az első igazán tevékeny, intervencionista államnak a szervezett 

kapitalista fok keynesiánus jóléti államát tekinthetjük. Az állam és a magángazdaság 

közötti viszony nemcsak azért változik itt meg, mert nő a redisztribúciós hányad (az 

1930-as években már több mint 20%) és a szövetségi kormány kiadások dinamikája is,33 

hanem azért, mert a kormányzati gazdaságpolitika a New Deal-lel kezdődően 

egyértelműen aktív válságelhárítói és gazdaságszervezői funkciókkal bővül, és 

szociálpolitikai feladatokkal egészül ki. Kétségtelen, hogy ekkor a szervezett 

kapitalizmus keynesiánus jóléti államának [az angolszász világban KWS-nek 

(Keynesian Welfare State) nevezett alakulatnak] a New Deal mellett a svéd 

szociáldemokrácia modelljeként megvalósult, „népileg ellenőrzött kapitalizmusa” 

(Göran Therborn, 1984) még csak prototípusait jelentették valami olyasminek, aminek 

fénykorát az 1945-1975 közötti három évtized jelentette. Ekkor vált uralkodóvá a KWS 

a centrum országokban, persze időszakonként és országonként nem azonos mértékben 

és módokon. A KWS funkcióit részletesen jellemezni fogjuk. 

 

Induljunk ki az elemi fogalom-meghatározásokból. Mérvadó kutatók, Wilensky és 

Szamuely nyomán, Claus Offéval, Asa Briggssel és sokakkal összhangban a következő 

mozzanatokat kell tartalmaznia egy jóléti állam és egy „varázstalanított” állam 

definíciónak:  

 

A jóléti állam a hazai össztermék központi redisztribúciójából egyrészt az önhibájukon 

kívül balesetet, egészségkárosodást szenvedetteknek vagy munka nélkül maradottaknak 

nyújt állampolgári jogon, jogegyenlőségi alapon és minimális – a minimálbér 

színvonala alatt maradó – mértékben állami gondoskodást, másrészt keynesiánus 

gazdaságpolitikával igyekszik moderálni a tőkés gazdaság ciklusos mozgásának 

kilengéseit és az állami intervenció eszközeivel biztosítani valaminő növekedés 

egyensúlyi feltételeit. 

                                                 
33 Az USA-ban 1913-ban csak 0,7 milliárd dollárt, 1919-re a háború miatt 18,5 milliárdot tesznek ki a 

szövetségi kormánykiadások, hogy 1923-ra 3,25 milliárdra való visszaesés után 1929-től 

megsokszorozódjanak. Hasonlóan növekedést mutat az állami szektor részesedése a belföldi 

össztermékben, éspedig az USA-ban és Németországban is. (PUHLE, 1974, 181-182. p.) 
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V. 3. 5. AZ „ÁLLAMTALANÍTÁSI” PERIÓDUS (DEZETATIZÁCIÓ, DEREGULÁCIÓ) 

ETALONJAI 

A dezetatizáció állama nemcsak hogy nem tartja alkalmasnak az állami intervenciót az 

immanens gazdasági mozgások szabályozására, hanem azt egyenesen a válság okának 

tartja, mert nemkívánatos és diszfunkcionális módon fékezi a piac öngyógyító erőit, és 

jóléti kompenzációival gátolja a versenytársadalomban elengedhetetlen természetes 

emberi motivációk érvényesülését, amelyeknek teljesítmény növelő hatása lehetne. 

Következésképp az államtalanítással, a deregulációval, a privatizációval és 

monetarizmussal vissza kell térni a versenytársadalom egyszerű formájához, de 

immáron nem nemzeti, hanem globális, világgazdasági keretekben. Programszerűen: 

kapitalizálni kell a kapitalizmust, tehát megtisztítani azon rendszer idegen, exogén 

gazdasági és társadalmi tényezőktől, melyek az elmúlt évtizedekben fékezték a gazdasági 

hatékonyságot és a versenytársadalom szelekciós mechanizmusát. 

 

Az állam jelenkori mozgáspályájában a negyedik etapot és csomópontot az utóbbi 35 

évben követett dezetatizáció jelenti, amely gazdaságpolitikai alapjait tekintve 

visszatérés az általános egyensúly elmélethez, pontosabban a neoklasszikus, kínálati 

gazdaságtanhoz, a kormányzati szerepvállalás meghatározott redukciójával. Az inga 

visszaleng, de mégsem a kiinduló pontra, a századelő minimális államaihoz. A 

történelemben még egyszer nem lehet azonos pontra érkezni, hiszen közben a polgári 

nemzetállamot, amely 200 esztendőn keresztül meghatározó létforma volt, gazdasági 

alapjai tekintetében felváltotta a globális gazdaság nemzetek feletti ágensek dominálta 

valósága.34 [Ugyanakkor a nemzetállam más (például a globális, kommercializált 

tömegkultúra vagy az angol nyelvi imperializmus hatására végbemenő kétségtelen) 

gyengülését ma sem lehet úgy értékelni, mint ami kétségbe vonhatná a nemzet nyelvi, 

kulturális, történeti és pszichés attitűdökben meglévő reális közösségiségét. A növekvő 

számú, de kisebbségben lévő világpolgárok – „világ-elit” mellett éppen ezért ma is 

vannak – nemcsak nacionalista érzület-etikájú, s ami még rosszabb, pszichózisú és 

ideológiájú tömegek – hanem hazafiak is.] 

  

                                                 
34 A világ össztőkéjének minimálisan is 30-40%-át birtokolják a multik, - igen sokak szerint, 

Tevékenységüket fúziók, nemzetközi kivásárlások, kereszttulajdonlás, formális és informális stratégiai 

szövetségek kísérik. Hatalmas konglomerátumok, gyakran egyetlen nemzeti piachoz sem különösebben 

kötődő transznacionális társaságok váltak a nemzetközi gazdasági viszonyok liberalizálásának 

élharcosaivá és meghatározóivá. Nem ország-, hanem világméretekben optimalizálják tevékenységüket, 

amit a töredékére zuhant szállítási és távközlési költségek tesznek lehetővé. Egy-egy gigantikus konszern 

összforgalma ma már a többszöröse a szegényebb vagy közepesen fejlett országok GDP-jének. Főleg a 

kevésbé gazdag nemzetállamok gazdasági ereje ezzel is relativizálódik, miközben a legtöbb és legnagyobb 

multinak hátteret jelentő gazdasági nagyhatalmak – mindenekelőtt az Egyesült Államok – világgazdaságot 

és ezzel világpolitikát meghatározó pozíciója a korábbinál is egyértelműbbé válik.  
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V. 4. A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ALAKULÁSA A WELFARE STATE ÉS A 

DEZETATIZÁCIÓ ÁLLAMÁNAK ESETÉBEN (ÖSSZEHASONLÍTÁS) 

 
A keynesiánus irányzat szerinti állami funkciók (mérleg). A radikális kritika. A neoliberális 

áramlat. A mérsékelt kritika. Milyen területeken sikeres a neoliberalizmus állama? 

(Tulajdonviszonyok-privatizáció; a piac funkcionális formái: az árupiac, pénz-és tőkepiac, 

munkaerőpiac jellemzése; a repülő pénzpiac hatásai; a munkaerőpiac; redisztribúció). A 

kormányzati alternatívák egymáshoz való viszonya.  

 

A kétféle államforma összehasonlításánál a valóságos komplexitás szükséges redukciója 

módszerével kell élnünk, és ebben az értelemben kell a megértés célját szolgáló 

ideáltípusokat képeznünk. A jóléti állam kutatói kimutatták, hogy ötféle ország 

csoportot – a legszociálisabb Észak-európait, a német-francia változatot, a mérsékelt 

angolszászt, a közepesen fejlett országokét, és végül a perifériák modelljeit, sorrendben 

gyengülő jóléti teljesítményekkel – lehetett kimutatni 1945-1975 között. Továbbá a 

dezetatizáció iránytűje uralta időszakban (körülbelül 1979-2008) is ugyanennek a 

konkrét sokféleségnek – számtalan különös formában és egyedi nemzeti változatban 

való létezés – gazdagsága jelenti a megismerés módszertani nehézségeit. 

 

V. 4. 1. A KEYNESIÁNUS IRÁNYZAT SZERINTI ÁLLAMI FUNKCIÓK (MÉRLEG) 

Milyen ideáltipikus értelemben vett gazdaság-és szociálpolitikai megfontolások – illetve 

belőlük (is)35 következő – kormányzati szerepvállalások, funkciók állnak itt szembe 

egymással? 

 

Keynes és a keynesiánus ökonómia a klasszikus elmélet bírálatával lépett fel, amely a 

gazdaság zavaraiban, aránytalanságaiban és ciklikus válságaiban csupán átmeneti 

nehézségeket látott, amelyek a piac öngyógyító erőinek hatására, előbb-vagy utóbb, 

kisebb vagy nagyobb kerülőutak révén, de helyreállítják a megbomlott egyensúlyt. 

Keynes a kereslet és a kínálat arányainak megbomlásában viszont nem felületi és 

átmeneti nehézségeket látott, hanem olyan, az állam szabályozó beavatkozásával 

elhárítandó veszélyeket, amelynek elméleti alapjait mind az összkereslet és az 

összkínálat közötti egyensúly megteremtése, mind pedig a kontraciklusos konjunktúra 

politika vonatkozásában kidolgozta. Ezzel az állam gazdasági beavatkozásának új 

dimenziói nyíltak meg. A Nagy Válság időszakában, amikor a tőkés gazdaság a 

permanens túlkapacitások – az áruk, a munkaerő és a pangó termelőtőke vonatkozásában 

egyaránt – állapotába került, nem volt többé tartható sem az áruk összkereslete és 

összkínálata között állandó egyensúlyt tételező walras-i neoklasszikus modell, sem 

pedig a Say-dogma, amely szerint „minden kínálat megszüli a maga keresletét.” Keynes 

fő műve, A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete (1936) hatására36 

elterjedtté vált a szabályozott kapitalizmus megteremtésének lehetősége és 

szükségessége, anélkül, hogy ez a profitelvű gazdaság alapjait felszámolná.  

                                                 
35 Az „is” kitételre azért van szükség, mert természetesen minden kormányzat valóságos reálfolyamatok 

és problémák hatásai közepette dönt és cselekszik, amitől nekünk ezúttal azért kell elvonatkoztatnunk, 

hogy az absztrakció erejével kidomboríthassuk a paradigmatikus különbségeket. 
36 Szervezett kapitalizmus című monográfiám a New Deal és a svéd eset reálfolyamatainak leírása mellett 

rámutatott arra, hogy Keynes mennyire korproblémákon dolgozott, s hogy tulajdonképpen az anticiklikus 

gazdaságpolitika elve Rudolf Hilferdingnél már 1924-ben megvolt (SZIGETI Péter: Szervezett 

kapitalizmus. Mediant Kft., Budapest, 1991, 45. p.). 



 

 267 

Figyelmünket először a gazdaság állami szabályozhatóságára, majd e gazdaságpolitikát 

részben kiegészítő, de belőle is következő szociális, jóléti megfontolásokra fordítjuk. 

Mindkét összefüggésben a tevékeny, intervencionista, és felelősséget vállaló állam lép 

elénk. 

 

Keynes elmélete a klasszikus iskolával szemben rehabilitálta a szubjektív faktor 

ökonómiai jelentőségét. A takarékosságra, fogyasztásra, beruházásra és egyebekre való 

hajlandóság befolyásolása motiváció-menedzsmenttel lehetséges, és ez szabályozó 

eszközöket teremt a kormányzat számára. A gazdaságot fellendítő hatékony kereslet 

bővíthető gazdaságpolitikai eszközökkel. A konjunktúra fenntartása és a 

munkanélküliség aktív foglalkoztatáspolitikával, állami beruházásokon keresztüli 

stimulálással elérhető cél. Elsősorban költségvetési (fiskális) politikával, kisebb 

mértékben monetáris eszközökkel motiválhatóak a reálgazdaság szereplői. A 

költségvetési kiadások szerepe a magántőke beruházásainak kiegészítésével az ún. 

multiplikátor-hatáson keresztül a gazdaság dinamizálására alkalmas, míg az 

adópolitikával elsősorban a fogyasztási és beruházási összkereslet alakulása 

szabályozható. A monetáris politika az ún. aktív – tehát nem semleges – pénz 

álláspontján állva a pénzmennyiség lehetséges, de nem öncélú növelésével a 

kamatlábakat kívánja alacsony szinten tartani („olcsó pénz”), hogy ezzel ösztönözze a 

termelő tőke beruházásait, ami a foglalkoztatottság szintjére és a fizetőképes kereslet 

alakulására egyaránt kedvezően hat vissza. 

 

Keynes olyan liberális gondolkodó volt, aki a gazdaság törvényszerűségeinek kutatása 

során helyt adott a legfontosabb termelési tényező, az ember szociális helyzete 

vizsgálatának – nem gazdaságon kívüli exogén, hanem endogén tényezőként. 

„Társadalmunk legjelentősebb bajai közé tartozik a teljes foglalkoztatásra való 

képtelensége, a vagyonok és jövedelmek önkényes és igazságtalan elosztása” – írta a 

General Theory-ban. Szemléletében egy igazságosabb, nivellálóbb 

jövedelemelosztásnak az ad értelmet, hogy az fokozza az összkeresletet. („Ha 

intézkedések történnének a jövedelmek olyan újraelosztására, amely növelné a 

fogyasztási hajlandóságot, ennek kifejezetten kedvező hatása lehetne a tőkeállomány 

növelésére.”) 

 

A jóléti államok fenti megfontolásokra épülő társadalom stabilizáló funkciója, melyet 

szociális kompenzációkkal és aktív foglalkoztatáspolitikával valósított meg, széles 

kőrben nyert elismerést a háborút követően. Voltak korábban is kritikusai – elsőként 

Friedrich August von Hayek The Road to Serfdom-ja (1944), amely nyugaton az 1970-

es évekig visszhangtalan maradt, Kelet-Európában pedig 1989 után lett belőle etalon – 

de az ipari társadalom tömeges rokkantsági, urbanizációs és munkanélküliségi 

ártalmaira a termelőerők fejlődése következtében lehetségessé vált, hogy a kapitalizmus 

keretein belül, történelmileg első ízben állampolgári jogon járó megoldásokat 

dolgozzanak ki. (Mert a hagyományos családi, vallási-karitatív és kisközösségi 

jótékonykodás eleve nem birkózhatott meg a modernizáció termékeként keletkezett új 

típusú problématömeggel.) A KWS jelentős sikereket ért el, s ebben az időszakban a 

szociális piacgazdaság doktrínája – amely a fasizmus dirigista gazdaságpolitikájának 

ellenreakciójaként Németországban keletkezett –, ezeknek a problémáknak a változata 

volt. 
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A szociális piacgazdaság alapító atyja, Müller-Armack megfogalmazásában: „A szociális piacgazdaság 

alapeszméje abban áll, hogy a piac szabadságának gondolata összefonódik a szociális kiegyenlítődés 

eszméjével. A versenygazdaság bázisán a magánkezdeményezést összekötjük a szociális haladással, amit 

éppen a piacgazdálkodás eredményei biztosíthatnak.” A piaci folyamatok kedvezőtlen következményei 

között nemcsak az indokolatlan jövedelem-egyenlőtlenségeket, hanem a monopóliumok kialakulását is 

bírálta. Ebből következik a szükséges állami szerepvállalásként „egyrészt a konkurencia intézményes 

garantálása, másrészt azok megadóztatása, akiknek jövedelmét magasnak tartják, és kedvezmények 

nyújtása azoknak, akiknek vagyonát növelni akarják.” (Idézi: Farkas Péter). 

 

Két újabb fontos funkcióhoz jutottunk el: egyfelől ha – mint ezt Rudolf Hilferding és 

mások egykor bizonyították – a piac legsajátabb terméke a tőke koncentrációja és 

centralizációja következményeként a monopólium, akkor az árugazdaság 

konkurenciaharcának fenntartása érdekében korlátozni kell a monopolizálódást, részben 

jogilag, versenytörvényekkel, részben különböző gazdaságpolitikai eszközökkel, a kis 

és középtőke anyagi támogatásával. Ez a versenyszféra fenntartásának, bővítésének 

kormányzati funkciója. Másrészt azonban ezt sem csak a gazdasági hatékonyság verseny 

szülte implikációja mozgatja, hanem a magántulajdon rendszert legitimáló funkciója, 

amit kispolgári demokratikus és szociáldemokrata törekvések mindig is támogattak. (Az 

1950-es, 1960-as években népi kapitalizmusként). A jóléti államnak tehát nemcsak 

anyagi kompenzációs, stabilizáló, hanem rendszer legitimáló, ideológiai funkciói is 

voltak.37  

 

A legitimációs funkciókkal függött össze az is, hogy az emberi jogok katalógusának az 

ún. második generációja ez idő tájt alakult ki, és 1966-ban kodifikálódott; ezt a 

Gazdasági-, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányaként fogadta el 

az ENSZ Közgyűlése. Ezeknek a gazdasági, szociális és kulturális jogoknak témánk 

szempontjából pedig az volt a jelentősége, hogy megerősítette – sőt bizonyos 

összefüggésekben és értelmezések szerint – tovább is terjesztette a jóléti állami 

kormányzás szerepkörét. Ugyanis az oktatási és kulturális javakhoz és értékekhez való 

hozzáférés biztosítása – a szélesebb néprétegek számára – egyfajta demokratikus 

esélyegyenlőség kiterjesztését jelentette, az ingyenes vagy legalábbis támogatott 

szolgáltatásokkal. Tehát a rendszer legitimációja érdekében, részlegesen, de állami 

feladattá is vált a felfelé irányuló társadalmi mobilitás elősegítése.  

 

Összefoglalásként konstatálható: a keresletösztönző intervencionizmus – az állam 

anyagi össztőkéssé válása – és az egészségügyi, oktatási és kulturális szerepvállalás, 

tehát egy bizonyos társadalompolitikai felelősség vállalása jellemezte a Welfare State-

et (melynek német nyelvterületen a „sozialer Staat” volt a megfelelője), amely 

teljesítményein keresztül demokratikus legitimációhoz jutott. Mivel a kapitalista 

gazdaság ebben az időszakban pozitív végösszegű játszma volt, s a növekedés közepette 

„tripartit”, a munkások, a vállalkozók és a kormányzati tényezők közötti tárgyalásos 

érdekegyeztetéssel osztálykompromisszumokra tudtak jutni, negyedszázadig a KWS 

stabil kormányzati szisztéma volt (Claus Offe).  

 

                                                 
37 Majdnem teljesen köz-és elismert a szakirodalomban, hogy egyfelől a létezett szocializmusok nyomása, 

másfelől az akkor Nyugaton is sok országban jelentős antikapitalista, forradalmi politikai erők 

közömbösítésének hatékony ellenszereként alakultak ki e funkciók. 
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Galbraith professzor az állam mozgásforma változásának csomópontján (1981) 

figyelmeztetett arra, hogy a jóléti állam elleni primitív és romantikus támadások mellett 

a valóságos problémát az jelentette, hogy a gazdaság makroökonómiai szabályozása sem 

tudott megbirkózni a munkanélküliség és az infláció problémájával. A 

keynesianizmusnak (is) vannak objektív korlátai. Az 1973-1974–es olajárrobbanást, a 

stagfláció jelenségét, és a nyomukban bekövetkezett világgazdasági változásokat 

tekinthetjük a bekövetkezett fordulat szimptomatikus mozgatórugóinak.  

 

V. 4. 2. A MÉRSÉKELT KRITIKA 

A jóléti államot sikereinek csúcspontján érte utol a válsága. Objektíve igaz, hogy a 

növekedéskorszak igényszínvonalát nem lehet fenntartani romló gazdasági 

teljesítmények mellett; ennyiben a mértékeken változtatni kellett. Az állampolgári 

jogon, jogegyenlőségi alapon járó szolgáltatások humánus, demokratikus elvét előbb 

kiegészítette, majd egyre inkább felváltotta a rászorultsági elv alkalmazása. A 

Trilaterális Bizottság kritikája (1975) közgazdaságilag még a túlelosztás álláspontjáról 

fogalmazta meg a kormányozhatatlansági paradigmát: a „túl sok demokrácia, túl sok 

pluralizmus veszélyekkel jár”, következésképpen a növekedési korszak jóléti államának 

igényszínvonalából vissza kell venni a kormányozhatóság érdekében. Ez az álláspont is 

tartalmazza azt, amit Freiher von Meyderbrandt, a német konzervatívok Weimar előtti 

utolsó vezetője optimális világossággal fogalmazott meg: „Mi, konzervatívok, 

semmilyen körülmények között sem fogjuk tűrni, hogy a birtokosok pénztárcáját az 

egyenlő választójog Birodalmi Gyűlésének kiszolgáltassák” (idézi: Hilferding, 1927). 

Valóban, a pluralista demokrácia jóléti állama az általános választójoggal rendelkező 

közvélemény nyomásának tette ki a kormányzatokat (anélkül, hogy rákérdezett volna 

arra, hogy mitől lehet tele a pénztárca, mi az érték forrása). A jövedelemmegoszlás 

bizonyos arányosítását – a kompenzációs mechanizmusokkal és a közszolgáltatások 

kiterjesztésével – kénytelenek voltak elszenvedni a birtokos osztályok. Mindenesetre azt 

látni kell, hogy a három földrész reprezentatív konzervatív tudósait – Samuel 

Huntingtont az Egyesült Államokból, Watanuki professzort Japánból, és Michel 

Croziert Franciaországból – egyesítő Trilaterális Bizottság 1975-ös túlelosztásos 

kritikája kétfelől is egy mérsékelt kritika volt: egyfelől nem esett vissza a hagyományos 

konzervativizmusba, amely elutasítja a redisztribúciót, mint olyat, másfelől még nem a 

neoliberális áramlatok alapjáról bírált, melyek már az állami beavatkozást tették meg a 

válság alapjának.  

 

V. 4. 3. A RADIKÁLIS KRITIKA 

A kritika tehát nem állt meg itt, hanem a 1980-as évtizedre az alapokig hatolt: a válság 

oka eszerint a radikális támadás szerint nem a gazdaságban, hanem éppen a válság 

elhárítása érdekében létrejött állami beavatkozásban van, amit gazdaságon kívüli, 

exogén tényezőként kell kiiktatni (államtalanítani, deregulálni). Ahogy Reagan 

populárisan formulázta: „Government isn't the solution, government is the problem.” 

Hiába követte a világgazdasági recessziókat (1973-1975, 1979-1983) rövid távú 

konjunktúra (1984-1989), vagy éppen egyes országokban akár tartós is (USA), a 25-30 

éves hosszú ciklusok szempontjából a negyedik Kondratyev-ciklus leszálló ágában 

tartóssá vált – mint bemutatjuk részben a valóságban is, de részben csak retorikájában 

– a neoliberalizmus államtalanításának irányvonala. Közelítsük meg ezt először 
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fogalmi leírásában. „Abban a folyamatban, amelyet neoliberális stratégiaként 

jellemezhetünk, az államnak elvben más dolga sincs, mint leépítenie önmagát, legyen 

az tervező állam, irányító állam, korporatív állam, jóléti állam. A washingtoni 

konszenzusnak (…) mind a tíz pontja korábbi állami funkciókba vág. Már sokan 

észrevették, hogy az állam, vagyis a politikai hatalom nagyon is kétértelmű helyzetbe 

kerül ezzel. Önmaga leépítése közben vagy annak kedvéért folytonosan úgynevezett 

súlyos, kemény, szigorú döntéseket kell hoznia. (…) Az államhatalom ősi jogai közé 

tartozott a pénzkibocsátás, az adókivetés, az eladósodás joga, amihez hozzá szokták 

tenni a szabályozás jogát is (ti. ebben az összefüggésben a pénzügyi, gazdasági 

tevékenységekről és a velük közvetlen kapcsolatba hozható egyéb szabályozásokról van 

szó). Intézményi szuverenitása e funkciók tekintetében megszűnt, a funkciók és a 

hozzájuk tapadó jogok részben vagy egészben átmentek nemzeti vagy/és nemzetközi 

pénzügyi intézmények hatáskörébe.”38 

 

V. 4. 4. A NEOLIBERÁLIS ÁRAMLAT 

Az (európai értelemben vett) neoliberalizmus korunk kapitalizmusának fő ideológiája; 

ideológia, amelynek az funkciója, hogy tudatossá, cselekvőképessé és igazolttá tegye a 

neki megfelelő társadalmi gyakorlatokat. Figyelembe veendő, hogy amit Európában 

neoliberális, azt az USA-ban neokonzervatív (röviden „neokon”) elnevezéssel illetnek.  

Ugyanis az európai liberalizmus piacos, versenyelvű, állami beavatkozást elkerülő 

eszméjét az USA-ban az államtalanító republikánusok képviselik. Ők vissza akarnak 

térni a piaci társadalomhoz; emellett azért konzervatívok, mert ezzel egyidejűleg a 

hagyományos erkölcsöt (vallás, család, haza) állítják fel eszményként. Amerikában a 

szabályozott kapitalizmust és a jóléti állam bizonyos elemeit (például a 

társadalombiztosítás bevezetését) a demokraták képviselik, állami feladatvállalással és 

erkölcsi-értékrendbeli liberalizmussal. A felvilágosodás öröksége és a befogadói kultúra 

(feketék, polgárjogi mozgalmak és a nők emancipációja) a liberalizmus jellemzője. 

 

Melyek azok a gazdaság- és szociálpolitikai megfontolások, melyeknek a reagani (1980) 

és thatcheri (1979), politikatörténeti jelentőségű fordulattal teret nyert 

neoliberalizmusban vannak az elméleti alapjai, és melyek a KWS-sel direkt 

oppozícióban állnak, vagy mást mondanak a kapitalista gazdaság működéséről? Ezen 

közgazdasági és társadalompolitikai alapok tisztázása nélkül ugyanis csak egy poros, 

századfordulót idéző állam- és politikaelmélet kereteibe zárva lehetne kezelni a 

kormányzás funkcióit, ami nem közelebb, hanem távolabb vinne minket a XXI. 

századtól. 

 

Abból kell kiindulnunk, hogy a valóságos problémák kihívásai és a megváltozott 

geopolitikai erőtér és érdekviszonyok – globalizálódás kontra nemzetállam39 – hatására 

az 1970-es évektől a neoliberalizmus vissza tudta venni a domináló szerepet a 

defenzívába szorult (neo)keynesianizmussal szemben. A „neoklasszikus 

ellenforradalom” elsősorban a monetarizmus, az ésszerű várakozások elmélete és a 

                                                 
38 Bővebben lásd LÁNYI Kamilla: Vázlat a globalizációnak nevezett jelenségkör értelmezéséről, in 

Közgazdasági Szemle, XLVIII. évfolyam, 2001. június, 498-519. p.  
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kínálati (mikroökonómiai) gazdaságtan formájában lépett fel. Közös vonásai és 

jelentősége a következőkben foglalható össze (Farkas, 2002 alapján). 

 

A neoliberalizmus talán legátfogóbb axiómája a „minden kínálat megteremti a maga 

keresletét”, azaz a Say-dogmához való visszatérés, mert mint G. Gilder, Reagan elnök 

vezető közgazdásza aláhúzta: „ez a kozmológia, logikai összefüggés az, amely a szabad 

és a szocialista gazdaságot megkülönbözteti egymástól”, s mint ahogy annak idején a 

republikánus konzervatívok szocializmussal, tervgazdasággal vádolták meg a New 

Deal-t, úgy mai utódaik szemében sincs elvi különbség aközött és a keynesi 

gazdálkodási szisztéma között. Ha nem a vállalkozói oldal szabad kínálata, tehát a 

magántulajdonos piaci kalkulációhoz igazodó beruházása a gazdálkodás 

mozgásformájának létalapja, aminek minden más – ha közvetítések útján is –, de alá 

kell, hogy rendelődjön, vagy ha a fizetőképes kereslet növelésének lehetőségei felől 

közelítik meg a túlkínálat problémáját (tehát a tőke értékesülési folyamatát), mint ezt a 

keynesiánusok teszik, akkor tévúton járnak. Ezért a nemzeti összterméket nem lehet 

befolyásolni a keynesi „hatékony kereslettel”, mert azt a magántulajdonos termelők 

termelési kapacitásai határozzák meg.  

 

Az állami konjunktúra-szabályozással, az anticiklikus gazdaságpolitikával szemben 

visszatérnek a spontán harmónia elméletéhez, ahol a láthatatlan kéz segítségével a piac 

mindig megtisztítja önmagát, mégpedig úgy, hogy a hosszú távú optimum, az általános 

egyensúly felé orientál. Ezért nincs is szükség az állami konjunktúra-szabályozásra. 

Voltaképpen az állam csak nagyon efemer módon, és rövidtávon tudja „becsapni” a 

gazdasági élet szereplőit. 

 

„Az inflációt és a ciklikus ingadozásokat az előbbiek miatt csak exogén tényezők okozhatják. Ezek közül 

a legfontosabb – mint azt Friedman már a hatvanas években is kifejtette – a pénzforgalom ingatagsága. 

Későbbi tömör összefoglalása szerint »az inflációt nem a szakszervezetek és nem is a monopóliumok 

okozzák, hanem a pénzmennyiség változásai«. Ezért a pénzmennyiség növekedését a gazdasági növekedés 

általános hosszú távú tendenciájához kell igazítani, a költségvetési politikát pedig alá kell rendelni a 

monetáris politikának. Rövid távon azonban lehetséges a szakszervezeti infláció »csinálás«: az olyan 

kormányt, amely kötelezettséget vállal a keynesi teljes foglalkoztatás politikájára, a szakszervezetek 

rákényszeríthetik az inflációra, hogy így elkerüljék azt a munkanélküliséget, amelyet egyébként 

előidéznek.” (Farkas, 2002.) 

 

A neoklasszikusok tehát a monetáris politikát helyezik a fiskális fölé, s nem fordítva, mint 

a keynesiánusok. Ott a pénznek szabályozó szerepe lehet a gazdasági folyamatok 

stimulálásában, az állami beruházások ösztönzésén keresztül megvalósuló aktív 

foglalkoztatáspolitikában, és az olcsó pénzzel, azaz kamatlábakat lefelé nyomó pénzzel. 

A monetarizmus viszont mennyiségi pénzelmélet, semleges pénzt vesz alapul, tehát a 

pénz nem kerülhet gazdaság-reguláló összefüggésekbe, mert a központi jegybanknak az 

a fő feladata, hogy őrködjön a pénz értékállandóságán. Azaz a forgalom 

lebonyolításához szükséges mennyiségű pénzt, és ne többet bocsásson ki, mert az 

infláció a fő betegség. Ellen kell állnia a fiskális politika nyomásának, amely gyakran 

úgy oldaná meg a reá háruló követelések nyomását – melyek akár önmagukban értelmes 

és támogatandó célokat követhetnek – hogy a szükségesen felüli pénzt nyomat. Ennek a 

kockázata a belső értékkel vagy aranyfedezettel nem bíró általános egyenértékesnél igen 

nagy. Ezért a jegybankot intézményesen és politikailag is függetleníteni kell a 

kormányzattól. (Közbevetőleg tegyük hozzá: egy ilyen pénzfelfogás összefoglalható 
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abban a kritikai tételben is, hogy eszerint a pénz a világon az egyetlen olyan dolog, 

amellyel csak ártani lehet, használni nem?!) Az, hogy ez a jegybanki függetlenedés 

milyen mértékű, szervezeti és jogi oldalról hogyan szabályozott kérdés, igen sokféle 

megoldást jelenthet. Lányi szerint: „A jegybanki önállóság követelménye például az 

európai kontinensen eléggé új fejlemény, amelynek fokozatai néhány év alatt addig 

bővültek, hogy a felső fok ma már azt jelenti, hogy a jegybank csak a törvény előtt 

felelős, egyébként pedig a bankvilághoz, közelebbről a jegybankok nemzetközi 

közösségéhez tartozó intézmény.” (Lányi, 2000/4.) A jegybank tehát bár törvényességi 

ellenőrzésnek alávethető intézmény, de a pénzpolitikája önálló. Hasonlóan Nagy 

Britanniához, ahol az ún. Harmadik Úton járó Tony Blair miniszterelnök – Thatcher 

elismerését is kivívva – egyik első intézkedéseként a pénzpolitika és a kamatláb 

ellenőrzésének a hatalmát a Pénzügyminisztériumtól az Angol Bankhoz helyezte át (S. 

M. Lipset, 2000). 

 

Következésképp a keynesi keresletösztönző gazdaságpolitika lehetősége az előzőek és 

emiatt is téves. Ha pedig a hosszú távú feltételezett általános egyensúly helyzetét a 

tények cáfolnák, akkor ezért nem a piac egyensúlyteremtő elméletét, hanem a 

gazdaságon kívüli exogén tényezőket kell felelőssé tenni. A neoklasszikusok anti-

intervencionisták. Az állami jóléti és foglalkoztatási politika – a szociális kérdések 

enyhítése, megoldása – pedig ab ovo esik el, illetőleg csak olyan mértékben lehetséges, 

amilyenben a gazdaság magánszereplői ezt hajlandóak finanszírozni. A munkaerő 

piacon a kereslet-kínálat önszabályozó (bérképző) mechanizmusába jelent illetéktelen 

és káros beavatkozást a minimálbérek meghatározása, a szakszervezeti 

nyomásgyakorlás és az állami szociális segélyezés, mert ellenösztönöznek, és lustaságra 

nevelnek. A munkaerőpiacon a munkaerő teljesítményét a verseny nyomása és 

könyörtelen szelekciója kényszeríti ki, amit a paternalista állam felfüggesztett. Vissza 

kell térni az alapokhoz, egy túl bonyolulttá vált, agyonszabályozott rendszer 

deregulálásával. Rugalmas bérmechanizmusoknak kell megoldaniuk a munkaerő 

allokációját, vállalva a munkanélküliség természetes rátáját, mint ami minden 

piacgazdaság velejárója. „A jóléti államnak az a kísérlete, hogy tagadja, elnyomja és 

kiküszöbölje életünk veszélyeit és bizonytalanságait, (…) nemcsak a kapitalizmus 

szellemét sérti meg, hanem az természetét is” – mondja a már idézett amerikai 

neokonzervatív Gilder.  

 

V. 4. 5. MILYEN TERÜLETEKEN SIKERES A NEOLIBERALIZMUS ÁLLAMA? 

Alapkérdés a kínálati gazdaságtanra épülő anti-intervenciós, dezetatizációs modellel 

kapcsolatban is, hogy teszteljük: saját célkitűzéseit – melyet „a kapitalizmus 

kapitalizálása” programjaként lehet összefoglalni – milyen területeken, és mennyiben 

volt képes teljesíteni? 

 

A vizsgált alapterületek a diszkusszió sorrendjében (I – IV.):  

 tulajdonviszonyok-privatizáció;  

 a globális áru, pénz- és tőkepiacok;  

 továbbá a munkaerőpiac,  

 valamint a redisztribúció működésének jellemzése. 
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I. Tulajdonviszonyok-privatizáció 

A neoliberális offenzíva – saját kritériumai szerint – kiemelkedően sikeres területe a 

gazdaság magánosítása. Amíg az 1960-as és 1970-es évtizedekben a fejlett tőkés 

országokban a köztulajdoni formák – állami és önkormányzati – jelentőssé váltak (mert 

a különböző országokban minimum 10%, maximum 40%-át40 tették ki az 

össztulajdonnak), addig a privatizációval az elmúlt két évtizedben visszavették a 

mindenkor a magántulajdon túlsúlyára épült, de mégiscsak vegyes gazdaságot.  

 

A szabályozott kapitalizmus időszakában Európában a gazdaság vegyes jellegét 

nemcsak a tulajdoni hányad mutatta, hanem a nemzeti össztermékből való jelentős 

részesedése, amely 25% fölé nőtt (Farkas, 1998), továbbá az is, hogy nemcsak a non-

profitabilis területeken, hanem a gazdaság versenyszektorában is létezett a köztulajdon. 

 

Napjainkra a köztulajdon a privatizáció következtében 2-5, illetőleg a maximum 

esetében 8-10 %-os részarányra redukálódott. A gazdaságok 90%-ban 

magánjellegűekké váltak, érvényesül a gazdaság feletti magánhatalom, következésképp 

az ehhez kapcsolódó érdekviszonyokat és politikai befolyást erősítették föl. 

 

II. A piac funkcionális formái: az árupiac, pénz- és tőkepiac, munkaerőpiac jellemzése 

 

Fontos tény, hogy a nemzetközi kereskedelem kiterjedésében mikortól észlelhető igazán 

jelentős, minőségi változás az árupiacokon.  

 

„A nemzetközi áruforgalom az 1800-as évek elején az akkori világ becsült GDP-jének 

egy százalékát tette ki, a század végén 7- 8%-át, a XX. század húszas éveiben 11%-át. 

A nagy válság és a II. Világháború okozta jelentős visszaesés után, a hatvanas évektől a 

nemzetközi kereskedelem újra sokkal gyorsabban nőtt, mint a világ GDP-je. A 

nemzetközi kereskedelem/GDP arány a hetvenes években (az olajár-emelkedése okozta 

sokkal is összefüggésben) 10% fölött stagnált, majd rohamosan, 2000-re 23%-ra 

emelkedett”. (Farkas, 2002). A globalizációs szakaszban az 1980-as 12-13%-ról ment 

fel ez az arány a 2000-es 23%-ra, ami gyors ütemű növekedést mutat. Továbbá a 

kereskedelem döntő hányadát képező árupiacon való jelenléthez az is szükségeltetik, 

hogy kereskedelmi terjesztő-, marketing-és szervízhálózatokkal egészüljön ki az 

áruexport, mert tartós piaci jelenlétet ezektől elszigetelten nem, csak az üzleti 

szerveződés nemzetközi formáin keresztül lehet biztosítani. Arrighi egyenesen ezekben 

– tehát a termelési és kereskedelmi vertikumok nemzetközi hálózatában – látja a talpon 

maradás okát. A közepesen fejlett országok és vállalataik nagy hátránya, hogy e terén 

elmaradnak a multinacionális vállalatok képességeitől, és csak árukivitellel 

próbálkoznak. Amennyiben és ahol létezik még nemzetgazdaság – következésképp nem 

a kínálati gazdaságtanon orientálódik a cselekvés – annyiban bizonyos kormányzati 

koordinációval lehet itt elősegíteni a nemzetközi versenyképességet.  

 

                                                 
40 A 40%-os osztrák eset a háború utáni fasiszta tulajdon államosítása következtében állt elő. De sok 

országban, így Olaszországban, Franciaországban 20-25 %-ra ment fel, s az államosítások mellett „a 

magántulajdon szociálisan kötelez” elvet is alkotmányokba foglalták. A minimum póluson, amit az USA 

jelent, 10% körüli hányaddal szerepelt a köztulajdon.  
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Döntő jelentőségű a pénz- és tőkepiacok internacionalizálódása. Itt van igazán új a nap 

alatt, ami miatt a nemzeti és nemzetközi ma is létező kettőssége ellenére mégis érdemes 

globális kapitalizmusról beszélni, amely csökkenti a kormányzati cselekvés 

lehetőségeit.  

   

A pénztőke mára jellemzővé vált üzleti formáit – a származékos értékpapírokkal történő 

ügyleteket, árfolyam- és kamatkülönbözetet kihasználó devizaműveleteket, fedezet 

nélküli hitelkötvény kibocsátásokat stb. – leírják Almási (1995, 22-29. p.) és Korten 

(1996, 239-245. p.) munkái.  

 

A nemzetközi pénz-és valutapiacok deregulációja (1992) kedvező volt a pénztőke 

számára. Almási adatai (1995, 22., 34. p.) szerint a szabályozott pénzpiacok 

időszakában, az Európai Közösségen belül  (+,-) 2, 5 ingadozású, tehát összesen 5, 0  % 

sávú tere nyílt a nemzeti valuták átváltásából fakadó spekulációnak. Ezt az újabb 

gyakorlat (+,-) 15%-os szabályozása váltotta fel, ami 30%-os ingadozási sávot 

szabadított fel, s gyakorlatilag már semmiféle tényleges korlátot nem jelentetett.  
 

„Az országhatárok – néhány kivétellel – leomlottak a pénz szabad áramlása előtt. Ugyanakkor tovább élt 

egy jelentős, ám kevésbé látványos tényező: a regionális különbségek megmaradtak; bár globálissá vált a 

pénzpiac, de az egyes régiók között jelentős kamatkülönbségek vannak – olykor egyes országok között 

is. Csakhogy épp ezek a különbségek mozgatják a pénzpiacot: ha ez nem lenne, akkor nem lenne érdemes 

pénzpiaci műveletekbe kezdeni. Így állt elő az a paradox helyzet, hogy a globális világgazdaságon addig 

lehet igazán keresni, amíg a rendszer nem teljesen globális.” (Almási, 1995) 

 

Bemutattuk, hogy a tőkeviszony sem extenzitásában, sem intenzitása felől nézve (tehát 

a centrum- a félperiféria és a periféria léte miatt) nem küszöbölhette ki e differenciákat. 

A működési törvényszerűségeiben mára jelentősen egységesedő, tőkeviszony dominálta 

világgazdaság további működési törvényszerűsége, hogy polarizáló-differenciáló 

hatásai következtében sohasem vezet azonos fejlettségi szinthez. Ezért az ilyen, és ehhez 

hasonló pénzpiaci viszonyok között alakult ki az a bizonyára nem örök, de mindenesetre 

tartós tendencia, hogy a reálgazdaságban elérhető 5-8 %-os profitokkal szemben a 

pénzgazdaságból 15 %-os haszon vehető ki. Ezért az átlagos befektetőknek érdemesebb 

ott tartani és forgatni a pénzt. Mindez azonban csak addig tarthat, ameddig a 

mesterségesen életben tartott és a reálgazdasági folyamatoktól elszakadt pénzügyi 

szektor buborékai ki nem pukkadnak: ekkor beáll a válság, csődökkel, összeomlásokkal 

és gazdasági recesszióval, - mint ezt 2008 óta már sokan felismerték. Az állami 

beavatkozás itt legtöbbször magánbankokat mentő, tehát adófizetői pénzen konszolidál, 

ami egyenlő a veszteségek társadalmasításával.  

 

 A repülő pénzpiac hatásai 

ad 1. A profitokat valóban kevésbé használják beruházásra, ha és ameddig azokat a 

pénzpiacokon nagyobb reményekkel lehet forgatni.41 Ebben az összefüggésben a 

                                                 
41 A pénzpiacok helyzetétől és szerepétől függetlenül is rá kell mutatnunk arra, hogy mivel nincsenek a 

megszerzett jövedelmek jogcímei szerint készülő statisztikai kimutatások, az eleve nem ellenőrizhető, 

hogy a tőkés vállalkozók profitjuk mekkora hányadát fordítják beruházásra (újrainvesztálás), és milyen 

arányban élik fel azt a maguk, családtagjaik és környezetük luxus és nem luxus jellegű fogyasztásával. A 

mindent beruházó, jó tőkés eszméje csak ezért lehet hatásos ideológia. A nagytőkések oligarchikus 

gazdagsága és luxoriózus életmódja mindenesetre akkor is társadalmi tény, ha nem kis mértékben a 
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spekuláció egyenesen tőkekivonást jelent a termelésből. Következésképpen 

megbomlanak a termelékenység növekedés, a gazdasági növekedés és a fogyasztás 

növekedése közötti azon, többé-kevésbé arányos összefüggések, melyek a szervezett 

kapitalista korszakot jellemezték. Az ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi cégek, tehát 

a termelő tőke beruházásaira kevesebb pénz jut, ezért nyereségeik fenntartása érdekében 

mindent megtesznek, hogy egyfelől spóroljanak az eleven munkával, karcsúsítsák 

munkaszervezeteiket (leépítéssel, elbocsátásokkal), másfelől lenyomják az általuk 

alkalmazott munkaerő reprodukciós költségeit (akár bérszínvonal stagnációval-

csökkentéssel, akár csak a munkatermelékenység növekedése alatt tartott 

bérszínvonallal, vagy áttelepüléssel az olcsó munkaerő gazdaságaiba).  
 

Így a jövedelemmegoszlás a bérmunka kárára módosult, ami kedvezőtlenül hat vissza a termelői 

kapacitások bővíthetőségére, illetve a humán erőforrások fejlesztésére, a termelő fogyasztásra. A rövid 

távú pénzpiaci nyereségek tehát forrás kivonó befektetésekként hatnak, és aláássák a beruházásokat, 

illetőleg az összfogyasztást is: azaz aláássák a gazdaság bővített reprodukcióját. Következményeik 

jövedelemveszteségeket, cégek összeomlását, országos és regionális szintű pénzügyi és valutáris 

válságokat, tömeges elszegényedést és nyomort váltanak ki.  

 

ad 2. A tőkeáramlás liberalizálása és a globális pénzpiacok kialakulása elvileg 

mindenkinek kedvezőnek tűnik: a verseny révén olcsóbbá váló termékekhez és 

egységesedő – piac-konform – intézményekhez kellene, hogy vezessenek. Ahhoz 

azonban, hogy a tőkét az egyes kormányzatok rábírhassák a nemzeti joghatóságuk alá 

tartozó területeken történő beruházásokra, igazodniuk szükséges a tőketulajdonosok 

elvárásaihoz, az ún. kedvező üzleti klímához. A kinyílt világgazdaságban tehát nem a 

piaci verseny dologi kényszere szorítja a befektetőket olcsó termelésre, hanem a 

befektetni szándékozók tudják versenyeztetni a befektetésekért harcoló nemzeti 

kormányzatokat, minél kedvezőbb feltételek nyújtására. Adó-és pénzügyi mentességek 

és kedvezmények megadására, vámszabad területek nyitására, korlátozás és ellenőrzés 

mentes üzleti ténykedésre, a helyi erőforrásokból infrastrukturálisan jól kiépített ipari 

parkokban. A globális tőke- és pénzpiac helyezi nyomás alá és kényszeríti alul kínálati 

versenyre a nemzeti kormányzatokat. Ultima ratio-ként pedig mindig rendelkezésükre 

áll a „délocalisation”, a termelés áthelyezés, és az azzal való fenyegetés.  

 

A globális gazdaság tehát valóban olyasmi, ami jellemezhető a Money driven economy 

formulával, s egyik konzekvenciája az, hogy tendenciájában aláássa a 

nemzetgazdaságot, mint olyat, és a világgazdaságot emeli fölébe. Már a puszta tény is, 

hogy nincs egységes mutatója a nemzetgazdaságnak, mint entitásnak, mert vagy a hazai 

össztermék (GDP) alakulását vagy a nemzeti össztermékét (GNP) lehet mérni, világosan 

jelzi a helyzetet. Tehát azt, hogy megszűnő-félben van az, ami Adam Smith-t a nemzetek 

gazdagságának valóságos kérdéseként (Wealth of Nations, 1776), a létezett 

szocializmusokat pedig a nemzeti jövedelem növekedéseként, mint végső alapként 

foglalkoztatta. 

 

További konzekvencia, a jegybankoknak a kormányoktól való intézményes és politikai 

függetlenítése, amely egyfelől a monetáris politika egyetlen sikerét hozta az infláció 

leszorításával, másfelől tovább gyengíti a nemzeti kormányok szabályozási eszközeit és 

                                                 
nyilvánosság elől elzárt, független privát térben zajló fejlemény, aminek csak közvetett bizonyítékai 

vannak. 
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szerepét. Ezzel a deregulációval nyit teret ahhoz, hogy a pénzpiacok hazai szereplői a 

globális pénzpiac játékosaivá váljanak. Amennyire előnyös a működő tőke import (csak 

két adat: Magyarországon például a teljes állótőke felhalmozás 29%-át adta 1991-95 

között; vagy bő egy évtizede a magyar export 75-80%-át az itt működő TNC-k adják), 

annyira könnyűvé válik az itt előállított profitokat más országban felhasználni a 

dereguláció miatt. Ha a termelési folyamatba vissza nem forgatott pénz kiáramlik az 

országból, tehát kölcsön tőkévé sem válik, akkor pedig előáll a jóléti állam válságának 

– mint utóbb kiderült – egyik további fontos oka. Nevezetesen az, hogy a kiáramló tőke 

egyidejűleg csökkenti az adóalapokat, és növeli meg azt a problématömeget 

(munkanélküliség), amellyel kétfelől ássa alá a jóléti államot.  

 

ad 3. Ismeretes, hogy a dollár aranyra válthatósága (aranystandard rendszer), és ezzel 

a világpénz funkcióját betöltő pénznem értékfedezete 1971-től megszűnt. A nemzetközi 

pénzügyi rendszert – a világ legnagyobb redisztributív mechanizmusát – lényegében 

nem ellenőrzi senki, miközben az önálló értékkel nem bíró hitelpénz óriási szerepet 

játszik a gazdaságban és annak válságaiban (Forgács, 2015).  

 

Az angolszász eredetű kaszinókapitalizmusnak (Susan Strange, L. Thurow) lényeges 

vonása a származékos értékpapírokra épülő papírgazdaság. Szögezzük le: érték csak az 

eleven szellemi és fizikai munka révén, a termelésben keletkezik, és sem a forgalomban, 

sem az elosztásban nem keletkezhet (Nota bene, még a digitális világhálón lebonyolódó, 

computerizált bankrendszerben sem). Ugyanakkor a papírgazdaság határidős 

kereskedelme teljesen függetlenedett a reálgazdaság folyamataitól, és eközben a 

nemzetközi pénz-és értékpapír piacokon a meglévő, megtermelt értéket osztják el 

globális méretekben, újra és újra. Ez a gazdaság financializálódása. 

 

III. A munkaerőpiac 

A globális gazdaságban majd minden nemzetköziesedett (áruk, pénz, tőke, cégek, 

szolgáltatások, pénzügyi világháló), kivéve a munkaerőpiacokat, melyeket a jelentős 

migrációs folyamatok ellenére sem lehet szabad áramlásúaknak tekinteni. 

 

Mindenütt féltve őrzött kvóták vannak, melyeket nem szívesen adnak fel teljesen. Azok 

alapvetően országhatárokhoz kötöttek – s ez közel sem véletlen. Így az EU centrum 

országai a 2004. május 1-jei bővítés ellenére szinte mindenütt éltek a 3-7 éves derogációs 

felhatalmazásaikkal, hogy kitolják a potenciális kelet-európai munkaerő piacaikon való 

konkurenciájának megjelenését. Ezen időszak elmúlt, ami további feszültségeket szül, 

még a gazdag Nagy-Britanniában is. Ha tudjuk, hogy egy magyar szakmunkás 

ugyanazon munkáért 1/7-1/8-nyi bért kap németországi társához képest, akkor 

érzékelhető, hogy a munkaerő szabad áramlása óriási változásokat indukálhatna. Ez nem 

következett be, mégis jelentős változás a korábbi európai szabályozások leépítése. 

Ugyanis a „negatív verseny” helyzetét, és fragmentált munkaerőpiaci állapotokat 

gerjesztett.  

 

Milyen szabályozók lettek kiiktatva? Mindenekelőtt az egyenlő munkáért – egyenlő bér 

elve. Az, hogy azonos ágazatban, azonos teljesítményért – egy ország történelmileg elért 

munkaerő-reprodukciós színvonala függvényében – azonos bér illesse meg a 

munkavállalókat. Ezt a munkásmozgalom száz év alatt vívta ki, és a neokonzervatív 
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korszakban semmivé lett. A konzervatív családeszmény terjedésének befolyásától nem 

függetlenül pedig a férfi és női munkabérek közötti olló nyílt tovább, hasonlóan a bőr 

színe szerinti differenciáláshoz). A fragmentált munkaerőpiac – tipikus amerikai 

találmány – amely kikapcsolja, vagy pedig legyengíti a szakszervezeti szervezkedés 

munkaerő-túlkínálat mellett egyébként is sovány lehetőségeit – megérkezett Európába.  
 

Mint minden változásnak, ennek is ellentmondásos, nem minden vonatkozásában egy irányba mutató 

hatásai vannak. Az új technológiákkal és üzemszervezéssel a tőkés üzemet igyekeznek olyanná kiépíteni, 

amely nem koncentrálja a hierarchikus üzemszervezési mód katonai parancsnoklása alatt a munkásságot. 

Persze ma is vannak nagyüzemek, amelyek a taylorizmus szervezési elvei szerint működnek, de ezeket 

politikai veszélyességük miatt is igyekeznek kiváltani, és a centrum zónájából az olcsó munkaerő és 

nyersanyag gazdaságba, a perifériára áttelepíteni. Miért? Azért, mert ahol az érdekérvényesítés két 

együttes feltétele leginkább fennáll, tehát a piaci teljesítmény visszatartáson alapuló konfliktusképesség, 

és a tapasztalatok cseréjén és a szolidaritáson alapuló szerveződésre való képesség (David Lockwood), az 

leginkább a munka nagyüzemi koncentrációjára áll. A XIX. századi proletariátus önszerveződő 

munkásmozgalma sok tekintetben kötődött ehhez a helyzethez, és a paraszti munka szétszórt, időben 

elnyúló jellegével szemben a munkásosztály forradalmiságát ezért is tételezhette Marx és Engels. Az ipari 

kapitalizmusban (különösen pedig az európai fejlődésben) ezért a munkásság mindenütt munkásosztállyá 

szerveződött. Ez pedig osztályszerű cselekvésformákban nyilvánult meg: bér- és politikai sztrájkokban, 

direkt akciókban, manifesztációkban, munkás testnevelési és kulturális egyesületekben (olvasókör, 

dalárda, szeminárium), politikai tömegpártok létrehozásában, és így tovább. Ezt elkerülendő, és a 

posztindusztriális állapotban részben elkerülhető, ellentétes tendenciákat látunk. 

 

A részmunkák elkülöníthető autonómia szintre emelése, a standardizált munkafolyamatok gépiességével 

szemben a figyelem ellenőrző télosza ezért sok helyütt kerültek előtérbe a centrumban. Az ún. 

rugalmas,atipikus  munkavégzési formák, pedig végképp  individualizálni, alkalmi jellegűvé kívánják 

átformálni a munkavégzést. Ezzel pedig jelentősen aláássák az osztállyá szerveződés lehetőségét. A 

szakszervezetek, amelyek száz éven keresztül a munkásosztály legsajátabb szervezeteinek (Marx) 

bizonyultak, a fragmentált munkaerőpiac atomizálódott, individualizált munkavállalóit nem, vagy alig-

alig tudják megszervezni. A szakszervezetek hanyatlásának ez mindenképp objektív oka. Hogy ezt a 

folyamatot jellemezhessük, ahhoz a munkajog világába is el kell látogatnunk. Tisztáznunk kell a 

hagyományos, tipikus munkavégzés jellemzőit, majd pedig a mai, atipikus foglalkoztatási formákét 

(Göndör, 2004).  A tipikus munkavégzés négy ismérvvel jellemezhető. Időbelileg fixált a heti, havi 

munkaidő, amelyre határozatlan idejű munkaszerződést kötöttek, a szerződésben állandó, vagy legalábbis 

a munkavégzés megjelölt telephelyei szerepelnek, s végül a munkáltató és a munkavállaló két pólusú 

munkaszerződést köt egymással. Ezzel szemben a mai, rugalmas vagy atipikus foglalkoztatás 

részmunkaidős, határozott idővel lejáró, nem állandó telephelyen, hanem távmunkában vagy otthoni 

munkában végzik el, gyakran vállalkozói önfoglalkoztatásként. De ide tartozik a munkaerő-kölcsönzés is, 

amely három pólusú jogviszonyként konstituálódik a munkavállaló, az azt a kölcsönbe adó és a kölcsönbe 

vevő felek között.  

 

A változó viszonyok közepette az EU szakszervezetei előbb a hagyományos viszonyok védelmében léptek 

fel, de mivel gyakorta a fenyegető munkahely-leépítésekkel szemben, a munkanélküliség növekedésének 

mérséklése érdekében, a létszámleépítések alternatívájának mutatkozott az atipikus foglalkoztatás, 

kénytelen-kelletlen, de mégis erre a munkavédelemre álltak át. Így nagymértékben terjed egyes 

országokban a részmunkaidős foglalkoztatás (például az e téren élenjáró Hollandiában az összes 

foglalkoztatott majdnem 40%-a ilyen, s különösen a nők esetében elterjedt a nem teljes munkaidejű 

foglalkoztatási forma). Bár a jog elvileg erre is az egyenlő bánásmód elvét igyekszik érvényesíteni, ám de 

facto pénzbelileg hátrányos (nyugdíj, táppénz, gyed vonatkozásában) a dolgozónak a részmunkaidő. Az 

információs szektor és az informatika széles körű előretörése következtében terjed a távmunka végzés. 

Nyilvánvaló, hogy a távmunka a telekommunikáció fejlődésével sok területen vált lehetségessé, hiszen 

fizikai jelenlét nélkül, és gyakorlatilag időbeli veszteség nélkül váltak megoldhatóvá olyan 

munkafeladatok, amelyek korábban a telephelyen történő fizikai jelenlétet feltételezték. Kedvezően 

érinthetnek speciális helyzetben lévő egyéneket, ugyanakkor kiiktatják a munkavállalók személyes, 

kollektív érintkezését, s ezáltal a távmunkának nincs potenciális politikuma. 
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A munkavállalókat tehát sok szempontból egyidejűleg érintik pozitívan és negatívan az. 

ún flexibilis munkavégzési formák, a munkáltatókat azonban kizárólag pozitívan 

érintik, különösen a rugalmasság és a dereguláció összhatása. 

 

A közepesen fejlett, a világgazdaság félperifériáján helyet foglaló országokra – így 

Magyarországra is – az a jellemző, hogy az ún. „olcsó munkaerő gazdaságába” (M. 

Chossoudowsky) integrálódnak. Jól megmutatja az itt lévő arányokat, ha az egy órára 

jutó ipari munka költségeinek összehasonlító adatait szemügyre vesszük.42 

Kiszámítható: hazánkban az EU (15-ök átlaga) 5,8-szorosa a magyarországi 

költségeknek, ami viszont több, mint nyolcszorosa a kínai adatoknak. (Itt persze mozgó-

változó számokról van szó, de a fő arányok többnyire megmaradnak). 

 

Németo. USA EU-

átlag 

Japán Egy.Kir. Fro. Lengyelo. Mo. Kína India 

24,31 

$ 

21,37$  19,87$ 19,01$  18,03 

$ 

17,27$   4, 1 $ 3,4 

$ 

 0,4 

$ 

0, 3 

$ 

 

Ha feltételeznénk a munkaerő szabad áramlását a világgazdaságban, akkor elvileg a 

fejlettségi fokok és országok közötti bérszínvonal különbségeknek az eltűnésére, 

hosszútávon ható kiegyenlítődésre lehetne számítani. Ez azonban egyelőre nincs teljesen 

így, mert egyfelől jogi és politikai akadályai is vannak, másfelől a munkaerő sajátos áru. 

Olyan, amelynek alanya van, aki emberi méltósággal bír, s ezért nem kizárólag a 

munkaerő-piaci kalkuláció esélyeihez igazodnak döntései, hanem emberi, kulturális és 

történelmi kapcsolatai is befolyásolják lak- és munkahelyének megválasztását. 

Rugalmasságának tehát nemcsak ökonómiai szempontjai vannak, hanem társas- és 

kulturális tényezői is.   

 

Elemzésünk összefoglalásaképpen arra kell rámutatnunk: a munkaerőpiacon is együtt 

vannak jelen a deregulációs tendenciák, és az új típusú regulációk. Deregulálják a 

klasszikus munkásmozgalom nagy vívmányait, hogy véget vessenek a 

szociáldemokrácia jóléti államban virágkorára jutó évszázadának. Másfelől a 

munkaviszonyok sem kerülnek a non-ius senki földjére, csak éppen egy már fragmentált, 

individualizált és alacsonyabb egészségügyi és társadalombiztosítási járulékfizetést 

eredményező, a piaci szektorban magánjogi szerződéses formákat priorizáló jogi 

szabályozás váltotta fel a korábbiakat.  

 

IV. Redisztribúció 

Mi a helyzet a kormányzás szempontjából – ahogy rámutattunk – kitüntetett 

figyelemmel kezelendő redisztribúció területén? Sikeres volt-e itt is, saját céljai 

szempontjából, a neoliberális állami gazdaságpolitika? Itt egy nagyon jól mérhető 

területre léptünk, ahol a statisztikák mérvadóak.  

 

Láttuk, hogy a XIX-XX. század fordulója után a 7%-os redisztribúciós arány az 1930-

as évekre már több mint 20 %-ra nőtt, 1997-ben 32, 1998-ban pedig 31,6 % volt az USA 

                                                 
42 Az adatok forrása: Le Monde, 2004. szeptember 14. Economie melléklet I. p., illetve: US Dept. of 

Labour 
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esetében. Ez a tendencia töretlenül folytatódott a háború után is, és jól jellemezte a 

helyzetet az OECD Titkárságának 1989-es tanulmánya,43 mert az akkor 24 országot 

tömörítő szervezet kemény átlagmutatóját tette közzé. Eszerint: 1960 és 1982 között a 

bruttó belföldi termék 30 százalékáról körülbelül 41,5 %-ra nőttek. Ha ehhez hozzá 

tesszük, hogy 1985–1998 között ismét nem csökkent, hanem az EU 15 tagországa 

átlagát véve 1985-ben 48,8, 1990-ben 46,3, 1995-ben 50,2, 1996-ban 48,2, 1998-ban 

pedig 47,5 % az állami kiadások aránya a bruttó hazai termék százalékában44, továbbá 

napjainkban is 46-48 % körül mozog, akkor megállapítható: egyfelől a redisztribúciós 

hányad mértékének csökkentésében nincs valós visszaút a szabadversenyes 

kapitalizmushoz. Másfelől magyarázatra szorul, hogy ha legtöbb országban végbement 

egy fordulat a keynesi keresletirányítástól a kínálatorientált gazdaságpolitika felé, ami 

kétségkívül igaz, akkor miért nem tudott eredményes lenni e területen?  

 

A válasz Joan Robinson, polgári baloldali, postkeynesiánus közgazdász szerint 

kézenfekvő: az elfajzott keynesianizmus jelenségével állunk szemben. Amit egykoron 

szociális indíttatásoktól is vezérelve a fizetőképes kereslet bővítésének eszközeként 

használtak fel, ez az eszköz, a fiskális politika, önmaga ellentétébe, a vállalkozói kínálat 

bővítésének antiszociális eszközévé változott. (Kivéve, ha elfogadjuk a Say-dogmát, s 

az újkonzervativizmus gilderi szellemiségét: 
 

„Kíméljétek a gazdagokat! Ők szállítják a beruházási tőkét. (…) A jólétért és a haladásért vívott örökös 

harcban nekik kell lehetőséget teremteniük az alattuk álló rétegeknek.” Végeredményben mindkét pozíció 

szerint ugyanarról van szó, csak ami a keynesianizmus szerint elfajzás, tehát nemkívánatos, azt a 

neoliberális gazdaságtan pozitívan értékeli, mert a gazdagokat kell segíteni a kínálatösztönzéssel.  

 

Látni fogjuk, hogy a globális kapitalizmus erőterében a „have-not” országok a multiknak 

nyújtott adó- kedvezményeikkel és mentességeikkel éppen ezt az attitűdöt tanúsítják. 

Eldönthető-e statisztikai, mérhető módszerekkel a probléma? Ehhez „a redisztribúció, 

de mire?” – kérdését kell megválaszolnunk. 

 

Kétféle elvi-módszertani álláspont létezik (I. és II.):  

 

I. A redisztribúción belüli szociális közkiadások nem, vagy csak keveset csökkentek. 

Sőt, ha csak az OECD átlagában nézik a jóléti állami kiadásokat (ami lényegében a 

szociális és oktatási közkiadásokat együtt fogja át, egészségügy nélkül), akkor azok még 

nőttek is (anélkül, hogy itt „számháborúba” bocsátkoznánk).  Eszerint nem is 

beszélhetnénk a jóléti állam válságáról. Alaptalannak tűnne a jóléti állam leépítéséről 

beszélni.  

 

II. A másik álláspont szerint, mivel az élet aranyló fája sem önmagukban az 

elméletekből, sem a statisztikákból nem látszik, ezért komplexebben kell nézni és 

magyarázni a jelenségeket. Egyrészt a számsorok és a magyarázó elmélet egymásra 

vonatkoztatásával, másrészt egyéb, politikai és társadalmi ok-és hatásrendszer 

bekapcsolásával. Láttuk, hogy a redisztribúció egésze nem, de a szociális költségek 

                                                 
43 Neue Zürcher Zeitung 11.07. 1989. 
44 Forrás: OECDE Economic Outlook klf számai. Paris, 1986–1999. Farkas úgy fogalmaz, hogy „a 

liberalizmus iránt leginkább elkötelezett országokban – az USA-ban és Nagy-Britanniában – sem sikerült 

valójában áttörést elérni például a költségvetési újraelosztás drasztikus csökkentése felé” (1998, 35. p.).  
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csökkentek. Majdnem mindenhol bevezették a rászorultsági elvet. Ez valószínűsíti 

Robinson álláspontját, hogy akkor másra, nem szociális célokra költ az állami 

újraelosztás. A megváltozott arányok pedig alighanem a kínálati gazdaságtan 

orientációja szerint alakultak. Hiába ugyanis a jóléti kiadások esetleg még növekvő 

szintje, ha sokkal nagyobb mértékben nőtt az a problématömeg, amit meg kellene oldani 

belőle. Az embereket nem a statisztikák, hanem egészségügyi, öregségi- és 

rokkantsággal kapcsolatos ellátásuk, iskoláztatottságuk szintje, munkahelyük 

biztonsága, az elhelyezkedés és átképzés tényleges lehetőségei, a gyógyszerárak, a 

lakáshoz jutás és egyebek érdeklik.  

 
A redisztribúció mértékeinek nagyfokú állandósága jól mutatja, hogy a gazdaságban változatlanul nagy 

szerepe van az ún. állami intervenciónak. A tények sem a beavatkozás oldaláról, sem annak változó 

funkciói felől nem a neoliberalizmus piaci automatizmusokat saját érvényességi körén túlterjesztő, 

túláltalánosító leírásai mellett szólnak. Bármely tényleges gazdálkodási rendszernek pedig mindig 

szükségképpen társadalmi vonatkozásai vannak, mert szemben az ettől a ténytől elvonatkoztató 

neoliberális ökonómiától, nincs szubjektumok, emberek és szervezeti-üzleti ágenseik társadalmi 

viszonyaitól függetleníthet, „tiszta” gazdasági alrendszer.  

 

Adva a jelenség, a redisztribúció kemény tényei, melyek a kormányzati döntések konzekvenciái: az 

elsődleges jövedelemtulajdonosoktól az adóztatás eszközeivel elvont érték újraelosztása a keresleti vagy 

pedig a kínálati oldal mellé álljanak-e? Ha a kínálati oldalt támogatják, hogyan tegyék? Kisvállalkozás 

támogatást adjanak a magánvállalkozóknak? Vagy adós és bankkonszolidáció formájában – úgynevezett 

tovagyűrűző hatású veszteségek elkerülése érdekében – avatkozzon –e be a kormányzat? Az első eset 

társadalmilag jobban igazolható, míg a másodikban a rendszer magántulajdonosi jellegének hatványozott 

formájával kerülünk szembe: a veszteségek társadalmasításának gyakorlatával. Persze csak akkor, ha 

nagy, befolyásos cégek közpénzekből való megmentése a tét. Olyan gyakorlattal, amelyben – a 

tapasztalatok szerint – érdemes lesz csődre játszani. A vállalkozói haszon magánügy, a veszteség 

elhárítása társadalmasított, tehát közügy. A tankönyvek szerint mindent liberalizálni, privatizálni, a 

tulajdont individualizálni kell. Kivéve a piaci konkurencia nyomása alatt tönkrement olyan szereplőket, 

akiket a kormányzatok közpénzekből való megmentésre tartanak érdemesnek? 

 

V. 4. 6. A KORMÁNYZATI ALTERNATÍVÁK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 

 

Súlyos és nehéz kérdések, dilemmák sorát jelentik ezek a tipikus értelemben 

megfogalmazott pozíciók, szembeállítások. Pedig még nem is koncentráltuk 

erőfeszítéseinket az egyre zsugorodó aktív népesség problémájára, arra, hogy a munka 

társadalmából kifogy a munka (Dahrendorf). Az informatikai forradalom következtében 

végbemenő digitalizáció – miközben 1-2 munkahelyet teremt –, ennek ötszörösét, 

tízszeresét szünteti meg.  

 

A kormányzás az emberi érzékelés számára távollévő és túlságosan is komplex 

tevékenységforma, – definiáljuk megközelítőleg: a végreható hatalom, az  igazgatás 

irányítása, beleértve a törvényhozást/jogalkotást/ és a költségvetést, mint makro szintű 

társadalomirányító eszközöket. Túl a szaktudományos belátásokon, a kormányzás 

politikai tevékenység: stratégiai döntések meghozatala, amelyek akkor közpolitikaiak, 

amikor különböző szakszerűségek, (gazdasági-műszaki- jogi- környezetvédelmi és más) 

racionalitások közötti konfliktusban kell dönteni, és akkor szakpolitikaiak, amikor 

azonos területen belül egyforma értékű megoldások kínálkoznának, és ezek ezért 

szakkérdésekként nem dönthetőek el.  
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Ami pedig a gazdasági döntéseket illeti: itt az ökonómiai megoldások doktrínákká 

egyszerűsödése a jellemző, amelyek nyomán normatív-jogi, személyi, szimbolikus és 

egyedi döntések, anyagi és szellemi erőforrások feletti rendelkezések közvetítik az 

elméleti tartalmak hatásait a társadalmi ágensekhez.  

 

A megfigyelés perspektívája – keresleti vagy kínálati gazdaságtan – döntően 

befolyásolja a megfigyelés eredményét: mert ha a gazdaság társadalmi konzekvenciái 

felől, vagy ennek aleseteként a munkaerő társadalmi reprodukciója felől vizsgáljuk a 

felvetődő problémákat, akkor a keresletösztönző, keynesi gazdaságtannak van nagyobb 

meggyőző ereje.  Ha pedig a magántőkés akkumuláció felöli érdekek priorizálása a 

nézőpont, akkor meggyőzőek a kínálati gazdaságtanra épülő érvelések.  
 

(Ezen az sem változtat, hogy a tipikus konstrukciók a valóságban többnyire – ámbár eltérő arányokban és 

módokon – kereszteződnek. Mert nincs egyetlen egy kormányzat sem, amelynek ne volna az ellentétes 

doktrína oldalán hangsúlyosabban megjelenő funkciójára valaminő megoldása, támogatása, ösztövér 

intézménye. A valóságban csak „mixtum compositum”-ok vannak, de a megoldás módokban, anyagi 

támogatottságban, konzekvenciákban micsoda különbségekkel!). 

 

Ma már nem csak azt tudjuk, hogy a „pozitív végösszegű játszma helyzetében”, amikor 

a profitok és a munkatársadalom munkaerejének reprodukciós színvonala egyaránt 

emelkedhetett, a GDP évi 5 - 5,5 %-os átlagos növekedése következtében (1945-1975 

között), akkor adekvát kormányzati magatartás volt a keresletösztönzés és az 

anticiklikus gazdaságpolitika, s ezért jöhetett létre egyfelől a munka és a tőke 

osztálykompromisszuma, másfelől pedig a szociális integráció viszonylag magas foka a 

KWS-ben. Azt is tudjuk, hogy az osztálykompromisszum felmondása után, a kínálati, 

monetáris gazdaságtan tőkefelhalmozás szükségleteit preferáló dezetatizációs, 

deregulációs állama – ígéretei ellenére sem tudott kilépni a „zéró összegű” játszma 

helyzetéből, ahol a felek csak egymástól nyerhetnek, s a Kondratyev-periódus leszálló 

ágán, – egy új gazdaság igézetében – tartósan túltennie 

magát.45 Éppúgy – ha nem több csalódást okozva – nem vezetett el az általa meghirdetett 

társadalmi ideálokig (stabilitás és növekedés), ahogy a KWS objektív korlátai is 

kiderültek.  

 
Ralf Dahrendorf, vezető liberális szociológus az 1980-as évtized elején vonta le az új helyzet új 

követelményeit: nincs más megoldás, mint együtt élni a kétharmados társadalommal. A kétharmad 

szociális integráltságának az ára az egyharmad társadalmon kívül rekedt, marginalizált pacifikálása. Ez 

egykor a fejlett országokra vonatkozó etalon volt. Hol vagyunk ma ettől? Nyugaton a globalizáció 

munkaerő-piaci és társadalmi hatásainak vizsgálata során egyesek, így Zbigniew Brzezinski, 

keményvonalas neokonzervatív, már a négyötödös társadalom „tittytainmem”-tel való elfogadtatásának 

szükségességét veti fel.46 Itt már tényleg csak egy kérdés marad: mit szólna ehhez a kirekesztődő négy-

                                                 
45 Ha a keynesianizmus bírálata egykor azt hangsúlyozta, hogy az csak rövidtávon volt eredményes 

konjunktúra elmélet, de hosszú távon nem megoldás, mert lerontja a cselekvők piaci 

alkalmazkodóképességét, akkor vice versa, a neoliberalizmus mikrogazdaságtana hosszútávon kívánt 

eredményes lenni, - ezzel szemben az EU-ban az elmúlt 41 évben az átlagos GDP növekedés mindössze 

1, 8% volt, ami nemcsak a jóléti állami (5- 5,5 %) korszaknál, hanem az 1945 előtti átlagos kapitalista 

növekedésnél is alacsonyabb volt, - mutatott rá KÁDÁR Béla akadémikus2015 december 3-án egy 

budapesti rendezvényen tartott hozzászólásában. 
46 „»A tittytainment« kifejezés, magyarázata szerint, a »szórakozást« jelentő »entertainment« szónak és 

az amerikai szlengben a női mellet, a »cicit« jelölő »tits« szónak a keveréke, – mondjuk: »cicizés «. 

Brzezinski ezzel a szóval nem valamiféle szexszimbólumra akar utalni, hanem sokkal inkább a tejre, 

amely a szoptató anya melléből árad. Az elkábító szórakozás és az elégséges táplálék megfelelő 
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ötöd? Mert hogy az egyötödöt őrző biztonsági magánszemélyzet száma47 az egyik legnagyobb 

foglalkoztatási ág lesz egy ilyen társadalomban, az biztos. De hogy ezek a feudalizmust vissza idéző 

magánhadseregek meg fogják-e tudni védeni magukat és megbízóikat, ezt nemhogy mi, de valószínűleg 

a fent megidézett geostratéga-futurológus sem igen tudná megmondani. 

 

Vannak-e alternatívái a kormányzásnak? A globalizáció a termelés és a tőkemozgások 

nemzetközivé válása (és a világkereskedelem folyamatos bővülése) értelmében nem 

megállítható folyamat. Mi következik ebből? Egyfelől az, hogy egyetlen ország (vagy 

gazdaságilag gyenge nemzetállamok sokasága), önmagukban nem léphetnek fel 

eredményesen azzal a folyamattal szemben, amelyet a multinacionális cégek érdekei 

vezérelnek. Az ellenük való fellépés, bárminő demokratikus kontroll kiépítése – ti. ez 

jelenleg teljesen hiányzik a dollár uralta nemzetközi pénzügyi rendszer, a Világbank és 

a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) és a TNC-k uralta terepből – nem képzelhető el 

nemzetállami keretek között, csak azok feletti, regionális integráció formájában. 

Valaminő nemzetállami védővonal kiépítése – 1989 után, és a polgári nemzetállam 

legfejlettebb formáját jelentő KWS a bukása után – csak romantikus antikapitalizmus 

lehet. Ezen lépett át a történelmi idő. A globalizáció miatt visszatérés tehát aligha 

lehetséges az állam „anyagi össztőkés”, KWS-beli helyzetéhez, a szervezett 

kapitalizmus jóléti államához. Azonban ebből még egyáltalán nem következik „a feltett 

kézzel politizálás” gyakorlata. Az Altvater-Mahnkopf szerzőpáros által A globalizáció 

határaiban (1996) megfogalmazott követelmények nélkül biztos, hogy a szuperstruktúra 

kezébe kerül át a politikai kezdeményezés. „Ha egy szabadkereskedelmi rendszerből 

indulunk is ki, a nemzetállam a globalizáció miatt elveszíti ugyan szuverenitását, ebből 

azonban nem következik, hogy mint globális szereplő ne jutna szerephez. Csupán a 

funkciója változik meg, a »versenyző nemzetállam« pozíciójába kerül (…) csak a 

verseny globális, és a világ összes régiója ki van téve ennek. A versenyképességet 

ugyanakkor mindig helyileg (lokálisan) kell megteremteni, (…) A helyi szintű kivonulás 

épp annyira lehetetlen, mint a társadalmak teljes alárendelése a világpiacnak.”  

 

Kérdés, hogy azon kormányok számára, akiknek kívánatos egy ilyen magatartás, 

mennyiben lehetséges?  

 

A 2008-as pénzügyi válság – a neoliberális államtalanítás de facto csődje következtében 

– előtérbe helyezte egy alternatív kormányzás lehetőségét. A fejlesztő állam 

(Developmental State) és részben a közigazgatás rehabilitációjával az új weberianus 

állam elgondolásaiként fogalmazódnak meg ezek a válaszkeresések (melyekkel a 

jegyzet végén foglalkozunk). 

 

* 

 

                                                 
keverékével lehet majd elérni, hogy a világ frusztrált lakossága ne lázadjon föl, hogy elégedett maradjon.” 

H.P. MARTIN – H. SCHUMANN: A globalizáció csapdái. Perfekt Kiadó, Budapest, 1998, 14. p. Egy ilyen 

program persze csak az évezredes „panem et circenses” mai változata. 
47 Az USA–ban az aktív népesség 2,6%-a tette ki ez a foglalkozási kategóriát 1990-ben. Többen voltak, 

mint a hivatásos rendőrök. Forrás: Le Monde Diplomatique 1991/11. Jacques DECORNOY írásában. 

Magyarországon is lényegesen többen vannak. Az állami rendőrség kb. 35 000 főt tesz ki, a biztonsági 

magánszemélyzetek száma 100 ezer körül van (becslés). 
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Összefoglalva a kapitalizmus kapitalizálásának tendenciáit: a „longue durée” 

perspektívájából érthető meg, hogy mi történt a polgári nemzetállammal, illetőleg a G. 

Dimitrov által, szimptomatikusan a Komintern VII. kongresszusán (1935) meghirdetett 

antifasiszta népfrontpolitikától kezdődően intencionálisan is nemzetállami keretek 

között egzisztált közép-kelet európai államszocialista kísérletekkel. Ugyanis a jóléti 

állam kritikája párhuzamosan ment végbe a nemzetállami gazdasági szabályozások 

jelenkori leépülésével, gazdasági és pénzügyi integrációk, és bennük a multinacionális 

trösztök globális térnyerésével. Giovanni Arrighival szólva: a kapitalizmus Európa 

központú világrendszerként jött létre a XVI. században, és államok közötti rendszerként 

terjedt a XX. század végéig. Így a „világ műhelye”, a XIX. századi viktoriánus Anglia 

a világpiac önkényura lehetett a szabad kereskedelemmel és a gyarmatai feletti 

uralommal. Az első világháború után emelkedett fel az Egyesült Államok, és vált olyan 

hegemón hatalommá, amely a sokáig sikeres államszocialista kísérletek következtében 

negyven éven át a kétpólusú világban volt kénytelen létezni, hogy aztán ezt napjainkra 

a Pax Americana – nem mindenható – csúcshegemóniája váltsa fel.  

 

A világgazdaság és a politika kölcsönös függési rendszerében az államok sokat 

veszítettek gazdasági önrendelkezésükből, noha történelmi és kulturális identitását a 

nemzetállam a multikulturalizmus mellett is részben őrizheti. Az államok közötti rend 

szerepének elvesztése, és a regionális integrációk, térségek előtérbe kerülése azonban a 

mai világgazdaságban az a fő folyamat, amely megértetheti velünk a jóléti állam 

bukásának (finomabban: mai utóvédharcainak) fő keretfeltételét. S azt is, hogy az állam 

mozgáspályájának körülbelül százéves íve a minimális, éjjeliőr állam és a keynesi jóléti 

állam után miért a nemzetállami szintű dezetatizációnál és a deregulációnál, és az 

efölötti szuperstruktúra szabályozó hatalmánál tart a jelenlegi globalizálódó 

világrendszerben. 
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V. 5. A GLOBALIZÁCIÓ SZUPERSTRUKTÚRÁJA 

 
A politika globális alakítása világkormány és birodalom nélkül. Negatív oldalról indulva: mit 

nem jelent a szuperstruktúra. Pozitív meghatározottságai felől mit jelent a szuperstruktúra? A 

Washingtoni Konszenzus. 

 

A POLITIKA GLOBÁLIS ALAKÍTÁSA VILÁGKORMÁNY ÉS BIRODALOM NÉLKÜL  A 

kapitalizmus világrendszerként létezik. Hogyan lehetséges ez, miközben a 

nemzetállamok, kvázi államok és a globális kapitalizmus a tőke új mozgásformája, 

amely nemzetállamok melletti és feletti szereplőket állított előtérbe: új szabályozó 

hatalmakat, amelyet szuperstruktúraként jellemzünk, regionális integrációkat, 

melyeknek a három leglényegesebb változatával foglalkozunk, és az államoknál 

gyakorta nagyobb anyagi erővel rendelkező TNC-ket (melyeket bemutattunk).48 Ebben 

a globális kapitalizmusban a politika globális alakítása globális világkormány nélkül 

történik (Joseph Stiglitz). E helyes tézist a szuperstruktúra szabályozó hatalmának 

bemutatásával államelméleti kategóriaként bontjuk ki (Lányi Kamilla pénzügyi, majd 

az őt gazdaságszociológiailag továbbfejlesztő Szalai Erzsébet fogalomalkotásához 

kapcsolódva).  

 

A szuperstruktúra per definitionem egy olyan felépítmény, ahol az önmagukat 

dereguláló államok nemzetközi egyezményei regulálják a világgazdasági viszonyokat.  

A kifejezés azonban nemcsak magyarázatot, hanem fogalmi elemzést is kíván.  

 

Negatív oldaláról indulva: mit nem jelent, legalábbis számunkra mit nem jelent. 

Először: szó sincs valamiféle New York – Tel Aviv összeesküvésről, valaminő, a 

pénztőke mozgását abszolutizáló, olyan jobboldali antikapitalizmusról, amelyik aztán 

előszeretettel keres bűnbakokat – a tőkés világgazdaság társadalmi viszonyainak 

elemzése helyett – a zsidóságban, vagy az eleve gyanúval szemlélt idegenekben. Faji 

kérdéssé alakítva azt a szociális kérdést, amely a mai világtársadalmat jellemzi. Vagy 

pedig bankár összeesküvést lát ott, ahol a pénztőke csupán a tőkeviszony egyik 

funkcionális formája, s ahol – szerinte – a kamat eltörlése kihúzná a dolgok méregfogát. 

Maradunk inkább azon a ma is érvényes marxi állásponton, hogy a személyek a 

társadalomtudományi elemzés számára csak annyiban érdekesek, amennyiben 

személytelen társadalmi viszonyok megszemélyesítői. A társadalomtudomány nem az 

egyes egyénekkel foglalkozik, hanem azokkal a társadalmi folyamatokkal, amelyeket az 

egyes egyének – nagyon különböző módokon és mértékben, tipikusan vagy egyáltalán 

nem tipikusan, hanem unikálisan – hordoznak. Ezzel szemben az antiszemitizmus és a 

pénztőke összekapcsolása – gyakorta a jó, nemzeti, termelő tőkéssel szembeállítva – 

pedig a politikai állatvilág azon meséi közé tartozik, amely nemcsak a kritikai 

társadalomelmélet nívója elé, hanem egyenesen az államiság előtti állapotba, a törzsi-

nemzetségi szervezettség körülményei közé viszi vissza a politikáról való gondolkodást. 

                                                 
48  Robert Went jellemző kimutatást közölt a világ 99 legnagyobb gazdasági egységéről, a GNP/forgalom 

1998-as mutatója alapján. Igaz, az első 23 helyen még nemzeti össztermékek állnak (1. USA = 7 922 651 

millió $; 2. Japán = 4 089 910; 3. Németország 2 1222 673 (…) 22. Törökország = 200 505; 23. Dánia 

176 374 millió $; azonban 48 magáncég fért rá a listára, a legnagyobb a General Motors a maga 161 315 

millió $-jával, közel hozzá Norvégia (27.) és Lengyelország (28.) míg hazánk a 90. helyen áll 45 623 

millió $-os forgalmával, és 41 cég előzte meg. (Lásd Robert WENT: Globalizáció. Neoliberális feladatok, 

radikális válaszok. Perfekt Kiadó, Budapest, 2002, 42-46. p.) 
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Azzal, ahogy vérségi-etnikai köteléket keres ott, ahol egyfelől az államiság területi-

politikai szerveződési elve váltott fel az etnikumét, másfelől a tőkés piacgazdaság 

dologszerű, objektív racionalitása a személyi függelmi, premodern alárendeltségi 

viszonyokét. 

 

Pozitív meghatározottságai felől, a szuperstruktúra intézményi és ideológiai elemek 

együttese, s ennyiben a gazdasági alapépítménynek a felépítménye, de a világtársadalom 

olyan sajátos állapotában, ahol ez a felépítményi szerkezet nélkülözi a legitim 

közhatalmat, a nemzetállami cselekvések mögött álló impériumot. Intézményesülés, 

mert szervezetek (Valutaaalap, Világbank, G 8-ak, Világkereskedelmi Szervezet, az 

OECD-koordinációban résztvevő országok és hitelminősítő szervezetek), normák (ahol 

a jogi normák természetének és szerepének külön fejezetet szentelünk), szerepek, 

továbbá szocializációs mechanizmusok és informális befolyásolások együtteseként 

írható le, s ideológia – mert a szuperstruktúra politikai koordinációját teszi tudatossá és 

cselekvőképessé – a mainstream neoliberális gondolkodásmódján keresztül, amely a 

washingtoni konszenzusban (1989) nyerte el legvilágosabb kifejezési formáját. 

Világpolitikát meghatározó jelentőségű tehát a nemzetállami felépítmények feletti 

képződmény, s ezért szuperstruktúra, anélkül, hogy valaminő világkormánynak vagy a 

törvényes erőszakot monopolizáló szervezetnek kellene, és lehetne elképzelnünk. A 

szupranacionális szervezetek kompetencia szintje, hatáskörei egyértelműek: a 

nemzetközi pénzügyeket a Valutaalap, a nemzetközi hiteleket a Világbank, a 

világkereskedelem viszonyait pedig a WTO döntő mértékben szabályozza.  

 

Továbbá reflexiós természetű fogalomalkotásról van szó, mert a jelenlegi világgazdaság 

infrastruktúrája, bázisa egyfelől saját szuperstruktúrával rendelkezik (németül e 

kategória párok: Unterbau – Überbau), amely megkülönbözteti minden más korábbi 

tőkés formáció felépítményétől, másfelől ez a szuperstruktúra saját alapzatának a 

következménye: ki is fejezi, jogviszonyaival oltalmazza, és relatív autonómiája révén 

alakítja és formálja is a világgazdaság, és ennek következtében a világtársadalom 

érdekviszonyait. Úgy is, hogy az önmagukat dereguláló centrum-nemzetállamok 

nemzetközi intézményeken és megállapodásokon keresztül regulálják – saját, jól 

felfogott érdekeik szerint – a szabad versenyesnek mondott, önszabályozó világpiacot. 

Állam-és jogelméletileg általánosítva: a szuperstruktúra és a „legfelső” helyzetéből 

kiesett szuverén nemzetállam között legtöbbször valaminő funkcionális munkamegosztás 

komplementer és alárendeltségi viszonya áll fenn. Ennek a világhelyzetnek a jogi 

leképződése egyrészt az átalakulóban lévő nemzetközi jog, másrészt az, hogy a nemzeti 

jogrendszerekkel a regionális integrációk bizonyos „szupranacionális” elemeket 

tartalmazó jogviszonyai kerülnek intenzív kapcsolatokba. (Ezért beszélhetünk állam 

nélküli világjogról, új szabadjogról, amely a nemzetközi kereskedelem területén egy új 

lex mercatoriat, a pénzügyekben lex financiariat jelentenek, továbbá a lex digitalis is 

helyet kér magának). 

 

Ezen viszonyok között joggal tette fel a kérdést Ignacio Ramonet francia kutató: „Ki 

felügyeli a világot a második évezred végén?” (1998). Olyan új szabályozó hatalmakként 

is leírható a szuperstruktúra, amely „a demokratikus vitától függetlenedett és az 

általános választójognak alá nem vetett informális politikai hatalmak vezetik a földet, és 

szuverénként döntenek lakóik sorsáról, s anélkül, hogy bárminő ellenhatalom 

korrigálná, módosítják vagy hozzák meg döntéseiket. Azért, mert a hagyományos 
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ellenhatalmak – parlamentek, pártok, médiák – vagy túlságosan is helyi érdekűek, vagy 

pedig túlzottan is cinkosok. Épp ezért, hogy ellensúlyát képezzék ezen planetáris 

hatalomnak, valamennyien homályosan érezzük a szükségletét egy világméretű hatalom 

talpra állításának” – írta 2002-ben, ilyen kontrollja azonban ma sincs a 

világtársadalomnak. 

 

A centrumban a jóléti állam, a szociális jogállam (sozialer Rechtsstaat) után végbement 

változásokat – azt, ahogy kapitalizálni szándékoznak a kapitalizmust – már bemutattuk. 

Itt a valóság észlelésében és gondolati-közgazdasági feldolgozásában a kínálati 

gazdaságtannal és a monetáris ellenforradalommal búcsút mondanak a szabályozott 

kapitalizmusnak, melynek legjellemzőbb doktrínái képezték a politikai cselekvések 

eszmei alapját. A látszat szerint a gazdaság és a válság nemzetállami szintű, keynesiánus 

szabályozása helyébe lépett a szabályozás válsága, s ennek gyógyszereit keresik: a 

deregulációt, a monetarizmust, a vegyes gazdaság helyett a privatizációt, és az állam 

karcsúsítását. A valóságban azonban nem az általában vett gazdasági és jogi 

szabályozások épülnek le, nem ezek mennyisége csökken, hanem a szabályozás 

tartalma változik meg: a kínálati gazdaságtan lép a tőke társadalmi ellenőrzésének a 

helyébe, a jó tőkés eszméje szerint, továbbá – s ez éppannyira jellemző – ezen elveknek 

a szuperstruktúra szintjére emelése megy végbe. Hogyan? Erre ad magyarázatot a 

gazdaságpolitikai döntések mércéjévé előlépett Washigtoni konszenzus. 

 
Ennek tíz pontja a következő: „1. Fiskális fegyelem: a költségvetés elsődleges egyenlegének 1 

százalékosnál nagyobb többletet kell mutatnia, az úgynevezett operacionális deficit nem lehet több, mint 

2 százalék. 2. meg kell változtatni a közkiadások prioritásait (valójában: legyen szűkebb a költségvetés) 

3. Adóreform: szélesíteni kell az adózási bázist, el kell törölni a kedvezményeket, csökkenteni kell a 

legmagasabb adókulcsokat. 4. Liberalizálni kell a pénzügyeket (törekedni kell arra, hogy a piacon 

alakuljanak ki a kamatlábak). 5. Legyen egységes, exportösztönző valutaárfolyam, biztonságos árfolyam-

politika. 6. Liberalizálni kell a külkereskedelmet (ez az 5. ponttal együtt azt jelenti, hogy a folyó fizetési 

mérleget liberalizálni kell). 7. Liberalizálni kell továbbá a külföldi működő tőke belépését (ezen a 

gyakorlatban a tőkemérleg felszabadítását is értik). 8. magánosítás: az állami vállalatokat privatizálni kell 

(a gyakorlatban mind az állami, mind az önkormányzati közművek is beleértendők). 9. Teljes dereguláció 

a gazdaság minden területén (az egészség- és környezetvédelem, pénzintézetek prudenciális 

felügyeletének igazolható mértékét kivéve). 10. A tulajdon (lehetőleg olcsón érvényesíthető) biztonsága.  

 

A fenti követelmények apránként álltak össze a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank által (főként latin-

amerikai országoknak) nyújtott szerkezetátalakítási hitelek feltételeiből. Mint tudjuk, a Világbank 1985-

től minden hitelének feltételei közé felveszi az IMF aktuális feltételeit. Majd a feltételesség elve oly 

módon terjed ki a Párizsi Klub (jegybankok) és a Londoni Klub (a legnagyobb kereskedelmi bankok) 

kölcsöneire (átütemezéseire), hogy ezek a bankok csak akkor kezdtek tárgyalni a hozzájuk forduló 

országokkal, ha az IMF igazgatósága készenléti hitelt ítélt meg nekik, (akár szükségük volt rá, akár nem, 

akár szándékukban állt lehívni a kölcsönt, akár nem), ezzel igazolva, hogy hiánytalanul teljesítik a bank 

által számukra előírt feltételeket. A hitelezők 1982 óta fennálló kartellja ezzel, mondhatni, tudományos 

alapokra helyeződött. A gyakorlatban pedig a washingtoni konszenzus pontjainak végrehajtásával az adott 

ország törvényhozása és kormánya nem tesz más, mint kereteket teremt és helyet csinál a nemzetközi áru-

, pénz- és tőkepiac szereplői számára szabad mozgásukhoz és üzleti tevékenységükhöz, ideértve az adott 

ország nemzetközi, külpiaci irányultságú szervezeteit (vállalatait), feltéve, hogy megvan hozzá az 

elégséges erejük” (LÁNYI, 2000/4.).  

 

A világrendszer-elmélet álláspontjáról azt is tisztáznunk kell: ha létezik a 

globalizációnak szuperstruktúrája, s ebben a politika globális alakítása lehetővé vált, 

akkor miben különbözik ez a helyzet a világbirodalmakétól, amelyek a kapitalizmustól 

eltérően premodern képződmények voltak? A válasz nem egyszerű, mert valóban 
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vannak kézenfekvő hasonlóságok. Mindazonáltal minden birodalom politikai 

irányításához hozzátartozott egy (vagy több) állami végrehajtó hatalom, igazgatási 

apparátusaival. Ez a mozzanat itt elesik. Sem a nemzetállamok, sem a transznacionális 

cégek, sem pedig kettejük között nincsenek a racionális igazgatást megvalósító, állami-

politikai télosznak alárendelt apparátusok – polgári és katonai bürokráciák. 

Ellenkezőleg: éppen az asszimetrikus gazdasági függési helyzetek homogén alapzatán – 

sokkal hatékonyabb politikai engedelmességet és informális függelmi viszonyokat lehet 

kialakítani – mint egy birodalom heterogén történelmi, kulturális, vallási és szociális 

viszonyaiba beavatkozó államisággal. A globális uralmi formák ezért szerveződnek a 

magántulajdon, piacgazdaság, monetarizmus, dereguláció, dezetatizáció intézményi 

ekvivalenciája jegyében. Egy szóban: piackonformitás – amin valójában a tőkés 

világpiachoz történő intézményi konformitás értendő – nem pedig az általában vett 

piacgazdaságé. A nemzetállamok ennek némiképp útjában állnak, állhatnak, vagy 

állhatnának, s ezért került elő egyfelől a regionalizmus, másfelől a poszt-washingtoni 

konszenzus.  
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V. 6. AZ USA HEGEMÓNIÁJA AZ EGYPÓLUSÚ, DE NEM 

EGYENIRÁNYÍTOTT VILÁGRENDBEN  

 

Az USA hegemóniája az egypólusú, de nem egyenirányított világrendben. A globális befolyás 

tényezői a katonai, gazdasági, technológiai, kulturális és ezek együttes hatására a politika 

szférájában.  

 

A XX. században a nemzetállamokra épülő nemzetközi rendszert két nagy kihívás érte.  

 

Európa egyik külső, nyugati peremén emelkedett fel az Egyesült Államok az I. 

világháború után, míg a keletin a Szovjetunió. Az USA már egyáltalán nem szabad 

kereskedelemmel, hanem két-és többoldalú irányított kereskedelmi és pénzügyi 

rendszerrel, továbbá amerikai multinacionális vállalatok vertikális szervezeteivel 

hálózza be a világgazdaságot. Ennek következtében a világgazdasági rendszer hegemón 

tényezője lett. Katonai szövetségek sorával együtt: ez volt tulajdonképpen az euro-

atlanti integráció fénykora.  

 

Az európai eredetű nemzetállami rendszer másik kihívója a Szovjetunió (1917/1924-

1991) és szövetségi rendszere volt. A világgazdaság alóli emancipáció nemzetállami 

keretei között maradva nem élték túl a hidegháború végét és kiszolgáltatottá váltak a 

globális gazdasági integráció kényszerítő erőinek (Arrighi, 1994.). Következésképp a 

közös ellenség eltűnése – objektíve is – megváltoztatta az Egyesült Államok és Európa 

viszonyát. A közvetlen szövetséges, közvetett konkurens állapotából a konkurensi 

ellentétet mérséklő közös külső ellenség, az ún. kommunizmus megszűnésével, a direkt 

versenytárssá válás állapota felé mozdultak el. 1989/1991-el megszűnt a jaltai világrend, 

és egy új állapot alakult ki. Amíg a jaltai világrendben a két pólus – ha nem is volt 

egyenlő erejű – , de egymás érdekszféráit nem támadták, és végeredményben a katonai 

„atompatt” a béke garanciájának bizonyult. Hogy az USA-nak ebben a világrendben is 

megvolt a hegemón pozíciója, azt két tény mutatja meg leginkább:  

 

1. a harmadik világbeli befolyásért folyó küzdelmükben a Szovjetunió erőfeszítéseit 

nem kísérte tartós siker, mert antiimperialista-ellenes politikáját még középtávon sem 

sikerült átfordítani arab, iszlám, afrikai és egyéb szocializmusokká, amit ezen a területen 

a szovjet-kínai versengés is megterhelt. Erőforrásait hosszú távon is részben ez 

emésztette el, ami gyengítette a rendszer belső támogatottságát. 

 

2. 1985 után megrendültek gazdasági és katonai pozíciói, és szövetségeseinek a 

Gorbacsov és Bush között 1989. december 2-3-án zajló máltai találkozó utáni elvesztése 

következtében a Szovjetuniót sem lehetett egybetartani. A különböző nemzetiségi elitek 

privatizációra és unitárius államok hatalmi pozícióira törtek, a majd hetven éves 

föderációval szemben. 

 

V. 6. 1. A GLOBÁLIS BEFOLYÁS TÉNYEZŐI 

A hegemónia konstatálásán túl az USA globális befolyásának öt tényezőjét kell 

tisztáznunk (katonai; gazdasági;technológiai; kulturális és ezek együttes hatására a 
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politikai), hogy aztán ezen tényezők hatáslehetőségeit, és e befolyás ellentendenciáit 

vizsgáljuk.  

 

„Amerika vezető szereppel rendelkezik a globális hatalom négy döntő fontosságú 

területén. Katonailag ez az egyetlen ország, amelyiknek bárhová elér a keze, gazdasági 

szempontból továbbra is ő a globális növekedés motorja, még akkor is, ha néhány 

vonatkozásban Japán és Németország komoly vetélytársnak bizonyul (a globális 

hatalom egyéb jellemzőivel egyikük sem rendelkezik). Technológiai szempontból 

Amerika megőrizte általános vezető szerepét a csúcstechnológiával kapcsolatos újítások 

terén, kulturálisan pedig – az amerikai kultúra némiképp harsány volta ellenére is – 

egyedülálló vonzást gyakorol, különösen a világ fiatalságára. Mindezek együtt olyan 

politikai befolyást biztosítanak az Egyesült Államoknak, amihez még csak hasonlóval 

sem rendelkezik a többi állam. A négy tényezőnek együttesen köszönhető, hogy 

Amerika az egyetlen, átfogó értelemben vett globális szuperhatalom.” (Kiemelések – Sz. 

P., aláhúzva, hogy Brzezinski és Lake mellett Ramonet és mások is egyetértenek e 

pontos és fontos jellemzéssel).49  

 

E befolyásolási tényezők közül hárommal részletesebben is foglalkoztunk a hegemónia 

kapcsán, de a katonai erőtényezőről még nem volt szó.  

 

Katonai arzenáljáról és annak erejéről – amely az azzal való tényleges élést és a 

potenciális fenyegetést egyaránt lehetővé teszi – képet kaphatunk Cornel West, a 

Princeton Egyetem szakértő professzorának helyzetjellemzéséből: „Az Egyesült 

Államoknak 650 katonai bázisa van 132 országban, hajója minden óceánon, jelenléte 

minden kontinensen az Antarktisz kivételével, és 1 millió 450 ezer katonája a föld 

kerekén.” 50 Mindez aligha lebecsülhető hatalmi befolyást enged az amerikai szövetségi 

államnak azokban a konfliktus zónákba, ahol közvetlenül vagy közvetve érdekeltségei 

vannak. 

 

Hogyan használja hatalmi befolyását az USA? Két versengő álláspontot mutatunk be a 

kérdésre adott lehetséges válaszként (I. – II.). 

 

I. Andor László Amerika évszázada (Aula Kiadó, Budapest, 2002) Brzezinskihez 

kapcsolódó okfejtésével elmélyíti a négy tényezőre támaszkodó magyarázatot, amikor 

az USA jelenkori történelmét a világtörténelembe ágyazódó folyamatként fogja fel. Az 

“amerikai évszázad” törekvése a II. világháborútól öltötte magára az ún. amerikai 

értékek (a szabadság, az emberi jogok, a demokrácia) terjesztésének, történetileg 

értelmezett küldetését. A XX. században a felvilágosult politika értékei a progresszív 

érákban (századelő, 1930-as és 1960-as évek) beépültek a társadalomba, azonban 

később az ország politika fejlődése elakadt, sőt a XX. század utolsó negyede inkább 

visszafejlődést hozott. Konzervatív nézőpontból ez visszatérést jelentett Amerika 

eredeti, sajátos értékrendjéhez.” A bel- és a külpolitika rendszerinti egységének tételét 

                                                 
49 Idézi: ANDOR, 2002, 5. p. The Moral and Strategic Imperatives of NATO Enlargement in: International 

Herald Tribune 01.07.1997. Igancio RAMONET ugyanezen tényezőket a hatalom tradicionális területeinek 

nevezi. Rámutat, hogy az Egyesült Államok úgy uralja a világot, ahogy ezt eddig egyetlen birodalom sem 

tette. (2002, 9. p.) 
50 Empire, Pragmatism, and War, in Logos, Vol 3., No. 3 (Summer 2004)  (www.logosjournal.com). 

http://www.logosjournal.com/
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helyesen hangsúlyozva azt látja, hogy a progresszív belpolitika időszakában nemzetközi 

síkon is hasonló tendenciák érvényesültek.  

 
„Egyes korszakokban az Egyesült Államok kétségtelenül a gazdasági és a politikai világrend legfőbb 

stabilizátorának számított. Legalább ennyi időszakot ki lehet azonban mutatni, amikor az amerikai 

beavatkozás inkább destabilizálta a viszonyokat akár regionális, akár globális értelemben. Amerika 

globális nagysága mindezek miatt nem egyszerűen tekintélyt, tiszteletet vagy áhítatot kell, hogy kiváltson 

a világ más térségeiben, hanem kellő kritikát is” (2002, 6-7. p.)  

 

Érdemes jellemezni az amerikai imperializmus “másságát”, európai nagyhatalmaktól 

való különneműségét is. 

 
„A katonai beavatkozás azonban így sem vált (ti. a XX. század eleji katonai intervencióik esetében) az 

amerikai imperializmus fő formájává; ennél sokkal nagyobb jelentősége volt a kereskedelmi (majd 

pénzügyi) behatolást előmozdító gazdasági diplomáciának és a politikai nyomásgyakorlásnak. A 

századelőn kialakult amerikai imperializmus tehát – összehasonlítva az európai hatalmak birodalmi 

politikájával – két alapvető sajátosságot mutat. Először is nem területi jellegű, vagyis – a brit, francia, 

német, olasz és japán imperializmusoktól eltérően – nem jellemző rá a formális birodalomépítés. Ebből a 

szempontból a spanyol-amerikai háború valóban „kisiklás” volt, de nem maga a terjeszkedő politika, 

hanem annak konkrét formája miatt. Másodszor pedig az amerikai imperializmus egy formálisan 

antiimperialista ideológiával párosul. Ennek eredete elsősorban az, hogy az amerikai nemzet a gyarmati 

sorból felszabadult népnek tekinti magát. Ezt a tényezőt egészítette ki előbb a gyarmatosítók elleni, később 

pedig a „kommunista agresszió” elleni harc ideológiája.” (2002, 56. p.)  

 

Ez az álláspont az Egyesült Államok nagyhatalmi szerepvállalásainak megítélését a 

beavatkozások stabilizáló-destabilizáló dichotomiájára vezeti vissza.  

 

II. Kérdés, hogy Belgrád bombázása és Irak 2003-as lerohanása, a szíriai, afganisztáni 

és líbiai XXI. század eleji katonai beavatkozások, és főleg a 2001 szeptember 11-i, a 

világkereskedelmi központ (WTO) ikertornyai és a Pentagon elleni, 3000 amerikai 

állampolgár halálát okozó, tragikus terrortámadások utáni világhelyzetben is érvényes 

maradt-e ez a másság? Fordulat állt be, amelytől a dichotómia mérték alkalmazását már 

semmiképpen sem tarthatjuk relevánsnak. A „háború a terror ellen” új stratégiai vonal 

nem csak védekező, stabilizáló magatartást mutat az iszlám fundamentalizmussal 

szemben, hanem azt, hogy az USA önmaga definiálja a maga számára, hogy melyek az 

amerikai érdekek, amelyeket meg kell védeni, amelyekért be kell vagy éppen nem 

szabad beavatkoznia, tehát kívül kell maradni a konfliktuson, s ennek a függvényében 

reagál.  

 

A geopolitikai stratégiák tehát nem azon múlnak, hogy egy nagyhatalom vagy más 

középhatalom magatartását milyen érvekkel, értékrenddel, ideológiával próbálja meg 

igazolni, hanem az önérdeknek a függvénye a stabilizálás vagy labilizálás, vagy éppen 

a kettő időszakos kombinációja. Korlátok azonban vannak. „Felsőbbsége ellenére az 

USA nem célozhatta meg Afganisztán katonai meghódítását és okkupációját (ahogyan 

azt Anglia a XIX. században, a Szovjetunió pedig a XX. században megkísérelte), akkor 

amikor ez technikailag semmiféle nehézséget sem jelentene számára. Miért? Mert a 

katonai szupremácia már nem fordítódik át, mint a XIX. és a XX. század első felében, 

terület feletti hódítássá. Az ugyanis hosszú távon politikailag kezelhetetlenné, 
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pénzügyileg költségessé és média szempontból katasztrofálissá vált. A médiák ugyanis 

első számú stratégiai szereplővé váltak”51 (Ramonet, 2002, 9-10. p.) 

 

A globalizáció szülte, a glóbus majd egészére kiterjedő közvetlen kommunikáció 

fentebbi hatása mellett tekintetbe kell venni, hogy feltörekvő, új hatalmi tényezők is 

korlátozzák az USA hegemóniáját. Több hatalmi pólus jelenléte és szerveződése 

potenciálisan tartalmazzák egy kiegyensúlyozottabb, több pólus felé hajló világrend 

lehetőségét. Vegyük ezt számba: a már említett BRICS-országok közül a regionális 

középhatalom helyzetében lévő Brazília és Oroszország mellett különösen Kína és India, 

egy kicsit általánosabban a dinamikusan növekvő délkelet-ázsiai térség jön 

ellensúlyként szóba. De potenciális szövetségek – átfogóbb befolyásuk védelme-

fenntartása érdekében is – elképzelhetőek Oroszország és Kína között (ami katonailag 

létre is jött), vagy Latin-Amerikában egy Brazília (a világ 6. legnagyobb gazdaságával 

rendelkező ország) vezette koalíció.52   

 

Továbbá az euro-atlanti szövetségi rendszerben is megvan az egységen belüli ellentét az 

USA és az EU érdekei között, amennyiben a jelenlegi EU – látni kell – csak alrégió e 

szövetségben; a német-francia tandemnek, és más nemzetállamoknak komoly érdekei 

fűződhetnének egy Oroszország felé történő nyitásra. (A neo-gaulleizmus stratégiája 

szerint “Európa az Atlanti Óceántól az Urálig terjed”). Egy ilyen európai emancipálódás 

akkor lehetne releváns, ha az angolszász érdekek-intézményesülését és normáit, tehát a 

nemzetközi pénzügyi rendszerben meglévő fölényét, válságáthárítási technikáit 

kérdőjelezné meg, illetőleg váltaná fel, azaz a jelenkori világ legnagyobb jövedelem 

újraelosztó mechanizmusát semlegesítené.  

 

Talán szokatlan, de a fennálló világrend és annak mainstream, főáram szerinti 

magyarázatai mellett a politikai realizmus Niccolò Machiavelli által kidolgozott 

szempontjait érvényesíteni kell az államok hatalmi magatartásának megértéséhez. 

  

                                                 
51 Abban az értelemben, ahogy Madeleine Albright odáig ment például, hogy a „CNN adót az ENSZ 

Biztonsági Tanácsa hatodik tagjának” nevezte. 
52 11 kisebb közép- és dél-amerikai nemzetállam demokratikus, önvédelmi törekvése az ALBA 

(Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America), amely 2004-ben alakult a térség, szociális, 

gazdasági és politikai integrációjáért, több tekintetben mintának tekintve az EU integrációs megoldásait. 

(Gyengéje, hogy Venezuelát, Bolíviát, Ecuadort, Nicaraguát, Kubát és a többieket, a kontinens nagy 

országai közül se Brazília, se Argentína nem követte). 
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V. 7. REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓS TÍPUSOK: NAFTA, EURÓPAI UNIÓ ÉS 

DÉLKELET-ÁZSIA 

 
NAFTA. Az Európai Unió. Az Unió működésének politikai nehézségei. A nem-nemzetállami 

régió esete: a délkelet-ázsiai térség sajátosságai; kvázi államok és városállamok a térségben (Dél-

Korea, Tajvan, Hong-Kong, Szingapúr). Az államszocialista Kínai Népköztársaság helyzete.  

 

Láttuk, hogy a kapitalizmus egész glóbuszon történő terjeszkedése milyen pozitív és 

negatív következményekkel jár, és járhat a jövőben. Most a nemzetközi kapcsolatok 

síkján azt kell megvizsgálnunk, hogy, az államközi rendszerek elsorvadásával, és a 

nemzetek feletti regionális gazdasági központok kialakulásával milyen új integrációs 

módok keletkeztek? Milyen versengő modelljei vannak a centrumnak? Mennyiben áll 

szemben egymással kapitalizmus és kapitalizmus? - hogy Albert (1991) francia kutató 

felvetésére utaljunk.  

 

V. 7. 1. NAFTA 

A jelenkori tőkés dominanciájú világrendszer centrumát három egymással versengő 

régió alkotja. Miközben a világrendszer átalakulásának talán legszembetűnőbb jelensége 

a régi államközi rendszer legyengülése, és a régiókkal való felülírása (módosítása), 

aközben voltaképpen az USA majdhogynem az egyetlen olyan nemzetállam, amely 

rövid, mindössze 200 éves története ellenére teljességében őrzi nemzetgazdasága és 

szövetségi állama erejének egységét. Nem mellőzhető közép- és dél-amerikai 

hátországai mellett az államközi kapcsolatokat elősegítő, nemzetközi jogi alapokon 

működtetett, szabad kereskedelmi övezetet létesített (NAFTA, North American Free 

Trade Agreement), amely 1994 óta hatályos szerződés az USA, Kanada és Mexikó 

között. Szuverenitás-transzfer azonban nincs jelen ebben az integrációban. 

 

A piaci liberalizáció, a kereskedelmi és beruházási akadályok fenti szerződéses 

lebontása mellett az USA fő erejét – ellentétben az EU-val és Délkelet-Ázsiával – 

mégsem a regionalizmus adja, hanem az, hogy az általa irányított kereskedelmi és 

pénzügyi rendszerekkel, továbbá transznacionális vállalatainak vertikális szervezetivel 

hálózza be a világgazdaságot. Jelen van a másik két konkurens térségben, mégpedig 

nagyobb gazdasági súllyal és politikai befolyással, mint vice versa. Ugyanakkor mire 

Servan-Schreiber francia külügyminiszter felszólította az európaiakat, hogy szálljanak 

szembe a “défi américain”-nel (az amerikai kihívással), addigra egyre több európai 

vállalkozás találta meg a hatékony módszereit annak, hogy maga váljék 

kezdeményezővé, s az 1970-es években a nyugat-európai közvetlen külföldi 

befektetések együttes értéke másfélszer gyorsabban nőtt, mint a hasonló amerikai 

érdekeltségeké. Az üzleti szerveződés nemzetközi formáit, melyeket az amerikai tőke 

vezetett be, az Amerikával konkurens régiók is követték (Arrighi,1996, 191-192. p.) 

 

V. 7. 2. EURÓPAI UNIÓ 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTEGRÁCIÓS JELLEMZŐI  Az európai integrációs törekvések 1951-

ben kezdődött hosszú története nyomán alakult ki a közös piacból a szélesebb és 

mélyebb összefogás: az EU ma nemzetállamok unikális integrációja, amelyben 

szupranacionális összetevők is jelen vannak.  
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Az EU az 1992-es (1993. november 1-játől hatályos) maastrichti uniós szerződéssel 

alakult meg, mert túlkerült a római EGK-szerződés (1957) céljain, amennyiben az áruk, 

tőkék, szolgáltatások és részben a munkaerő szabad áramlása, a vámhatárok 

lebontásával megvalósult. Létrejött és az új tagok felvételével szélesedik 

szabadkereskedelmi övezete. Ezután az Unió államcéljaként a politikai integráció 

erősítése, és a monetáris unió került előtérbe. 

 

Az unió típussajátossága az, hogy a nemzetállamok kormányzati együttműködésén 

túlmenően, [mely nemzetközi jogi technikákon (multilaterális szerződések), és 

elsősorban az Európai Bizottság politikáján keresztül érvényesül], tartalmaz 

szupranacionális, nemzetállamok feletti elemeket. Az EU nem unitárius államok 

egyszerű, nemzetközi joggal megvalósított szövetsége és nem is föderatív állam, hanem 

egy harmadik, egyedi konstrukció, amely megpróbál a globalizáció új kihívásaira 

válaszolni. Ennek a sajátlagos helyzetnek nemcsak az unió intézményrendszere a 

kifejezője (Európai Parlament, Európai Tanács, Európai Unió Tanácsa, Európai 

Bizottság, Európai Bíróság, Európai Központi Bank, Európai Beruházási Bank, Európai 

Számvevőszék, az európai adatvédelmi biztos és az európai ombudsman szervezetei 

által gyakorolt hatáskörök), hanem jogrendszere is. Ugyanis a nemzeti jogrendszer és 

nemzetközi jog korábbi dichotómiáját egy trichotóm érvényességi alappal bíró jogi 

szerveződés váltotta fel. A nemzeti jogrendszerek külső kapcsolatát immáron nemcsak 

az internacionális jellegű, pacta sunt servanda-n és kógens alapelvein nyugvó 

nemzetközi jog jelenti bilaterális és multilaterális szerződéseivel, hanem az uniós jog 

saját érvényességi alappal bír, minek következtében joganyagából minden tagállamra 

kötelező jogforrások háramlanak: az alapító szerződések (az. ún elsődleges jog), a 

rendeletek (saját jogalkotási mechanizmus eredményeiként) és az EU Bíróságának 

döntései. Ezek elsőbbséget élveznek a belső joggal szemben, bár a nemzetállami 

mechanizmusok hajtják végre. Az uniós direktívákat (irányelveket), és más jogi 

aktusokat pedig be kell építeni a belső jogba (jogharmonizáció – implementation).  

 

A belépés hosszú távú elkötelezettséget jelent az Unió értékrendjével, a jogállamisággal, 

az emberi jogi chartával és a gazdasági egységgel. Az integrációban való részvétel 

önkéntes, amely az együttműködés és a kölcsönös előnyök jegyében természetesen 

kívánja meg a tagállami szuverenitás önkorlátozását. (A szuverén tehát szuverén módon 

korlátozhatja önmagát – ekkor hatásköröket ruház át az uniós intézményekre, vagy 

azokat részvétele révén velük együtt gyakorolja). Ennek ellenére még egyetlen tagállam 

sem lépett ki az EU-ból, mert előnyösebb a tagállamoknak uniós tagnak lenni, mint 

elszigetelten (izoláltan) működni, és előnyösebb az uniónak is, ha nem lépnek ki 

soraiból. (A 2016-ban megrendezésre kerülő, a kilépésről vagy bennmaradásról döntő 

brit népszavazás újabb fontos próba lesz, mint ahogy a görög válság is az volt, de végül 

nem vezetett „greexit”-hez). 

 

AZ UNIÓ MŰKÖDÉSÉNEK POLITIKAI NEHÉZSÉGEI 

 

Az egyre szélesedő, 2016 elején már 28 tagállamból álló EU általános problémája, hogy 

különböző fejlettségi szintű és eltérő ritmusban fejlődő országok alkotják, ezért a közös 

ügyek vitele, és a fejlesztési politikák kidolgozása nehézségekbe ütközik. Az ötszáz 

milliós belső piac igen kedvező a világgazdaságban, de a monetáris uniót megvalósított 

19 tagállam – az 1999-ben bevezetett euróval – között is feszültségek vannak, mert az 
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€ árstabilitásáért és a vásárlóerejének megőrzéséért felelős EKB szigorú monetáris 

politikája sokszor gátja egyes tagállamok gazdaságpolitikai önállóságának, fejlesztési 

igényeinek. Továbbá az egész integráció összetartó erejét szolgáló maastrichti 

gazdaságpolitikai kritériumok 53 betartása is sok feszültséggel, konfliktussal terhelt. 

Mindenesetre körülbeül 2000-ig nem voltak túl élesek a viták az unió perspektíváiról, 

egészében mindenki sikeresnek értékelte a megtett utat. Számottevő eredmény, hogy 

Európában több mint hét évtizede béke honol. A 2008-as pénzügyi-gazdasági, majd a 

migrációs válság azonban kiélezte a vitákat, helyzetmegítéléseket, még visszafelé 

menően is. 

 

Két tipikus álláspont létezik az unió jövőjéről jelenleg is: legegyszerűbben: a „kevesebb” 

(A) vagy „több” (B) Európa kell? – formulával foglalható ez össze. 

  

A) A „kevesebb” Európa hívei megállnának az európai ház építésében és 

elégségesnek gondolják az elért eredményeket. Néhol kritikákat fogalmaznak meg azzal 

kapcsolatban is, hogy a maastrichti uniós szerződés túlzottan is előreszaladt a monetáris 

unió bevezetésével, és ezzel a „kétsebességes” Európa megteremtésével. Nem szabad 

több hatáskört az Unióhoz telepíteni, és ezzel politikailag erősíteni az uniós döntések 

körét. A legfőbb politikai döntési fórum maradjon a kormányközi együttműködésen 

alapuló Európai Tanács, az állam-és kormányfők politikai egyeztetése. Sőt, 

fokozottabban kellene érvényt szerezni a nemzetállami szuverenitás védelmének a 

lopakodó egységesüléssel szemben, mert ekkor mérsékelhető a demokratikus deficit. A 

kevesebb Európa hívei örültek az Alkotmányozó Konvent francia, majd holland 

népszavazásokon történt elbukásának, mert ez elzárta az utat az uniónak valamilyen 

konföderáció irányába történő politikai továbbfejlesztése elől. Szerintük a római 

szerződés céljai (1957) – a mélyülés és a szélesítés – elégségesek voltak, döntő a 

gazdasági, belső piaci egység, továbbá elégségesek a jelenlegi versenyszabályok és az 

amszterdami szerződéssel (1997) elért belső jogrend, a nemzetek között elért 

jogegységesítés. 

 
Ezen, mérsékelt formájában euroszkeptikusnak nevezhető álláspontnak variánsa is létezik. A jobboldal 

nacionalista, izolacionista erői idegen-és multikulturalizmus ellenességükkel a történelmi folyamatokat a 

múlt felé, az állítólag etnikailag homogén nemzetállam felé terelnék. Nem riadnának vissza az EU 

integráció szétesésének-felszámolásának riasztó következményeitől sem. 

  

Ezzel elvetik a monetáris és a költségvetési politika összehangolását, elvetik az 

adóztatás harmonizációját vagy a társasági-, vagy a TOBIN-adó bevezetését, vagy éppen 

a kvótarendszert a migrációval összefüggésben. Utóbbiak közül ellenben több minden 

szerepel a több Európa híveinél. 

 
A vitától függetlenül ide kívánkozik, hogy az EU több lépést is tett az. ún.  demokrácia-deficit elhárítására: 

bevezette az európai parlamenti választásokat, tehát  a képviselőket közvetlenül az európai polgárok 

választják; külhoni tartózkodás esetén teret nyitott a voksolásnak a helyhatósági választásokon, éppen az 

uniós állampolgárság jegyében; lehetővé tette a közvetlen demokrácia gyakorlásaként, európai 

népszavazással  jogalkotás kezdeményezését; bevonta a nemzeti parlamenteket a jogalkotási- 

                                                 
53 A legfontosabbak ezek közül: 1. az inflációs ráta alacsonyan meghatározott; 2. a költségvetési hiány 

nem haladhatja meg a GDP, a hazai össztermék 3%-át; 3. a bruttó, teljes államadósság nem haladhatja 

meg a GDP 60%-át, illetőleg ha ezt meghaladja, akkor az adott ország adósságrátájának szigorú 

csökkentést kell felmutatnia, amely fájdalmas és komoly megszorításokkal járt ez ideig.  



 

 295 

együttdöntési eljárásba. Mindez persze nem oldhatja fel teljesen a „Ki látott már európait?” – kérdésére 

adott válasz nehézségeit, ambivalenciáit. Merthogy Európában sokszor ezer esztendős történeti 

előzményei vannak a nemzeteknek, különböző hagyományokkal, nyelvekkel, szomorú háborúkkal, 

nemzeti konfliktusokkal terhelten. Miközben a mi József Attilánk látott már európait Thomas Mann 

személyében, 1937-ben. Ő és Paul Valéry francia költő is tudták, hogy itt létező értékrendi közösségről 

van szó: a görög-római antikvitás közösségi-államszervezési és római jogi tapasztalatairól, a keresztény 

humanizmusról és az európai felvilágosodásról. Vannak tehát a közös európai identitásnak összetartó erői. 

Ilyen az Európai Emberi Jogi Charta is, amely kötelező hatályú minden tagállamban. Mindazonáltal csak 

a hosszú távú időtartam döntheti el, hogy képesek-e azonosulni és lojálisak maradni az európai emberek 

nemzetek feletti ágensekkel. 

 

B ) A  „több” Európa hívei szerint az az integráció, amely megreked, nem mozdul 

tovább, az könnyen úgy járhat, amit Hieronymus Bosch (1450-1516) híres festménye, a 

Szénásszekér ábrázol: a Paradicsom és a Pokol között egy helyben állva összeroskad a 

sok rápakolt tehertől, a rátelepedő és útjában álló nyüzsgő sokaságtól. A globalizáció 

felgyorsult ütemében anakronisztikusnak tartják azt a politikai szerkezetet, amely 

nehézkes döntéshozatalaival, sokféle megkötő erejű széthúzásával nemhogy nem képes 

valaminő föderáció felé lépni, hanem sokszor a jelenlegi intézményrendszerben 

meglévő lehetőségek kihasználására is képtelen. Képtelen tovább lépni a szükségessé 

vált egységesülésben.  Az energetika, a környezetvédelem problémáira, a migrációs 

népvándorlás globális kihívásaira, a tagállamok közötti egyenlőtlenségek nem kívánatos 

növekedésére, a belső szociális feszültségekre így nem lehet adekvát válaszokat adni. (A 

nemzeti érdekek védelme a teherpróbát ki nem álló schengeni-dublini egyezmények 

nyomán nehezen belátható következményekhez vezethetnek. Hiányzik a fantázia, a 

kezdeményező erő és az államférfiúi nagyság, hiányzik az új Charles de Gaulle, 

Adenauer, Kohl, Helmuth Schmidt, François Mitterrand-utód).  
 

A kisstílű Unió helyett váltani kellene, mert túl a fent említett problémákon, az elmaradt 

a technológiai forradalmaktól, a gazdaság financializálódásától, a növekedés új 

tényezőinek kialakításától; a globális kapitalizmus korszakváltása igényelné egy új 

hatalmi/politikai/jogi szerkezet kiépítését. A politikailag koordinált nemzetállam szűkös 

és csekély kapacitású, ott ahol a határok nélküli gazdaság formális és informális 

folyamatai világgazdasági színtéren zajlanak. Ez szorosabb együttműködést kívánna 

meg az EU-tól.  Nem tarthatóak a gazdasági növekedést visszafogó, több mint húsz éves 

maastrichti kritériumok sem. Nem tartható, hogy az Európai Központi Bank „monetáris 

ellenforradalom” által ihletett politikája, – amely kőbe vésve őrzi a 2%-ot meg nem 

haladó inflációs szintet – gátolja sok gazdaság dinamizálását. Nem tartható, hogy az 

Unió költségvetéséhez a tagállamok mindössze 1%-nyi GDP-jüket adják, miközben a 

tömeges adóelkerülés – a feketemunka terjedésével is összefüggésben – már a 2008-as 

válság előtt is az Unió GDP-jének több mint 10%-át érte el.  (Forgács, 2015). A tőke 

szabad áramlása mellett működő világgazdaságban is szükség lenne ellenőrzött, prudens 

globális pénzügyi rendszerre.54 

                                                 
54 „A lélegzetelállító technológiai fejlődés ellenére (részben annak következményeként) nőnek a 

gazdasági egyenlőtlenségek, s ebben a digitalizált pénzügyi rendszernek különösen nagy szerepe van. A 

»bitek gazdaságának« egyik szembetűnő ellentmondása például, hogy az emberiség elvben már 

rendelkezik azokkal a technológiákkal, amelyekkel a pénzmosás vagy a nagy volumenű adócsalások 

jelentősen korlátozhatóak lennének. Az IMF becslése szerint évente mintegy 600-1500 milliárd dollárra 

tehetők csak a pénzmosásból származó illegális jövedelmek, s ekkor még nem szóltunk az offshore 

bankrendszerben »pihenő«, ennél nagyságrendekkel nagyobb összegekről. A banktitokból fényűzően 

megélő országok (Luxemburg, Svájc stb.) és a nyilvánvalóan ellenérdekelt szupergazdagok azonban eddig 
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Egy globálisan szabályozott kapitalizmus lehetőségeihez kapcsolódik a „több EU-t” 

álláspont változataként a Szociális Európa elgondolása. Ez „a meghalt a jóléti állam – 

éljen a jóléti állam” jegyében azt kívánja, hogy a nemzetállami szintről az Unió szintjére 

felemelt szociális állam magasabb szinten térjen vissza a neokeynesiánus 

szabályozáshoz, progresszív jövedelemadóval, a fenntarthatóság környezeti és 

egészségügyi programjával, a demokratikus esélyegyenlőséget biztosító inter-és 

intragenerációs mobilitási formák előtérbe állításával. 

 

A több és erősebb Unió álláspontja szerint tehát a konföderáció, vagy a föderalizmus 

irányába történő előrelépés nélkül az Unió benne fog ragadni saját múltjába, tehetetlen 

lesz az új kihívásokra adott válaszaiban, éppen a tagállamok nemzeti szuverenitást védő 

politikai hozzáállása következtében. 

 

V. 7. 3. A NEM-NEMZETÁLLAMI RÉGIÓ ESETE: A DÉLKELET-ÁZSIAI TÉRSÉG 

SAJÁTOSSÁGAI; KVÁZI ÁLLAMOK ÉS VÁROSÁLLAMOK A TÉRSÉGBEN 

 

A centrumkapitalizmus európai uniós modelljéhez és az USA-hoz képest is sajátos 

történelmi, és elsősorban gazdasági – kereskedelmi, de hangsúlyozottan nem hatalmi – 

politikai egység a délkelet-ázsiai térség. Itt olyan képződmények teszik ki a régió 

tartalmát, amelyeknek az európai fejlődésben ugyan meg voltak a történelmi pandantjai, 

azonban mai világunkban a kontinensen már ismeretlenek. Az Európában, az 1648-as 

vesztfáliai békekötés után döntő szerepet játszó nemzetállami fejlődéshez képest a kelet-

ázsiai államok kvázi államok. Per definitionem: jogilag elismert, az államközi rendszer 

részét képező olyan képződmények, amelyek éppen azokat a képességeket nélkülözik, 

amelyek történelmileg az államisághoz kapcsolódó kormányzati feladatok ellátásához 

lennének szükségesek. Éppen a térség legsikeresebb államai ilyen kvázi államok, 

amelyeknek gazdaságait informális üzleti hálózatok kötik össze egymással és a térség 

többi gazdaságával. Egy olyan térségben, ahol az államok katonai, pénzügyi és 

demográfiai forrásai szélsőségesen egyenlőtlenül oszlanak meg, minek következtében a 

regionális integráció hatalmi- politikai dimenziója elesik (szemben másik két 

konkurensével, ahol ez hatékony szerephez jut). Ezen sajátosságai következtében a 

térség legsikeresebb kapitalista államai közül a négy „kis tigris”, bár különböző 

módokon és mértékben, de egyaránt kvázi államnak minősül.  

 

Ennek ellenére a térség regionális üzleti hálózatai és a tengeren túli kínai üzleti 

diaszpórák révén továbbviszik és fenntartják azt a tőkefelhalmozási folyamatot, 

amelynek előzményét a sinocentrikus hűbérajándék- kereskedelmi rendszer képezte. Ez 

egy olyan régiók (tájegységek), országok és nagyvárosok alkotta, évezredes egység, 

amelyek egyes tengeri övezetek szomszédságában terültek és terülnek el, és egymással 

földrajzi közelségük révén olyan hatással lévő szomszédok, akik közben nem olvadnak 

be egymásba, és nem olvasztják be egymást. Kölcsönös kapcsolódásokon alapuló 

politikai-gazdasági keretről van itt szó, amely a központi szerepet betöltő Kínával 

szemben nem biztosított elég távolságot ahhoz, hogy önállósodásukhoz vezethessen. 

                                                 
sikeresen megakadályozták az automatikus banki információs rendszerek (Automatic Tramsmission of 

Banking Information) kiépítését, amelyek legalább az adóhatóságok számára elérhetőek lehetnének” – írja 

Forgács Imre Az eltűnő munka nyomában (A Big Data és a pénztőke évszázada című könyvében (Gondolat 

Kiadó, Budapest, 2015). 
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Szelényi Iván hívta fel a figyelmet arra, hogy ezekben a viszonyokban – ellentétben a 

legális uralom nyugati racionális államaival – a weberi értelemben vett, tradicionális 

uralmon belüli patrimonializmus bizonyos szerepet kap. Az úr és szolga közötti rendies, 

akár familiáris nexusok, amelyekben aszimmetrikus ugyan a függés, de kölcsönös 

felelősségi-engedelmességi elemek is munkálkodnak.  

 
A régió két közepes nagyságú államának, Dél-Koreának és Tajvannak az USA a katonai protektora, 

védnöke. Az Észak-Koreához és a szárazföldi Kínához való bizonytalan kapcsolatok következtében pedig 

ennek, és Japán vonatkozásában is, különös függelmi jelentősége van. 

 

Hong-Kong és Szingapúr pedig egyáltalán nem nemzet-, hanem városállamok. Szingapúr olyan szerepet 

játszik a térségben, mint az újkori Európában Velence játszott, a maga kereskedelmi-ipari központ 

funkciójával, míg Hong-Kong a kereskedelmi-pénzügyi központként Genovát idézi. Mindezek a 

közvetlen külföldi tőkebefektetések célállomásául szolgáló térséget, melyben az invesztációk különösen 

az 1970-es és 1980-as évek óta meredeken emelkedtek, különleges súlyú és tulajdonságokkal bíró régióvá 

tette: a térség országhatárokon átívelő üzleti vállalkozásai jogilag független egységek, informális (nem 

hivatalos) hálózatára támaszkodnak, amelyekben a japán termelő és kereskedelmi cégek náluk honos 

szerződési/alvállalkozói rendszere jól kiegészült e regionális üzleti hálózatok létrehozásában a 

tengerentúli kínai üzleti diaszpóra tevékenységével. Utóbbiak legújabb kori felfutása és terjeszkedése 

szorosan összefügg a Kínai Népköztársaság negyven éve tartó, óriási méretű gazdasági növekedésével, és 

a világpiacra történt visszatérésével. Ahogyan a genovai kapitalista vállalkozói diaszpóra – amely 

Portugália és Spanyolország területszerzői uralkodóihoz kapcsolódott, és a XV-XVI. századi fordulóján 

elősegítette és megszervezte az európai gazdasági rendszer térnyerését az óceánon túl –, azonképpen 

kapcsolódnak a jelenkori kínai kapitalista diaszpórák a szárazföldi Kína gazdasági tevékenységéhez. Ezek 

az üzleti hálózatok nem csak új területekre hatolnak be, és új területeket foglalnak el (Hong-Kongot, 

Tajvant, Szingapúrt, de Délkelet-Ázsia és a szárazföldi Kína főbb kereskedelmi központjait is 

ideszámítva), hanem még jellemzőbb rájuk a kereskedelmi és pénzügyi műveleteknek az a sora, áramlása, 

amely az egyes helyszíneket összeköti. 

 

A délkelet-ázsiai térséget a politikai hatalom gyakorlása szempontjából, erőforrásainak 

szélsőséges egyenlőtlensége jellemzi. Még a régió legsikeresebb kapitalista államai is 

csak félig függetlenek, ugyanis az Egyesült Államok katonai hálózatának részét képezik. 

Nemcsak a Japán második világháborús veresége utáni helyzetről, illetőleg a 

hidegháborús megfékezési politika térségbeli eszközrendszeréről van itt szó, hanem 

többről. „Mindannyian fél-független államokká váltak, amelyekben mélyen beépültek 

az amerikai katonai funkciók (a dél-koreai fegyveres erők operacionális kontrollja, a 

Hetedik flotta járőrözése a tajvani szorosban, mind a négy ország védelmi függősége, a 

területeiken létesített támaszpontok), és amelyek így nem voltak képesek sem önálló 

külpolitikai, sem pedig védelmi intézkedésekre” (Brus Cumings).  

 

Államelméleti szempontból a térségben tehát a nemzetállamok (Kína, Japán) mellett 

olyan kvázi államok és városállamok is léteznek, amelyek megmutatják: bár minden 

nemzetállam állam, de megfordítva már nem igaz az összefüggés, mert nem minden 

állam nemzetállam is egyben. (Ahogy történetileg a modernitásban létező államok közül 

az abszolutista állam vagy az államtöredékek különböző estei sem voltak azok). 

 

Mindezekkel összefüggésben az 1970-es évektől megindult óriási méretű amerikai 

tőkekihelyezésekkel és a Pax Americana-val az egykori Kína-központú hűbér-ajándék 

kereskedelmi rendszer perifériájá – tehát nem egészét – egy ehhez hasonló, azonban 

már USA központú váltotta fel a Kelet-Ázsiában.  
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V. 7. 4. AZ ÁLLAMSZOCIALISTA KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG HELYZETE 

 „A szárazföldi Kína visszafogadása a térség és a világpiac gazdaságaiba olyan állam 

visszatértét jelentette, amelynek demográfiai mérete, tömeges munkaerőforrása és 

növekedési potenciálja messze kimagaslott a térségben működő többi állam közül, az 

Egyesült Államokat is ideértve.” (Arrighi). Kína hazai termelésének és 

külkereskedelmének hihetetlen lendülete ellenére, az egy főre jutó nemzeti terméke – 

világpiaci árakhoz viszonyítva – változatlanul a világ egyik legalacsonyabb értékét 

mutatja. Ez a tény pedig a népi Kína óriási munkaerő tartalékainak vonzerejét jelenti a 

külföldi tőke és vállalkozások szemében. Az 1980-as évtized vége óta robbanásszerűen 

beáramló külföldi tőkebefektetések képezik az évi átlagos, 8-10 %-os GDP növekedést. 

Jelentős részében a külföldi tőkének adott államkapitalista koncessziók építik a Kínai 

Népköztársaságot. Zömében olyan sajátos, vegyes tulajdoni szerkezettel, amelyben a 

többségi tulajdonos a kínai állam. Vonzerejét a tömegesen rendelkezésre álló, alacsony 

költségű és jó képességű, szorgalmas munkaerő jelenti. Ugyanakkor Kína egyik 

legnagyobb sikerének a 400 milliós szegénység felszámolását tekinthetjük. A befektetett 

külföldi tőke 80%-a tengeren túli kínaiaktól érkezik, akik Peking kedvelt partnerei. De 

Peking nem csak a tengerentúli kínaiakra támaszkodva könnyíti meg a szárazföldi Kína 

visszatérését a térségbe és a világgazdaságba, hanem az 1980-as évtizedtől kölcsönös 

érdekeken alapuló szoros politikai szövetség alakult ki a Kínai Kommunista Párt (KKP) 

és a külföldi kínai tőkés vállalkozók között. Utóbbiak kiváló lehetőségeket kapnak 

ahhoz, hogy kereskedelmi- és pénzügyi közvetítő tevékenységük révén profithoz 

jussanak. A KKP pedig „miközben fejleszthette a szárazföldi Kína belföldi gazdaságát, 

azonközben egyúttal támogathatta a nemzeti egyesítés eszméjét is, az »egy nemzet – két 

rendszer« elv alapján  (Arrighi, 1996, 183. p.) 

 
Valóban két különböző társadalmi rendszerről van szó, mert az államszocialista Kína annak ellenére sem 

olvad bele a térség egészének délkelet-ázsiai színekkel tarkított kapitalista arculatába, hogy óriási teret 

nyitott a külföldi tőkebehozatalnak, és árugazdaságként jól illeszkedik a régió egészéhez. Az USA-val és 

Japánnal egyaránt számottevő kereskedelmi kapcsolatai vannak, és az ellentéteik mellett is őrizni tudja 

külpolitikai önállóságát. Azért nem olvad bele, mert tulajdonviszonyaiban jelentősen vegyessé váló 

gazdasága feletti jogi, politikai és pénzügyi szabályozó hatalmát nem adta fel. Belső társadalmi és területi 

egyenlőtlenségeinek kezelésében, népességszaporulatának eredményes szabályozásában, gazdasága 

integrációjában, fejlesztési terveiben rendelkezik az államszocialimusra jellemző, nélkülözhetetlen 

tulajdonságokkal: a felhalmozás és a fogyasztás, illetőleg az utóbbin belül a köz-és magánfogyasztás 

arányainak meghatározásával. Ha nemzeti valutáját „szabadon” átválthatóvá alakítaná, a globális 

valutapiac alakulásán orientálódó pénznemmé tenné, akkor a yen elveszítené gazdaságpolitikai 

szabályozó szerepét.  Ha lemondana a makrogazdasági koordinációról, melyek a nemzetgazdaság nem-

piaci, politikai integrációs típusának legfontosabb feltételei, és jelentős köztulajdoni szektorokat is 

feltételeznek, akkor válna az államszocialista kísérlet visszamenetté, akkor teljesedne ki a gazdaság feletti 

magánhatalom, és akkor válna a Kínai Népköztársaság is – előbb-utóbb a jelzőtlen, polgári köztársaság 

államformájában – a tőkés uralmi-és felhalmozási rendszer részévé. Mindez a nyers, politikai 

szocializmusok átmeneti jellegéből adódóan, hosszú távon egyáltalán nem kizárt. Azt azonban mégsem 

gondoljuk, hogy ez már csak idő kérdése lenne, és hogy a gazdaság mozgásba hozott erői szükségszerűen 

átalakítják a rendszer állami, politikai, ideológiai felépítményét, - megváltoztatva a hatalom jellegét. A 

kritériumokat világossá tettük. Ez ideig Kínában nem a szuperstruktúra irányít. A saját arculatú, a 

térségben egyetlen szuverénnek mondható államszocialista országban, öt ezer éves civilizációs és uralmi 

tradíciók szólhatnak a történelmileg is számottevő, eredményes modernizációs kísérlet folytatódása 

mellett. Dialektikusan szólva: Kína csak úgy része a tőkerendszernek, hogy nem-része annak. 

 

* 
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A délkelet-ázsiai térség látszólag hibrid, valójában jól funkcionáló gazdasága szépen 

illusztrálja a nemzetállamiság erejének gyengülését. A nemzetállam nem csak 

legimitációs forrásaiból és erkölcsi tartásából veszített, hanem alkalmatlan egységnek 

bizonyul az új követelményekhez történő alkalmazkodásra. „Bizonyos kérdések 

hatékony megoldásához túl nagy, másokhoz túl kicsi. Következésképpen kényszerek 

mutatkoznak »a hatalom újratelepítésére/elhelyezésére« mind alacsonyabb, mind 

magasabb szintekre. Olyan rendszereket kell kialakítani, amelyek jobban képesek a ma, 

illetve a holnap változásainak megfelelni” – írta Paul Kennedy híres könyvében (A XXI. 

század küszöbén).  

  



 

 300 

V. 8. A NEOLIBERÁLIS ÁLLAMFELFOGÁS ALTERNATÍVÁI: A 

FEJLESZTŐ ÁLLAM PARADIGMÁJA ÉS A NEW PUBLIC MANEGEMENT 

NEOWEBERIÁNUS KRITIKÁJA  

 

Az állami szerepvállalásról vallott felfogás megváltozása. A fejlesztő állam (developmental 

state) paradigmája. A New Public Management (NPM) irányzata. Az NPM válsága és a 

neoweberiánus államfelfogás.  

V. 8. 1. AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁSRÓL VALLOTT FELFOGÁS MEGVÁLTOZÁSA 

A 2007 őszén kitört, az USA-ból kiinduló és globálissá váló gazdasági és pénzügyi 

válság hatására az állam szerepét illetően felülvizsgálódtak a korábban domináns 

pozícióban lévő, az „államtalanítás” szükségességét propagáló neoliberális tanok. A 

válság következtében az Európában évtizedeken keresztül „szentségként” kezelt 

neoliberalizmus, míg az USA-ban ennek ottani megfelelője, a neokonzervatív 

eszmerendszer legitimitása kérdőjeleződött meg. 

 
„A liberalizáció, dereguláció, privatizáció szentháromsága nem tartható fenn tovább akkor, amikor az 

önszabályozó piacok hatékonyságán és a felelősségteljes piaci magatartáson alapuló amerikai 

pénzügypolitika a legnagyobb pénzügyi intézmények részvényeinek elértéktelenedéséhez, a bankrendszer 

működőképességének felborulásához, és végső soron az 1934 óta példátlan állami mentőakciókhoz és 

közvetlen tulajdonosi szerepvállaláshoz vezetett” – érvelt Gál Zoltán. (2011, 661-662. p.) A bankok állami 

forrás – tehát közpénzek – útján történő megmentése és konszolidációja a chicagói iskola tanainak 

erőteljes kétségbevonását jelentették. Továbbá a szabályozó intézmények jogi és szervezeti potenciál-

erősítésének szükségessége is reális igényként került újra napirendre. 

 

A kortárs államelméleti munkákban ezért számos megoldási javaslat született az állam 

új típusú szerepvállalására vonatkozóan. Az állam szerepének újraértékelését az is 

indokolta, hogy a gazdasági válság lényegesen kisebb károkat okozott azokban az 

országokban, ahol a gazdaság feletti állami irányítás (ösztönzés és kontroll) erősebb volt, 

mint az euroatlanti modellben. Eszerint a válság idején a megfelelő manőverezési 

képességekkel rendelkező állam képes arra, hogy a piacok instabilitásával szemben a 

stabilizáló eszköz legyen. Az állam számára fenn kell tartani azt a képességet, hogy a 

piac számára korlátokat állítson fel, éppen a társadalom védelme érdekében (Gellén 

Márton). 

 
A változások irányát jól mutatja, hogy az államszocialista kísérletek (1917-1989/1991) kudarca után, a 

neoliberalizmus sikereinek csúcsán a „történelem végét” vizionáló Francis Fukuyama az ezredfordulót 

követően már Államépítés (2011) címmel jelentette meg könyvét. A válság „kifutását” követően megjelent 

tanulmányaiban, illetve A politikai rend eredetéről írott munkájában pedig már egyértelműen az erős 

állam és a hatékony közigazgatás mellett foglalt állást. E gondolatok centrumában az áll, hogy a 

szabadpiacot lehet ugyan a demokrácia fontos attribútumaként kezelni, de a hierarchikus állam 

funkcióinak átvételére a piac eredendően nem képes. Fukuyama legújabb könyvének tézise szerint a 

szabadság minőségfoka csak az erős társadalom és az erős állam együttes megléte esetén tekinthető 

jobbnak, kielégítőbbnek; a demokratikus berendezkedésnek és a parlamentáris kormányzásnak az kedvez 

igazán, ha egy viszonylagos hatalmi egyensúly áll fenn az erős állam és a jól szervezett, az érdekeit 

hatékonyan védelmezni képes társadalom között.  A közigazgatási szektort tekintve pedig azt 

hangsúlyozta, hogy komoly reformokra és közigazgatás-fejlesztésre van szükség, valamint arra, hogy a 

végrehajtó hatalom sok évre előre képes legyen kalkulálni, és a terveit realizálni is tudja. Ennek révén az 

állam válság-prevenciós és „kríziskezelői” karaktere megerősíthető és hatékonyabbá tehető, a szociális 

védőháló pedig fokozottabb mértékben biztosítható. A válság bebizonyította, hogy a szabályozatlan – 
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vagy rosszul szabályozott – piacok rendkívüli költségeket és társadalmi szinten mérhető veszteségeket 

okoznak.55  

 

Az alábbiakban – az állam válságkezelő-elhárító tevékenységén is túlmenően – az új 

trendek bemutatásával a fejlesztő állam (Developmental State) paradigmáját, valamint a 

neoliberalizmushoz kötődő közmenedzsment-irányzattal, a New Public Management-tel 

szemben formálódó ún. neoweberiánus államfelfogást vizsgáljuk meg.  

 

V. 8. 2. A FEJLESZTŐ ÁLLAM (DEVELOPMENTAL STATE) PARADIGMÁJA 

A fejlesztő állam fogalma első ízben a II. világháborút követően jelent meg Indiában (NEHRU 

kezdeményezésére), Brazíliában (Getulio Vargas jóvoltából), illetve Törökországban, ahol 1962-ben meg 

is alapították az Állami Tervezési Szervezetet. A nemzetgazdasági tervezés kivitelezésére tett első 

kísérletek azonban hamvukba holtak (Csáki, 2009). 
 

A fejlesztő állam igazi sikereit a délkelet-ázsiai térségben megvalósított gyakorlat révén 

könyvelhette el. A térség hosszú távú regionális integráltságával és geopolitikai 

feltételeivel az előzőekben már foglalkoztunk. Most az olyan államokat jellemezzük 

belülről, amelyek példa-erejűek és mintaadóak a fejlesztő állam szempontjából. 

 

A fejlesztő állam ottani praxisa ugyan tiszteletben tartja a társadalmi és gazdasági rend 

tágabb környezetben érvényesülő paramétereit (ekként a globális kapitalizmust, 

miközben a gazdasági rendszer alapvető megreformálására törekszik), méghozzá erős 

állami gyámkodás segítségével (Manuel Castells, 2007). Így Japán a második 

világháborút követő fejlesztések során – Chalmers Johnson terminológiájával élve – 

alapvetően egy tervracionalitást realizáló állam (Plan Rational State) arculatát mutatta, 

amennyiben tudatosan igyekezett közvetlen állami beavatkozások útján hatni a 

gazdasági fejlődés menetére. A legfontosabb gazdasági, illetve társadalmi célokat ezért 

állami úton határozta meg, irányítva a fejlődés folyamatát. Japán esetében az ipari 

kapacitások helyreállítását történetesen a társadalom is támogatta, a magasan képzett 

bürokrácia pedig képes volt a gazdasági fejlődés tervezett folyamatának megalkotására 

és kivitelezésére.  

 

Ezt a japán mintát kezdte el a későbbiekben másolni Tajvan, Dél-Korea, Szingapúr, 

illetve Hong-Kong (az ún. „kistigrisek”) állami vezetése is. A fejlesztő állam sikere 

egyrészt azzal magyarázható, hogy a kedvező geopolitikai környezetben – a 

hidegháború idején – ezek a rezsimek az USA (illetve Hong-Kong esetén Nagy-

Britannia) teljes körű, katonai, gazdasági és politikai támogatását bírták. Másrészt a 

hatékony, technokrata szellemiségű apparátusuk, a jól képzett köztisztviselői gárda 

követni tudta a fejlődési fázisokban előtérbe kerülő szükségleteket. Harmadrészt az 

említett programok nem találták szemben magukat a társadalom ellenállásával. Nem kis 

részben egyébként éppen azért, mert berendezkedésük autoriter elveken nyugodott, 

illetve az életszínvonal javulását eredményezte, csökkentve a jövedelmi 

egyenlőtlenségeket, és szociális szolgáltatásokat biztosítva. Végül a vállalkozók, a 

tőkésosztály is elfogadták az állami tervezés primátusát, és hajlandónak mutatkoztak az 

abban rögzített ágazati reformok megvalósításában történő közreműködésre.  

 

                                                 
55 Nancy BIRDSALL – Francis FUKUYAMA: The Post-Washington Consensus: Development After the 

Crisis, in Foreign Affairs, 90. évfolyam, 2. szám (2011 március-április), 45-53. p. 
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A fejlesztő állam hatékony működésének sine qua nonja volt tehát az állam, a 

közigazgatási bürokrácia és a gazdasági szereplők közötti szoros kapcsolat, illetve 

politikai konszenzus a modernizációs célkitűzések megvalósítása érdekében. Ez a 

konstrukció nemcsak tekintélyelvű alapon jöhet létre (mint történt ez Délkelet-

Ázsiában), hanem demokratikus keretek között is virulenssé válhat (ezt mutatja a 

skandináv térség, illetve Írország példája).  

 

A fejlesztő államok által megvalósított konstrukció a központi tervezésen nyugszik, de 

eltérően az államszocialista gyakorlattól, nem köztulajdoni formák mellett (állami 

vállalatok, állami gazdaságok, termelő szövetkezetek útján) történik, hanem a 

kapitalizmus keretei között, a magántőke-felhalmozás dominanciáján belül maradó 

beavatkozást jelent a gazdaság működésébe. Ezért is alkalmas a piaci kudarcok 

korrigálására. Miután sem a piac, sem az állam nem lehet tökéletes, egymást kölcsönösen 

korrigálniuk szükséges. Ezt a modellt követte Dél-Korea, Szingapúr, Japán, és a maoista 

kulturális forradalom káros jelenségeit lassan levetkőző Kína, illetve követi a mai napig 

Tajvan (Robert Hunter Wade). 

 
A fejlesztő állam legeklatánsabb példája Tajvan, amely elkötelezte ugyan magát a WTO által vallott elvek 

mellett, de az állam továbbra is kiterjedt fejlesztési programokat hajt végre, beavatkozik a gazdasági 

tevékenységek ágazati összetételébe, és nem enged totális szabad befolyást a piaci erőknek. Linda Weiss 

és Elizabeth Thurbon szerint56 az is lényeges, hogy a fejlesztő államok által gyakorolt ilyetén kormányzás 

nem pusztán közpolitikai tevékenység, hanem egy „olyan normatív légkör, amely fenntartja a piac 

kormányzásának szándékát, s melyben a politikai szereplők legitimnek tartják azt.” Tehát a politikai erőtér 

szereplői között egyfajta konszenzus jött létre a beavatkozás szükségességét illetően. A fejlesztő állam 

jellegzetességeit, elsősorban Tajvan példáján keresztül annak egyik jelentős kutatója, a már említett Wade 

az alábbiakban összegezte:  

 

 a Gazdasági és Fejlesztési Tanács központi szervként látja el a stratégiai irányítást (élén a 

miniszterelnök-helyettes áll); 

 az iparpolitika főbb feladatait egy operatív ügynökség, a gazdasági minisztériumon belül 

található Iparfejlesztési Hivatal látja el; 

 az egyes ágazatok saját iparszövetségekkel rendelkeznek, melyekben kötelező a tagság; 

titkáraikat részben a központi kormányzat nevezi ki; ők felelnek a cégek és a kormány közötti 

kommunikációért; 

 végül állami K+F laborok működnek, melyek közül a legjelentősebb az Ipari Technológiai 

Kutató Intézet (ITRI), ahol közel 10.000 tudós dolgozik. 

 

Ez a politika kiemelt figyelmet szentel a helyi tulajdonú vállalatok felkarolására és a 

külföldi cégek befolyás-növekedésének korlátozására. Emellett a vezetés elő kívánja 

segíteni a tajvani cégek külföldi működőtőke (FDI) beruházásait, amely révén Tajvan 

„aktív, reciprok szereplője” lehet a világgazdaságnak. A kormányzatnak ebben a 

konstrukcióban ipari komplexumok, városi közjavak, illetve növekedési centrumok 

létrehozására kell koncentrálnia, illetve elő kell segítenie, hogy az ipari és szolgáltató 

ágazatok szereplői a „globális értékláncba magasabb hozzáadott érték előállításával 

csatlakozzanak.” Hozzátéve, hogy az államnak hatékonyan kell fókuszálnia a 

fenntartható fejlődésre, az épített valamint a természeti környezet védelmére is. 

 

Végül a fejlesztő állam funkciói közül az alábbiakat kell kiemelni: 

                                                 
56 Linda WEISS – Elizabeth THURBON: Where there's a will there's a way: Governing the Market in Times 

of Uncertainty, in Issues and Studies, 40. évfolyam, 1. szám (2004, március), 61-72. p. 
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 a termelés ösztönzése a versenyképes és olyan hazai szektorok, vállalatok 

esetében, amelyek ideiglenes támogatásával fenntartja és kifejleszti a világpiaci 

versenyképességet; 

 környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság fenntartása és fejlesztése szigorú 

szabályok mellett; 

 a licence-politika összehangolása; 

 a gazdaság stratégiai jelentőségű ágazatainak (energetika, közlekedés, szállítás, 

posta) menedzselése; 

 a versenyszféra bizonyos támogatása a monopolizálódással szemben; 

 a piaci kudarcok kivédése, a tovagyűrűző, nemkívánatos hatások 

elhárítása/mérséklése; 

 a munkáltatók, a munkavállalók és a kormányzat közötti háromoldalú (tripartit) 

egyeztetés létrehozása a gazdasági stratégiai célok végett (VINCZE, 2009). 

 

A fejlesztő államok politikája azt demonstrálja, hogy egy aktív, beavatkozó politikát 

folytató kormányzat is hozzájárulhat a külföldi befektetések, valamint a nemzeti érdek 

harmóniájához.  

  



 

 304 

V. 8. 3. A NEW PUBLIC MANAGEMENT IRÁNYZATA 

A jóléti állam válsága mélyreható változásokat eredményezett a minden állam egyik 

alrendszerét és a kormányzás fontos területét képező, a végrehajtó hatalmat megvalósító 

közigazgatás vonatkozásában is. Az új gazdasági, társadalmi és politikai kihívások 

következtében a klasszikus weberi szemléletű közigazgatás is átalakult. A 

menedzserizmus ideológiája, és a közigazgatás neoliberális mentalitás szerinti reformja 

elsődleges stratégiává vált a nemzetközi véleményformálók számára. Ez alapjaiban 

kezdte ki a weberi (tehát a racionális igazgatás bürokratikus modelljére épülő) 

közigazgatás pozícióját, amely évszázadokon át a legális uralom ideáltípusaként 

szolgált, ezért minden demokratikus állam közigazgatását tekintve alapvető orientáció 

volt – körülbelül az 1980-as évekig. Ezután fordult a világ. 

 

A közigazgatás piacosítás irányába történő elmozdítását olyan jelentős szervezetek 

támogatták, mint az OECD Közigazgatási Bizottsága, az IMF, a Világbank, az ENSZ 

Fejlesztési Programja, az Európai Bizottság, az Amerikaközi Fejlesztési Bank, számos 

regionális organizáció, illetve az NGO-k széles köre.57 Az 1980-as évek közszolgálati 

reformjainak célja a gazdaság köz-és magánszektora közötti kapcsolat átalakítása volt, 

mégpedig az állam szerepének alapvető felülvizsgálatával, és olyan alapvető értékek 

támogatásával, mint az egyéni és fogyasztói szabad választás joga, illetve a 

magánszektor szerepének erőteljesebb támogatása a gazdasági fejlődésben.  

 

„Lényegében az »állam visszaszorítása« az alapvető cél, a dereguláció, a gazdasági 

liberalizáció és a privatizáció révén; az, hogy a magánszektor közszektorral elegyíthető 

érték-és eszközrendszerét az »új jog« elveire alapozva kombinálják egymással. Ez 

radikális elmozdulást jelent (…) egy vállalkozói kultúra felé, amelynek alapja a 

hatékonyság és a takarékosság.”58 

 

Az Új Közszolgálati Menedzsment (New Public Management, a továbbiakban: NPM) 

tudományos irányzata a közszféra „piacosításának” igényét tűzte zászlajára. Ezt néhány 

szerző kifejezetten deklarálta is: „Igazából az »új gazdaság« egyik célja reformokkal 

javítani a kormányzás »hatékonysági« mutatóját, hogy a piacéhoz közelítse azt.”59 

Szlogenszerűen összefoglalva a célkitűzéseket: „Tekintsd úgy [a közigazgatást], mintha 

vállalkozás volna.” Az NPM, mint átfogó doktrína centrumában a piaci típusú 

mechanizmusok (market type mechanism) erőltetése állt, attól a meggyőződéstől 

vezetve, hogy a közszféra jobbá tehető a gazdasági-üzleti világban elterjedt koncepciók, 

technikák és értékek adaptálásával, ami összhangban áll az állam (neo)liberális 

interpretációjával. 

 

                                                 
57 TORMA András: A közmenedzsment-reformok főbb irányzatairól – magyar szemmel, in GERENCSÉR 

Balázs – TAKÁCS Péter (szerk.): Ratio Legis – Ratio Iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 

70. születésnapja alkalmából. Liber Amicorum. Studia A. Tamás Septuagenario Dedicata. Szent István 

Társulat, Budapest, 2011, 478. p. 
58 Reginald C. MASCARENHAS: Building an Enterprise Culture in the Public Sector: Reform of the Public 

Sector in Australia, Britain, and New Zealand, in Public Administration Review, 53. évfolyam, 4. szám 

(1993), 319. o.  
59 Idézi: Pierre DARDOT – Christian LAVAL: A globálrezon. A neoliberalizmus múltja és jelene. Egykettő 

Kiadó, Budapest, 2013, 367. p.  
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Cohn az alábbiakban foglalta össze az Új Közszolgálati Menedzsment irányzatának lényegét: „továbbra 

is fenn kell tartani egy jelentős közszférát, de ennek céljai és működési értékei számottevően különböznek 

attól, amely a szociális-jóléti államra volt jellemző. A cél már nem az, hogy megvédjük a társadalmat a 

piaci igényektől, hanem az, hogy a piacot védjük meg a társadalmi igényektől.”60  

 

Az 1970-es évtized végétől kibontakozó minimalizáló stratégia egy költségvetési megszorításokra 

koncentráló elképzelés volt. Az állam makrogazdasági és versenyképességi pozíciójának kordában 

tartását szem előtt tartva nem csak adóügyi és szociális megszorításokat irányoztak elő az államháztartás 

és az államadósság hiányának csökkentése érdekében, hanem a „fűnyíróelvet” is alkalmazni kezdték a 

közszolgálati szférában. A piacosítás stratégiája főként bizonyos közszolgáltatások kiszervezésére 

(outsoursing) és az ún. PPP technikák (Public-Private-Partnership) alkalmazására helyezte a hangsúlyt. 

Eme modernizációs stratégia krédója az üzleti világ irányítási-vezetési módszereit és eljárásait kívánta 

alkalmazni az államigazgatásban. Elvárásaikat Hayek és Friedman tanaira alapozták, akik szerint az 

„értelmes kormányzás” több problémát okoz, mint amennyit megold. 

 

V. 8. 4. AZ NPM VÁLSÁGA ÉS A NEOWEBERIÁNUS ÁLLAMFELFOGÁS 

Az NPM rendkívül szűk keretet szabott a jogi szabályozásnak: a jog ebben a felfogásban 

csak kijelöli azokat a tág kereteket, amelyben a hatékony közigazgatás realizálódhat. Az 

állampolgár, az állampolgári jogok vagy a polgárok részvételének fogalmai 

gyakorlatilag szinte teljesen ismeretlen fogalomnak számítanak az NPM által generált 

vitákban. Az NPM a gyakorlati tapasztalatok és az elméleti reflexiók fényében egyre 

fokozódó mértékben vált problematikussá.   

 

A bürokráciát végképp eltörölni, vagy radikálisan megváltoztatni kívánó törekvések jórészt illuzórikusnak 

bizonyultak. Egy olyan világban csökkentették ugyanis az állami kontroll, illetőleg a közszolgáltatások 

formáit, amelyben a mindennapi élet része a jelentős szegénység, az urbanizációs ártalmak, a fegyver-, a 

drog-és emberkereskedelem, vagy éppen az élelmiszerhamisítás. A kurzus képviselői talán észre sem 

vették, hogy a bankfelügyeletek gyengülése, a prudenciális szabályok deregulálása mennyire megnövelték 

a pilótajátékok és a bennfentes kereskedelem gyakoriságát (Forgács, 2015). 

 

Épp ezért sokan fel-és elismerték: a magánszektor fogalmai és folyamatai nehezen 

értelmezhetők a közszektorban; a magánigazgatás és a közigazgatás eltérő közegben és 

különböző elvek, szabályok mentén működnek. A magánigazgatás célja a 

költségminimalizálás melletti profitmaximalizálás, míg a közigazgatásé a közfeladatok 

maradéktalan, lehetőleg minden érintett számára azonos színvonalon történő ellátása 

és a közérdek képviselete. A közműszolgáltatók (telekommunikáció, áram-és 

gázszolgáltatás, vasút, posta) liberalizációja ráadásul olyan ágazatokat érintett, 

amelyekben korábban egyáltalán nem volt számottevő jelentősége a 

költségmegfontolásoknak. 

 
Kiderült, hogy nincs arra vonatkozó empirikus bizonyíték, miszerint az NPM-irányzat keretében sürgetett 

reformok bevezetése növelte volna a produktivitást vagy hozzájárult volna az ígért jólét növeléséhez. A 

hosszú éveken átívelő kísérletezgetést és tapasztalatot követően ki lehet jelenteni, hogy az NPM keretében 

alkalmazott közigazgatási reformok inkább kudarcot, semmint sikert eredményeztek Nyugat-Európában, 

és más OECD-országokban. Az állampolgárok fogyasztóként történő kezelése eliminálta a részvételi 

jogaikat és kötelezettségeiket, ezzel is károsítva az állam és polgára közötti viszonyt. A közszolgálati 

előmeneteli rendszer megszüntetése az igazgatási humán kapacitás eróziójához vezetett.  A „lapos 

szervezeti hierarchiák” alkalmazása teljesen környezet (tehát ország) függő. A kiszervezés gyakran 

                                                 
60 Daniel COHN: Creating Crises and Avoiding Blame: The Politics of Public Service Reform and the New 

Public Management in Great Britain and the United States, in Administration and Society, 29. évfolyam, 

5. szám (1997), 586. p. 
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költségesnek bizonyult, és sértette az egyenlőségre vonatkozó, alapvető jelentőségű elveket. A 

gazdaságosság, hatékonyság, hatásosság hármas kritériumrendszere könnyen kollízióba kerülhet a 

jogegyenlőség, az egyenlő hozzáférés és a jogszerűség elveivel, végső soron a demokrácia és a 

jogegyenlőség alapvető jelentőségű értékeivel. Ahol mindezen reformokat bevezették, ott csökkent az 

elszámoltathatóság és a politikai felelősség: a piaci logika hatékonysági kényszere ugyanis felülírja az 

elszámoltathatóság szempontjait. Ezzel fokozódik a korrupció kockázata, a politikai felelősség 

halványulásával párhuzamosan pedig gyengül a kormányokba és az államokba vetett bizalom is (Stumpf, 

2014). 

 

Az NPM gyakorlati alkalmazását végül a 2008-ban kitört globális gazdasági és pénzügyi válság még az 

irányzathoz legközelebb álló államokban (Nagy-Britannia, Új-Zéland) is háttérbe szorította. A válság 

nyomán az NPM szemléletmódjával gyökeresen ellentétes lépések bevezetésére került sor. A kormányok 

nagyobb mértékben kívánnak támaszkodni a bürokratikus koordinációra, a semleges ellenőrzésre és 

némiképp az állami tulajdonra is, csökkentve ezzel a piaci koordináció spontán, ex post, és sokszor 

irracionalitásokat produkáló hatalmát.  

 

Az ún. neo-weberiánus irányzat a piackonform ideákat hangoztató NPM „állambarát 

kihívójaként” jelent meg. A neo-weberiánus irányzat képviselői a jó kormányzat 

kimunkálása mellett érvelnek: aktív, erős és az állampolgárokkal szemben felelős 

államban gondolkodnak, amelynek képesnek kell lennie arra, hogy a szó klasszikus 

értelmében a közjó érdekében kormányozzon. Ez a felfogás nem kívánja perifériára 

szorítani az államot, mert a társadalom életében fontos szerepet játszó szereplőként fogja 

fel azt. Az erős állam ugyanis e felfogás szerint képes ellensúlyozni a piaci folyamatok 

káros következményeinek hatását, kiegyenlítve a piaci torzulásokat. A neo-weberiánus 

állam (Neo-Weberian State, a továbbiakban: NWS) ugyanakkor a belső bürokratikus 

szabályok helyett az állampolgárok szükségletei felé fordul. A hangsúlyt a minőség és a 

közszolgáltatások professzionális-szakmai kultúrájának kialakítására helyezi, elvetve az 

NPM által piedesztálra emelt piaci mechanizmusok alkalmazását. A képviseleti 

demokrácia szerepét igyekeznek kiegészíteni a konzultáció, és az állampolgári 

vélemények közvetlen figyelembe vételével. A kormánytisztviselőkkel szemben ezért 

többletelvárásokat fogalmaznak meg, amennyiben a jogi szaktudás mellett az 

állampolgári elvárások felmérésére szolgáló szemlélet meglétét is elvárják. A pusztán 

jogkövető eljárás feltételeinek és szabályainak biztosításán túlmenően hangsúlyossá 

teszik az eredményorientált működésmódot is. A közpénzzel való gazdálkodásban az 

eredmény elérésére való törekvést tekintik döntő jelentőségűnek.  A kormányzati 

erőforrásokkal való gazdálkodás során a nagyobb hatékonyságra kiemelt figyelmet 

fordítanak. Végül egy elkülönült, sajátos szakmai kultúrával felvértezett, professzionális 

közigazgatási kar létét támogatják. 

 

Sok szerző hangsúlyozza, hogy az NWS kiegyensúlyozottan ötvözi a klasszikus 

közigazgatási princípiumokat a közmenedzsment némely újszerű törekvésével, így 

például a Merit with Flexibility” elv alkalmazásával, azaz a köztisztviselői érdem 

elismerését a bürokratizmust csökkentő rugalmassággal kombinálja. 

 

Az erős állam irányzata leginkább az NPM piacközpontú szemléletének 

ellentételezéseként jelenik meg, és arra utal, hogy csak egy feladat-és hatáskörökkel 

kellőképpen felruházott közigazgatás lehet képes az állampolgári szükségletek 

megfelelő színvonalon történő kielégítésére és a közérdek szolgálatára. Az állam 

kiterjedésének mértéke némiképp irreleváns a társadalom szempontjából; önmagában 

nem tekinthető önértéknek sem a kicsi, sem a nagy állam és közigazgatás. Az állam 
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társadalmi rendeltetését ugyanis mindig az adott kor adott szükségleteinek megfelelően, 

tehát változó módon és mértékben kell ellátnia. Ezt a rendeltetését pedig az állam 

funkcióin keresztül gyakorolja (Szilágyi, 2011). A XXI. század folyamán is ez a 

megítélés reális mércéje. Ehhez azonban szükséges, hogy az állam az adott 

társadalomban a törvényes erőszak monopóliumával rendelkezzék, tehát birtokában 

legyen a legitim erőszaknak és az azt megvalósítani képes közigazgatásnak. Ezt a 

képességet egyetlen más erő sem képes elvitatni tőle, ráadásul az említett 

jogosítványokat a legális uralom keretei között gyakorolja.  

 

A közigazgatás deficitjének tekinthető, ha a gépezete nem tud megfelelni a társadalom 

részéről támasztott érdemi elvárásoknak. Ezzel ugyanis a közigazgatás alááshatja saját 

legitimitását, elfogadottságát. A polgárok abszolút megelégedettségére a közigazgatás 

soha sem tarthat igényt egy tagolt, plurális társadalomban, de törekednie kell arra, hogy 

relatíve stabil, kiszámítható élethelyzeteket teremtsen, és a szolgáltatásokat hatékonyan 

és nívós szinten lássa el.  
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