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9SZIGETI PÉTER

Maffiaállam?   
Passzív forradalmi konszolidáció?  

Vagy valami más?

Érthető és állandósult szellemi és politikai aktivitás kíséri Magyarorszá
gon a kiépült Orbán-rendszer jellemzését.1 Leírását, értelmezését és 
minősítését egyaránt. Orbán második kormányzati ciklusának újabb, 
a 2014-es választásokkal bebetonozott alakzatának értékelése nem 
függetleníthető sem az elmúlt, a társadalmi rendszer megváltoztatását 
követő huszonöt év fejleményeitől, sem pedig a magyar társadalom 
legújabb kori történelméről alkotott elgondolástól. Ha tetszik, a magyar 
társadalomfejlődés értelmének kérdéséről, tudván-tudva, hogy bár az 
ember értelmes lény, aki nemcsak ösztönök által és emocionálisan ve
zérelt, hanem cél- és értékracionális cselekvésekre is képes, mégsem 
az individuális cselekvések horizontján lehet megfejteni történelmünk 
éppígy-létét, állapotait. Mert bár az egyes ember képes törvényt szabni 
életvezetésének, s ennek súlya, felelőssége rátelepszik mindennapi 
döntéseinek tömegére az „azzá leszel, amit teszel” mechanizmusa 
következtében, ám az emberek mint olyanok motívumaiból nehéz 
– ha egyenesen nem lehetetlen – eljutni a történelem „csinálásá
hoz”. Ugyanis az egyes egyéni cselekvéseken túlmutató integrációs 
formákról van itt szó. Társadalmunk, mint olyan maga csinálja saját 
történelmét, de közel sem szabadon, tabula rasa alapról. Abban az 
értelemben nem, hogy a készen talált struktúrák, átörökített hagyo
mányok, a munkamegosztás adott rendje, az elért fejlettségi szint, a 
világgazdasági lehetőségek és a világrendszerbeli erőviszonyok meg
határozó befolyása melletti szűk mozgástéren lehet és kell „táncolnia”. 
Ezeket a nyomós feltételeket és készen talált körülményeket értékelni 
kell, ami már önmagában is indokolja az álláspontok sokféleségét, 
hiszen az értékelés eltérő gondolati alapokon jön létre. Az értékek és 
értékelések pedig igen gyakran érdekpozíciók – réteg, osztály, nemzet 
– akarati tartalommal kifejtett megnyilvánulásai. Azt például, hogy az 
ember törvényt tud szabni életének a liberális és a marxista elgondo
lások egyaránt osztják. Mindkettő racionalista. Szemben a klasszikus 
konzervativizmus organikus társadalomfelfogásával, melyet a spon
tán-organikus életfolyamatban keletkezett hagyomány, kitüntetetten 
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0 a nemzeti ural. Igaz, a modernebb reformkonzervativizmusokban már 
helye van a tettnek, a hatalom akarásának, „a politikai” aktív szerepé
nek, csak éppen nem az emancipáció és bárminő egyenlőség alapján, 
hanem a természetesnek tekintett egyenlőtlenségek és hierarchiák 
értékrendjének fenntartása mellett.  Az egyenlőség formális, politikai és 
jogi követelményei (a nemzet mint politikai közösség, jogegyenlőség, 
törvény előtti egyenlőség) pedig a klasszikus liberalizmus számára is 
– a valaminő esélyegyenlőség elve – csak a szociálliberalizmus gondo
latkörében érvényes elv. Az egyenlőség bármilyen materiális fogalma 
azonban elutasított, hát még a modern szocializmus számára mérvadó 
mérték, az osztályszintű egyenlőség követelménye (amely az egyéni 
képességek és teljesítmények szabad kibontakoztatása különböző
ségének éppen nem tagadása, hanem a valóságos feltétele volna). 

Ezekből az értékrendbeli alapokból – természetes egyenlőtlensé
gek, hierarchiák elismerése; jogi és politikai egyenlőség; materiális 
egyenlőség – pedig nagyon különböző legitimációs szerkezetek és 
önigazolások következnek. Ezek nyomába eredünk. Figyelemre méltó
an és figyelemre méltó önkritikával elemzi Magyar Bálint2 a szocialista
liberális kormányzatok felelősségén belül a szimbolikus politizálás hiá
nyából adódó identitás- és perspektívavesztést. Azonban a „nemzeti” 
jobboldal fokozatosan kiépített identitáspolitikai fölényét nem számítja 
be az orbáni rezsimnek mint olyannak, hanem attól függetlenítetten 
kezeli azt – maffiaállamként. Szerinte pedig egyenesen „A saját érték
renden alapuló nyelv a legelső és egyben kikerülhetetlen lépés saját 
identitásunk és szabadságunk felé” (Magyar: 9.). Márpedig, ha ez így 
van, akkor identitása felől nézve mindenképpen több „saját” létezik, 
ezek egyikének győzelme a többiek felett azonban közös szabadságot 
aligha ad.  „Az ésszerű pluralizmus körülményei között” (Rawls) az 
ellenfelet elismerve kellene a modus vivendit megtalálni – és ez nem 
sikerült huszonöt év alatt. Látni fogjuk, közel sem véletlenül.

Két jelentős tanulmány központi kategóriájának összevetése alap
ján kívánunk elemezni. Magyar Bálint szociológus, egykor szabad 
demokrata képviselő, miniszter és Wiener György3 politológus, egy
kori szocialista képviselő munkái kapcsán közelítünk az Orbán-rezsim 
természetéhez. Nem kívánjuk recenzálni ezeket, mert éppen értékeik, 
eredetiségük és gondolatgazdagságuk miatt hívjuk fel rájuk olvasóink 
figyelmét. Kommentárunknak nem célja és nem is helyettesítheti az 
eredeti tanulmányok elolvasását. Az eredménnyel, mint minősítő kö
rülménnyel foglalkozunk: maffiaállamban élünk-e vagy pedig Orbán 
politikai rendszerváltása végbevitt egy passzív forradalmat, amely bő 
húsz év ilyen-olyan, de nyugvópontra nem jutó fejleményei nyomán 
konszolidált? A két szerzőnél a sok nagyon gazdag részletelemzés, 
empíria, politikatörténeti összefüggés ugyanis ezekbe a fogalmi ke
retekbe illeszkedik, és a maffiaállamra illetve a passzív forradalomra 
van kifuttatva.
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1A posztkommunista maffiaállam két összefüggést fejez ki. Egyfe
lől azt, hogy keletkezése felől, az állami tulajdon monopóliumával 
párosuló egypárti diktatúra bomlása nyomán létrejött rendszerként 
jellemezhesse Magyar. Másfelől e fogalompárral mai működésének 
természeteként létrejött olyan új minőséget konstatál, amelyet csak 
ebben az újfajta magyarázó keretben lehet adekvátan leírni. A 2010 
utánra kiteljesedett állapot, amiben élünk, nem szervezett alvilág – mint 
a maffia –, hanem olyan szervezett felvilág, melynek fő jellemzője „a 
cselekedeteit mindenekelőtt meghatározó hatalmi-vagyonosodási 
logika, amely a politikai hatalom és a családi gyarapodás együttesét 
a központi politika rangjára emelt maffiakultúrával működtetett állami 
eszköztárral, erőszak-monopóliummal valósítja meg” (Uo.: 10–11.). 
Nem a gazdasági hatalmasságok vásárolják fel a politikai hatalmat, 
pártokat – a néhol jellemző és ismert minták, mint például a Cosa 
Nostra esete szerint –, hanem egy politikai párt döntéshozó potenciálját 
használják magánvagyonok gründolására, 2010 után foglyul ejtve az 
államot (state capture). A maffiaállam megnevezés korántsem indulati, 
publicisztikai fogalom, hangsúlyozza szerzőnk, hanem az új hatalmi elit 
lényegi vonására, szerveződési rendjére vonatkozik: „családi, illetve 
a közös üzlet által megpecsételt fogadott családi kapcsolatrendszer 
révén épül fel. A szervezethez rokoni és lojalitási szálakon keresztül 
újabb és újabb családok kapcsolódnak, amelyek a Családfőtől kiinduló, 
erősen hierarchikus, piramisszerű engedelmességi rendbe tagozód
nak” (Uo.: 41.). Premodern társadalmak klánjainál vagy posztmodern 
sejkségeknél az örökletes hatalom és a széles körű személyi és köz
hatalmi jogosítványok lehetnek legitim uralmi formák, monarchiák, de 
a maffiaállam státusza nem legitim. „A maffiaállam lényege, hogy a 
polgári jogegyenlőség formális viszonyai között – ezúttal állami – erő
szakkal fosztanak meg egyeseket a tulajdonuktól, amelyet jogellenes 
módon és eszközökkel másoknak adnak. A maffiaállamban a vazal
lusnak nincs vazallusi jogállása, legfeljebb csak vazallusi helyzete.  
S miközben a polgári jogegyenlőség de iure nincs felszámolva, de facto 
vazallusi helyzetek tömege jön létre” (Uo.: 42.). „A maffiaállam a patri
archális Család(fő) jogosítványainak érvényesítése nemzeti szinten a 
demokrácia intézményrendszerének kulisszái között az államhatalom 
megszállásával és annak eszköztárával” (Uo.: 43.) – idézhetjük a leg
fontosabb meghatározásokat. 

Az új tulajdonosi osztály kialakítását a szervezett felvilág négy olyan 
fenyegető potenciálja biztosítja, amelynek következtében a maffiaállam 
ajánlata egy vállalkozás számára visszautasíthatatlan: „(1) korlátlanul 
uralt jogalkotói hatalom, (2) párthű titkosszolgálat, ügyészséggel, 
rendőrséggel, (3) lojális adóhatóság és (4) az állami megrendelések és 
uniós pályázatok feletti teljes kontrollal. Ez teszi a maffiaállam ajánlatait 
vértelenül – kvázi jogszerűen – hatékonnyá” (Uo.: 62.). Hangsúlyozzuk: 
nem szellemtelen és életidegen megfigyelésről van szó. Mégis, a „kvázi 
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2 jogszerűen” terminus bizonytalansága szerintünk éppen a formális 
jogszerűséget jelenti, amivel Orbán hatalmi állama él és visszaél

Ezen állam nacionalizmusa is sajátos, „a nemzetből történő kire
kesztése mindazoknak, akik nem részei a fogadott családnak, vagy 
nincsenek a vazallusi rendbe az alá betagozva, azok ugyanis nem 
részei az ő háza népének, s ennek viselhetik minden következményét. 
Számára a nemzet: a fogadott család és tartozékai, a keresztapától a 
cselédségig” (Uo.: 43.).

Néhol a szerző a maffiáról beszél, ellenpontként, de mintha elmu
lasztotta volna levonni ennek az államra vonatkozó elméleti konzek
venciáit: „A maffia nem más, mint erőszakos, illegitim kísérlet a patriar
chális családfő premodern jogosítványainak érvényesítésére a polgári 
jogegyenlőségre épülő társadalom viszonyai között, mely kísérletet az 
állami közhatalom szervei igyekeznek meghiúsítani. A maffia: illegitim 
neoarchaizmus” – szól a frappáns definíció (Uo.: 43.).

Kétségtelen, hogy egy politikai rezsim, így Orbán politikai rezsimje 
is többféleképpen írható le, és akár ugyanaz a gondolat is kifejezhető 
nyelvileg különböző módokon. Ott azonban teoretikus értelemben 
fogalmi bizonytalanság van, ahol a helyesen illegitim képződménynek 
nevezett maffiát és az államot – amely a törvényes erőszak monopó
liumával rendelkező szervezet Max Weber ismert és elismert speci
fikálásával szólva – maffiaállamként szimbiózisba léptetik. Mindkettő 
szervezet és nagy szervezet, de a társadalomban létező sokféle – gaz
dasági, kulturális, sport, művészeti, politikai, egyházi stb. – szervezetet 
az államtól mint szervezettől éppen az választja el szervezetszocio
lógiailag és államelméletileg,4 hogy az államon kívül más nem lehet a 
legitim erőszak birtokában. Minden állam szükségképpen a törvényes 
erőszak monopóliumával kell hogy rendelkezzék, és rajta kívül más 
organizáció ezzel nem rendelkezhet.5 Valami vagy állam, vagy maffia. 
Ami állam, az legitim, ami maffia az illegitim. A legitim és az illegitim 
ebben az értelemben, az államra vonatkoztatottan, kizárják egymást. 
Ezért bár nyelvileg és politikai kommunikációs fogásként hatásos a 
maffiaállam-fogalom, és nem zár ki számos értékes jellemzést, de 
szigorúbb, teoretikus értelemben nem tartható. 

A legitim uralom sokféle fajtája (tradicionális [gerontokratikus; 
patriarchalis; patrimoniális], feudális, karizmatikus, legális) közül egyik 
sem illegitim. Legitim az uralom abban az értelemben, hogy törvényes 
és valami módon igazolásra szorul. Orbán állama és politikai rezsimje 
ezért nem új uralomtípus, nem illegitim maffiaállam, mert szabályozott, 
legális módon, választásokon került hatalomra és számos érvet, indo
kot, tradíciót talál hatalma igazolásához, amelyek miatt a magyar jobb
oldal jelentős része támogatja, elfogadja. Ettől még nem támadhatatlan, 
és nem „örök” kiépített autoriter hatalma. Akár liberális, akár  polgári 
radikális, akár szocialista, akár mérsékelten polgári konzervatív érték
rendek felől megvonható (és megvonandó) a rezsim legitimitása, de 
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3nem a törvénytelenség, hanem az el nem fogadottság értelmében. Sőt, 
kiérdemli a radikális kritikát. Működésmódja a hatalmi államé és nem a 
jogállamé: periferizálta a hatalommegosztást, birtokba vette a semle
ges, ellenőrző szervek jó részét, antipluralisztikus fellépései vannak a 
sajtó és média világában, abszolutista, tekintélyuralmi megoldásai az 
élet számos területén.6 Ettől még nem lesz a rezsimnek maffiaállama. 
Eszmék, értékrendek, eljárások, tradíciók és teljesítmények legitimál
nak, vagy más eszmék, tradíciók és értékrendek felől tekintve kétségbe 
vonandóak a rezsim legitimációs erőforrásai, vagy éppen alulteljesíté
se. A legitimitást újra és újra elő kell állítani, s akinek ez nem sikerül 
– legfőképpen teljesítményeinek hiányában – elveszti a közhatalom 
gyakorlására feljogosított pozíciót, de nem törvénytelenné (illegálissá) 
válik, hanem delegitimálódása következtében lesz  leváltható. Attól, 
hogy a liberális-demokratikus, hatalommegosztó jogállamot felszámol
ták – amint ezt Magyar Bálint alapvetően pontosan és helyesen leírja 
(Uo.: 44–48. és 54–58.) – még nem az következik, hogy egy speciális 
rablóbandával (maffiaállam) lenne dolgunk, csak az – és ez nem is ke
vés – hogy nem liberális, hanem nemzeti-konzervatív, tekintélyuralmi, 
abszolutista hatalmi állammal (Machtsstaattal) nézünk szembe. 

Némiképp zavaró lehet az olvasó számára, hogy a legitimitás 
poliszemantikus, többjelentésű fogalom: nemcsak törvényeset (legálist, 
jogszerűt), hanem igazoltat, elfogadottat is jelent (legitimitást). Nem 
minden legális igazolt és elfogadott, és nem mindegy, hogy ki vagy 
kiknek a számára való elfogadottságról (elutasításról) beszélünk. A 
poliszemantikus fogalom összefüggésében tehát szerintünk az Orbán-
rezsim illegitim, de legális. A rezsim lehet illegitim, de az állam nem 
lehet illegitim, nem lehet illegális. Ami az illegális értelmében illegitim, 
az nem lehet az állam és annak jogrendje – ezért nem pontos és fél
revezető terminológia a maffiaállam.

A leírtak példájánál maradva: a szerző részéről a nemzetből történő 
orbáni kirekesztés és ennek politikai üzenetei teljesen jogosan bírál
hatók. A regnáló rezsim társadalmi bázisa azonban aligha korlátozódik 
a „fogadott család és tartozékai”-ra, tehát hatalmi elitjére és a Család 
számára kétségtelenül alkalmazott hideg- és tranzitállamosítások, 
koncessziók kedvezményezettjeire (Uo.: 63–65.). Szélesebb a bázisa, 
mert a keresztény-nemzeti középosztályosodás támogatása, a nemzeti 
tőke preferálása, a neokon ideológián alapuló egykulcsos szja, a vallá
sos és vallásos érzületű honfitársaink vagy éppen a yuppi mentalitású 
technokrácia mesterséges és reakciós – generációs szakadékképzés
sel történő – helyzetbe hozása szerteágazóbb, valós érdekpályákat is 
érint, jelentős társadalmi csoportokat, azok karriermobilitását segíti elő. 
(Csak valóban nem demokratikus esélyegyenlőséget teremtve.) Vagy 
említhetném éppen a határon túliak nemzetegyesítését, még ha válasz
tójoguk megadása – a lakóhelyhez kötődés nélkül, az alkotmányjogi 
effektivitás hiánya következtében – súlyosan unfair volt. 
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4 A politikai kirekesztésnek az alaptörvény preambulumával is megala
pozott jelentőségére még vissza kell térnünk – másik szerzőnk mun
kája kapcsán is. Hiszen ahol nagyfokú kirekesztés van, ott nehezen 
képzelhető el a konszolidáció, ahol pedig konszolidálnak, ott az „aki 
nincs ellenünk, velünk van” politikai bölcsességének és stratégiájának 
kellene érvényesülnie. 

Mi tehát itt a fő tendencia?
Wiener György a materialista társadalomfelfogásra alapozva, igé

nyes dialektikus fogalomalkotással, három kategória értelmezésén 
keresztül – bravúrosan, szinte minden releváns politikatörténeti tényt, 
eseményt bevonva értékelésébe  – kísérli meg a válaszadást. Az 1848-
as alulról jövő népforradalmak bukását követő német egység kialakulá
sára, a Vaskancellár Bismarck felülről jövő forradalmi tettének engelsi 
elemzéseire éppúgy épít, mint az Antonio Gramsci-féle, megújított 
passzív forradalom kategóriájára. Ezen reflexiós, egymásra vonatko
zásukban jelentést kapó fogalomalkotással ragadja meg – forradalmi 
és restaurációs mozzanatok kölcsönhatásában – az „ott és akkori” 
túlsúlyos elemeket. Hegemónia és erőszak, a mozgóháborúval szem
ben értelmezett állóháborús, informális behatolások és az aktív vagy 
teljes revolúcióval szembeállított passzív forradalom képezi a kulcsfo
galmakat, ahol az ellentétes erők harca következtében „a restauráció 
teljes mértékben sohasem valósulhat meg, a történelem visszahúzó, 
reakciós erői a radikális változások részleges elismerésére, netán to
vábbvitelére kényszerülnek, felülről jövő, passzív forradalomként hajtva 
végre a haladó társadalmi mozgalmak céljait” (Wiener 2014a: 108.). 
Az olasz nemzetegyesítés vagy akár az 1789-es francia forradalom 
olyan értelmezése, amely ebben az ingamozgásban – a hosszú  távon 
tartós, strukturális kontinuitás stabilitásának (Braudel longue durée-je) 
értelmében – csak majd kétszáz év után, az 1970–80-as évekre vette 
le végleg a napirendről egy „ellenforradalmi” rendszer lehetőségét – 
szolgáltatnak erre példát a történelemben. 

Az elemzésnek ebben a fogalmi keretében és a történeti példák 
analógiái felől nézve a magyar történelmet kap magyarázatot Orbán 
Viktor passzív forradalma. Wiener itt elsősorban a kötcsei beszédre 
(Uo.: 108.) és a restaurációs forradalom alkotmányozására (Alaptör
vény) alapozza értelmezését (Uo.: 113–115.); másrészt, ami fontosabb, 
az 1918 óta tartó strukturális idő hosszú tartama felől kísérli meg a 
magyarázatot történelmünk közel száz esztendejére. Olyasmit láttatva, 
ami eredeti megoldásokhoz vezet. Lássuk először a „vezérdemokrácia 
vezére” – hogy a mai magyar jobboldal számára oly kedves termino
lógiát is felidézzük – „fülkeforradalmi” elgondolásának értékelését. 
Wiener számára egyértelmű, hogy „hazánkban passzív, restaurációs 
forradalom ment végbe. Ezzel szemben nem ellenérv, hogy 2010-ben 
utcai tüntetéssorozat, illetőleg fegyveres felkelés nem zajlott le, hi
szen passzívnak éppen a forradalom nélküli forradalmat nevezhetjük. 
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5A változás restaurációs jellegét pedig az bizonyítja, hogy a nemzeti 
együttműködés gyökerei, Orbán Viktor megfogalmazásai szerint is, a 
két világháború közötti periódusba, a nemzeti egység megvalósítására 
irányuló politika korába nyúlnak vissza, s a korábbi, 2009. szeptember 
5-i kötcsei beszédben felvázolt centrális hatalmi erőtér is az 1945 előtti 
hegemón pártrendszert modellezi. Sőt, a keresztény nemzeti kultúra 
esetében a miniszterelnök éppen a restauráció kategóriáját használta, 
ám abban a kontextusban, hogy az a megszakítottság miatt önmagá
ban nem biztosítja ezen irányzat hegemóniáját. Ugyanakkor e megfo
galmazás, akárcsak a nemzeti egység és a nemzeti együttműködés 
megkülönböztetése, arra is utal, hogy a restauráció teljes mértékben a 
mostani politikai rendszerváltás során sem valósulhat meg” (Uo.: 109.). 
Ezt a konklúziót az Alaptörvény is megerősíti: ugyanis csak felemás 
módon békíthető össze a két világháború közötti, a monarchikus tan 
szerint az ország alkotmányos folytonosságát kifejező szentkoronás 
tradícióhoz való visszatérés és a köztársasági államforma kénytelen-
kelletlen, míg a bevált kormányforma de facto meghagyása. A resta
uráció a szimbolikus térben a legerősebb, teljes körű azonban itt sem 
lehetett. Államiságunk történetéből a polgári demokratikus (Károlyi, 
illetve az 1946. évi I. törvény) és az államszocialista időszakot éppúgy 
kiiktatja az Alaptörvény Nemzeti hitvallása, mint ezt a maga idejében 
a Horthy-rendszert intézményesítő 1920. évi I. tc. tette.

A tradicionális államiságra épülő, a Monarchia felbomlása után szü
letett önálló nemzetállam gyökeresen szakított 1918-cal, a tanácsköz
társasággal, és azok republikanizmusával,  továbbá szisztematikusan 
üldözte a forradalmak résztvevőit, azonban mégsem jelentett vissza
térést a dualizmushoz, a választójog némi kiszélesítése és a mérsé
kelt földreform okán, továbbá a hatalmi szerkezet is megváltozott. „A 
nagybirtok és a nagytőke gazdasági uralma ugyanis előbbi politikai, 
s a marxi értelemben vett felső szolgáló rend (a vezető hivatalnoki és 
tiszti kar) kormányzati hatalmával társult, miközben a nagygazdák és 
a középbirtokos parasztok is bizonyos fokig az uralkodó csoportok 
közé kerültek. 

A munka és a tőke hosszú távú érdekellentéte mellett e korszakban a 
hatalmi szerkezeten belüli konfliktusok is meghatározó jelentőségűekké 
váltak. A felső szolgáltató rend tagjai ugyanis a »keresztény kereske
delem« és az »őrségváltás« jelszavával jórészt a zsidó származású 
nagytőkések vagyonának és pozíciójának megszerzésére törekedtek, 
míg a hagyományos uralkodó osztályok hatalmi monopóliumuk megőr
zéséért küzdöttek” (Uo.: 110.). Mutatis mutandis – a dolgok visszatér
nek, ismétlődnek a hazai kapitalizmus második, 1989 utáni kiadásában.

Nem követjük végig a strukturális idő hosszú távú folyamatainak 
összes fejleményét. Elég még hozzá, ha az államszocialista periódus 
jellemzését adjuk a szerzőtől. „A demokratikus köztársaságnál is 
jóval szűkebb bázisra támaszkodhatott a fordulat évében létrehozott 
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6 államszocialista rendszer, melynek bevezetését [1944/5–1947 – Sz. 
P.], Jugoszlávia kivételével, a térség valamennyi államában a Szovjet
unió kényszerítette ki. E berendezkedést csupán az ipari munkásság 
és az agrárproletariátus egy része, valamint a viszonylag csekély 
számú kommunista értelmiségi támogatta, mely így tulajdonképpen, 
Gramsci kategóriáit használva, nem aktív, hanem egyfajta felülről vég
rehajtott passzív forradalom nyomán jött létre. 1956 a legitimáció hiá-
nyát egyértelművé tette, s noha a kádári konszolidáció nyilvánvalóan 
kiszélesítette az államszocialista rendszer bázisát, a többség a magyar 
történelemben egyedülálló gazdasági növekedés, életszínvonal-emel
kedés és társadalmi mobilitás ellenére is csupán tudomásul vette, 
ám nem támogatta az erőt konszenzussal felváltani kívánó egypárti 
hatalomgyakorlást” (Uo.: 111). A szerző szerint a kádári konszolidáció 
is csak átmeneti volt és legitimációs deficitben szenvedett.7  

*
Van tehát egy közbeszéd befolyásolására alkalmas maffiaállam-fogal
munk, amely szellemes, de társadalomelméletileg téves. Ez a rend
szerváltás és az orbáni állapotok társadalmi várakozásokat alulmúló 
teljesítményei kialakulásában előszeretettel hivatkozik a posztkommu
nizmusra, és előszeretettel keresi a Fidesz–KDNP-kormányzásban az 
államszocializmus-analógiákat. Eltekintve attól, hogy nem volt kommu
nizmus, ergo utána sem lehetünk, fontosabb, hogy a magyarországi 
kapitalizmus második kiadásának negyedszázada magyarázatát döntő
en már saját alapjainak gyengeségében és világrendszerbeli helyében, 
nem pedig a megelőző negyven évben lelhetjük föl. Ahogyan a hazai 
államszocializmus keletkezése is a világrendszer mozgásában és geo
politikai erőviszonyaiban (a második világháborút követő progresszív 
fejleményekben) nyeri magyarázatát, azonképpen  közép-kelet-európai 
régióbeli összeomlása és a neoliberális-neokonzervatív nyomásra 
felülről végrehajtott rendszerváltás is. 

Hazánk világrendszerbeli félperiferikus helyzetéből adódó lehető
ségeinek és teljesítményeinek figyelembevétele sajnos nem sok jóval 
kecsegtet. A világrendszer-kutatás perspektívájából hazánk a kölcsö
nös, de nem szimmetrikus, hanem aszimmetrikus függésen alapuló 
világgazdaságban – melyet a nemzetközi munkamegosztásban a 
világpiac egységesít, kapcsol össze – a közepesen fejlett, úgyneve
zett félperiferikus országok közé tartozik. A centrum országok azok, 
amelyek úgy vesznek részt a nemzetközi munkamegosztásban, hogy 
az egyenlőtlen csere, a munka és tőke – önkéntes vagy kényszerű – 
áthelyezése révén aránytalanul nagy részhez jutnak a nemzetközi 
munkamegosztás során keletkezett profitból, miközben az államok 
többsége legfeljebb annyit nyer, amennyi a kapitalista körben való 
maradáshoz elégséges. A félperifériás államok közbülső helyzetben 
vannak a világgazdaság struktúrájában a centrum és a periféria között. 
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7Arrighi8 megállapítása szerint ezek az aránytalan cserefolyamatokban 
„csak marginális profithoz jutnak a centrummal folytatott cserékben, 
ugyanakkor nettó profithoz, amikor a periferikus országokkal állnak 
kapcsolatban” (Arrighi: 160.). Ezért nem igazán őshonos a polgári 
demokrácia hazánkban, és ezért is mehetett itt végbe az „ellenforra
dalom az ellenforradalomban” – hogy Régis Debrayt átfogalmazva is 
leírhassuk Orbán passzív forradalmát. Ha a rendszer nem négymillió 
szegényt, hanem helyettük hatmilliós polgári középosztályt állítana elő, 
akkor lennének meg a társadalomstrukturális feltételei „az élni és élni 
hagyni” nyugalmának. 

Van egy teoretikusan értékes és leleményes passzív forradalom 
koncepció, amely a hosszú távú, 1918-tól levezetett mozgással 
magyarázza Orbán tettét (2010-2014)–2014), a keresztény-nemzeti 
irányzat és a hazai liberális-polgári demokratikus és progresszív erők 
küzdelmeként. Differenciáltsága következtében ez azonban még a 
politizáló közvélemény számára is nehezen befogadható. „Kiderült, 
hogy az 1918 óta tartó hosszú távú strukturális idő, a várakozásokkal 
ellentétben, 1989-1990-ben nem zárult le, hiszen az akkor létrejött 
politikai szisztéma éppúgy nem szilárdult meg, mint Bethlen mérsékelt 
keresztény nemzeti kurzusa vagy a kádári államszocialista rendszer. 
2009-2010-től a magyar történelem, az elemzésünk tárgyát képező 
passzív, restaurációs forradalom nyomán, új szakaszba lépett át, 
mely lényegében  az 1944 előtti út folytatását jelenti, miként ezt az 
alaptörvény preambuluma, a Nemzeti hitvallás is deklarálja” (Wiener 
2014a: 113).

Kérdéses lehet persze, hogy a hosszú tartam átmetszhet-e társa
dalmi formákat, kapitalizmusokat (1920–1945; 1990–), és államszo
cializmust (1948–1988) egy olyan elemzésben, amely a forradalom 
és a restauráció változataival a politikai rendszerre fókuszál (és nem 
az össztörténeti folyamatot tekinti kitüntetett vizsgálata tárgyának). 
Ha politológiailag nézzük, akkor sem Bethlentől, sem Kádártól nem 
tagadható meg politikai rendszerének konszolidációja. Ezt Wiener is 
elismeri, csak éppen megtagadja ezektől a hosszú tartamon belüli 
ciklikus minőséget (miközben ezek a konszolidációk aligha sorol
hatóak az eseménytörténeti elemzés rövid tartamához). Rendben, 
csakhogy ha ez így áll, akkor Orbán Viktor passzív forradalma mit 
konszolidál, a maga eddigi öt-nyolc, esetleg tizenkét esztendejével? 
Mivel érdemelte ki máris a neki tulajdonított funkciót, a nemzetál
lami konszolidációt?  Hogy szándékai szerint – a neoliberális húsz 
év csődje után – a Vezér erre törekszik, azt jól bizonyítja Wiener, 
de szándék és eredmény két különböző dolog. Továbbá, egy rövid 
periódusú egybeesése szándéknak és eredménynek (ti. a két két
harmados győzelemnek), éles ellentétbe kerülhet a hosszú időtartam 
követelményével (például EU-integrációs tagságunk) és önkényes, 
abszolutista módszereivel. 
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8 Talán ezt érzékelte a szerző, amikor dolgozata második részében 
(Wiener 2014b), ahol a pártrendszer és a politikai magatartások analóg 
vonásait tüzetesen és értően vizsgálja a Horthy-korszak és az orbáni 
passzív forradalom időszaka között,9 leszögezi, hogy az új (= orbáni) 
politikai rendszer megszilárdulását 2014 közepéig vizsgálta (Uo.: 93).  
A 2014-es általános választások után váratlanul, ősszel berobbant 
társadalmi ellenállást (sztrájkok, civil manifesztációk a NAV ügyre, 
tervezett net-adóra, forintgyengülésre, oktatási rendszer további 
lepusztítására stb.) mindenesetre dolgozata beígért, még meg nem 
jelent III. részében leleménnyel kell interpretálnia ahhoz, hogy Orbánt a 
passzív forradalom hosszú távon ható konszolidálójának tekinthessük.

Szerintünk ugyanis Orbán Viktor saját rezsimje szempontjából leg
nagyobb, súlyos stratégiai hibájának tekintendő, hogy miután majdnem 
mindent elnyert és kedvére átalakított 2014 őszére, éppen nem kon
szolidált, hanem „az aki nincs velünk, az ellenünk van” saját habitusa 
következtében folytatta radikális nyomulását, egészpályás letámadá
sát. Miután ebben nincs helye semleges mezőnek – ez szüli meg és 
szélesíti saját ellenreakcióját: a passzív forradalmával szembeni aktív 
társadalmi ellenállást.

Jegyzetek

1 Az Eszméletben megjelent számos elemzés közül utalunk a 93. számban 
megjelent kerekasztalra, amely a 2010 utáni társadalmi, gazdasági és politikai 
rendszer jellegével foglalkozik. Bartha Eszter, Földes György, Kállai R. Gá
bor, Krausz Tamás és Wiener György mellett itt fejthettem ki ma is érvényes 
álláspontom.

2 Magyar Bálint: Magyar Polip. A  posztkommunista maffiaállam. In Magyar Po-
lip. A posztkommunista maffiaállam (szerkesztette: Magyar Bálint) Budapest, 
Noran Libro, 2013, 9–85.

3 Wiener György 2014a: Orbán Viktor passzív forradalma.  Ezredvég, 2014:6, 
105–118. Wiener György 2014b:  II. rész, Ezredvég, 2014:7, 84–98.

4 Minden állam többféle nézőpontból is jellemezhető, mert szervezett közhatal
mát belső és társadalmi-gazdasági környezetével kölcsönhatásban álló külső 
komplexitás egyaránt jellemzi. Ezért lehet az államelméletben a szervezeti és 
a hatalmi-politikai államfogalom mellett jogi és történeti-szociológiai államfo
galmakat is képezni. Azonban sem a jogi (érvényes normatív rendje van), sem 
a szociológiai államfogalom szempontjából nem nevezhető illegitimnek Orbán 
állama, mert az emberek tömeges-tipikus szinten követik, a jogalkalmazók 
pedig alkalmazzák jogrendjét. Más lenne a helyzet, ha tömegessé válna  
az engedetlenség (és más kérdés az erkölcsi-politikai el nem fogadottság  – az 
illegitimnek tekintettség – a magyar baloldal különböző erői részéről). Jobb- és 
baloldal, illetve ezek változatai tehát nem két anakronizmus viaskodását jelen
tik, amit a liberalizmus kívülről és felülről nézhetne, hanem egy társadalom- és 
politikatörténetileg mozgó-változó súlypontú legitimációs erőteret.

 Ökonómiai államfogalom is képezhető, amely az állami beavatkozás terje
delme (a redisztribúció irányai, arányai és funkciói) vagy éppen a követett 
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9gazdaságpolitikai doktrína felőli jellemzéshez vezet. Ezekkel az állam mint 
valaminő rend bizonyos jellemzőinek foglalata kerül előtérbe, a megismerő 
által választott perspektíva függvényében. Az analitikus felbontás persze nem 
zárja ki, sokkalta inkább megteremti a szintézis lehetőségét.

5 „Az erőszak természetesen nem az állam szokásos vagy egyetlen eszköze, 
hanem igenis a rá jellemző speciális eszköz. […] az állam az az emberi 
közösség, amely egy bizonyos területen belül – ez a »terület« hozzátartozik 
az ismertető jegyhez – a legitim fizikai erőszak monopóliumára (sikerrel) tart 
igényt. A jelen specifikus vonása ugyanis az, hogy bármilyen más szervezet
nek vagy személynek a fizikai erőszakhoz való jogát csak akkor ismerik el, 
ha az állam a maga részéről engedélyezi alkalmazását: az állam számít az 
erőszakhoz való »jog« egyedüli forrásának. […] azt a tisztán fogalmi mozza
natot rögzítem, hogy a modern állam intézményes uralmi szervezet, amely 
eredményesen törekedett arra, hogy bizonyos területen belül monopolizálja 
a legitim fizikai erőszakot mint az uralom eszközét, s evégett irányítóinak 
kezében összpontosította a dologi uralmi eszközöket”.(Max Weber: A politika 
mint hivatás. Fordította Lannert Judit és László Géza. Medvetánc Füzetek, 
1989, 6–7; 14.)

6 Elemzésükhöz lásd: Szigeti Péter: Az alaptörvény karaktere államelméleti 
és alkotmányjogi aspektusból.  In Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály 
tiszteletére.  Szerk.: Szoboszlai-Kiss Katalin – Deli Gergely. 2013, 519–536. 
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc ÁJK; és A magyar választási rend
szer átalakítása  –  összehasonlító perspektívában. Jogtudományi Közlöny, 
2014/2, 82–92. és uez: Political Capital – Social Develpoment Institute 2013. 
október, http://www.valasztasirendszer.hu/?cat=4.

7 Ezzel Wiener túl közel hozza a sztálinista Rákosi korszakot a sikeres ne
gyedszázadhoz (hallgatólagosan átvéve azt az ideológiai tablót, amellyel 
1989-ben a rendszerváltók lejáratták az államszocialista kísérletet). Ezzel 
messze alábecsüli az általa is felsorolt teljesítmények egykori legitimációs 
jelentőségét. Szerintünk más kérdés a ránk erőltetett fordulat éve és a szovjet 
típusú szocializmus inadekvátsága hazánkban, és megint más a köztulajdoni 
formák dominanciáját makrogazdasági irányítással párosító, az egyéni ér
dekeltségeknek és az áruviszonyoknak teret nyitó saját arculatú kísérletünk, 
annak sokáig létezett teljesítményeivel és legitimációs kapacitásaival. Ehhez 
lásd: Szigeti Péter: Államszocialista kísérletek – történelmi tanulságok. In 
Krausz Tamás–Szigeti Péter(szerk.): Államszocializmus  Értelmezések, viták, 
tanulságok   Budapest. L’ Harmattan – Eszmélet Alapítvány, 2007. 13–52. és 
uo: Reflexiók az államszocializmus vitáról, 256–273.

8 Giovanni Arrighi: A fejlődés illúziója  A félperiféria koncepciójának megújítása. 
Eszmélet, 103. , 2014. ősz,  159–192.  (ford.: Éber Márk Áron).

9 „Az 1920-as évek és a 2010 utáni időszak baloldali, illetőleg liberális ellenzé
kének politikai magatartása természetesen nem véletlenül hasonlít egymás
hoz. Mindkét periódusban a passzív, restaurációs forradalom jellegzetességei 
magyarázzák, hogy a keresztény nemzeti kurzus ellenfelei elsődlegesen 
tőlük független fejleményektől, a kabinet gazdaságpolitikai kudarcától vagy 
kedvezőtlen nemzetközi megítélésétől várják a rendszer felbomlását, mi
közben számos sikertelen kísérletet tesznek, hogy kormányzóképes, valós 
alternatívát felmutató erővé váljanak. A Horthy-korszakban az 1918-1919-es 
aktív forradalmak bukása zárta ki, hogy a baloldal radikális ellenzéki politikát 
folytasson” (Wiener 2014b: 91) – írja.


