
KOVÁCS GÁBOR

TERVEZÉS ÉS/VAGY DEMOKRÁCIA? 
DEMOKRÁCIAFELFOGÁSOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT ÉS
UTÁN – NEMZETKÖZI ESZMETÖRTÉNETI KÖRKÉP

A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
1945. június 26. és július 6. között a demokrácia kérdéskörével foglalkozó kon-
ferenciát szervezett. A résztvevõk között tudósok és pártpolitikusok egyaránt
voltak. Erdei Ferenctõl, Horváth Barnától, Moór Gyulától és Ortutay Gyulától
Rákosi Mátyásig és Veres Péterig ki-ki a saját szempontjából fejtette ki, mit is
ért demokrácián. A konferencia anyagát hamarosan könyv alakjában is kiadták.1

A kötet egymást kiegészítõ vagy éppen opponáló értelmezések halmaza, a köz-
readott elõadások színvonala is egyenetlen: a skála az ismeretterjesztéstõl és a
politikai agitációtól a határozottan elméleti jellegû tudományos értekezésig ter-
jed. Ezen – a résztvevõk névsorán végigtekintve – nem is igen csodálkozhatunk. 

Számunkra persze elsõsorban a politikaelméleti elõadások az érdekesek,
amelyek így vagy úgy a politikai gondolkodás tematikáját a háború elõtt és
alatt meghatározó demokráciaértelmezésekbõl és vitákból indultak ki. Horváth
Barna Demokrácia és jog címû elõadásának fõ megállapítása az volt, hogy a
képviseleti demokrácia válságban van, amelyet a közvetlen demokrácia eszkö-
zeivel lehet orvosolni.2 A rá nagy hatást gyakorló Harold Laskira hivatkozva fej-
tegette a politikai és a gazdasági demokrácia közötti különbséget, hangsúlyoz-
va, hogy az utóbbi nem lehetséges tervezés nélkül. Fölvetette, mennyire fontos
lenne a háború után az egyetértéssel végrehajtott forradalom (revolution by
consent) koncepciója, amelyet az angol pártok számára Laski ajánlott; ez ugyanis
széles körû nemzeti összefogást tesz le-
hetõvé a különbözõ politikai erõk között.
(Bibó István 1945 õszén írt, A magyar
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1 Demokrácia (1945).

2 Uo. 43–67. p.
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demokrácia válsága címû tanulmányának a határolt és tervezett forradalomhoz
vezetõ gondolatmenetében az egyik kiindulópont éppen a Laski-féle konszen-
zusos forradalom koncepciója volt.3) Horváth Barna hajdani tanára – majd el-
lenfele –, Moór Gyula A demokrácia örvényei címû elõadásában a modern po-
litikai gondolkodás nagy vitájának, szabadság és egyenlõség, liberalizmus és
szocializmus viszonyának a kérdését tárgyalta,4 tehát azt a problematikát,
amely a harmincas évektõl, a totalitarizmusok megjelenésétõl ismét a nemzetközi
politikaelméleti irodalom érdeklõdésének homlokterébe került.

A továbbiakban nem Horváth Barna vagy Moór Gyula elõadását akarom
ismertetni vagy elemezni, hanem a demokráciával foglalkozó magyar politikai
gondolkodást a háború végén a nemzetközivel összekötõ kapcsolódási pontokra
szeretnék rámutatni. A következõkben tehát a nemzetközi politikai gondolko-
dás néhány – akkoriban domináns – változatát szeretném áttekinteni. Ez a kör-
kép szükségképpen töredékes és elnagyolt, továbbá némiképp esetleges lesz.
A válogatás egyik – bár nem kizárólagos – szempontja azoknak a nézeteknek a
bemutatása, amelyek közvetve vagy közvetlenül hatottak a háború utáni ma-
gyar politikai gondolkodásra.

Kiindulópontunk az elõadás címe: tervezés és/vagy demokrácia? Ez a
tematika, s az e körül kibontakozó vita a harmincas évek elejétõl a politikai
gondolkodás meghatározója lett. A kérdés felvetése az elsõ világháború utáni
sajátos történeti szituáció következménye volt. A kortársak már a húszas
években úgy érezték, hogy 1914-gyel véget ért a liberális kapitalizmus kor-
szaka, s valami új vette kezdetét. A harmincas években még határozottabbnak
látszott a liberalizmus defenzívába szorulása. A kiindulópont a gazdaság volt:
a sztálini Szovjetuniótól a náci Németországon keresztül a New Deal Ameri-
kájáig az állam így vagy úgy, de mindenütt erõteljesen beavatkozott a gazda-
ságba, erõs antikapitalista közhangulat alakult ki, amely az 1914 elõtti bol-
dog békeidõk elmúlásáért a laissez faire-kapitalizmust s annak ideológiáját, a
liberalizmust ültette a vádlottak padjára. A XIX. századi liberális politikai
demokrácia intézményrendszere alkalmatlannak tûnt a tömegtársadalom
problémáinak megoldására. (A tömegtársadalom fogalma nemcsak a húszas
évek válságfilozófiáinak, hanem a korabeli szociológiának is központi kategó-
riája lett.) Egyre erõsebb volt a szocializmus gondolatköréhez kötõdõ gazda-
sági demokrácia követelése, amelyhez immár nemcsak a gazdasági, hanem
a társadalmi tervezés gondolatkörét is hozzákapcsolták. Jóllehet a „tervezés

a szabadság érdekében” eszméjét min-
denekelõtt Mannheim Károly nevéhez
kötik, a gondolat valójában már a har-
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3 Bibó (1986) 2. kötet 54–55. p.

4 Demokrácia (1945) 96–109. p.
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mincas évek elején felmerült.5 John Dewey, az amerikai pragmatizmus nagy
gondolkodója már 1931-es, Filozófia és civilizáció címû könyvében amellett
érvelt, hogy a modern társadalomban tudatosan meg kell tervezni a társadalmi
viszonyokat.6

A liberális és konzervatív gondolkodók persze élesen elutasították a ter-
vezés gondolatát. Michael Oakeshott az általa elvetett politikai racionalizmus
jellegzetes megnyilvánulásának látta,7 Friedrich A. Hayek pedig olyan útnak,
melynek végén szolgaság vár a nyugati demokráciákra. Ez az álláspont azon-
ban már a háború alatti vitákban jelent meg. A háború egyébként sajátos
helyzetet teremtett. A hadviselõ demokráciák a háborús igények miatt maguk
is az állami tervezés eszközeihez folyamodtak, ugyanakkor felmerült a kérdés,
vajon nem eredményez-e ez olyan totális, zsarnoki államot, amely ellen har-
coltak. Az eligazodást tovább bonyolította, hogy szövetségesük, a sztálini
Szovjetunió ugyancsak ilyesféle állam volt. El kellett tehát gondolkodni azon,
hogy milyen viszonyban áll egymással tervezés, demokrácia, szocializmus és
szabadság. Voltaképpen régi kérdés ez, amely már Alexis de Tocqueville-t is
foglalkoztatta – nem véletlenül hivatkozott Hayek éppen õrá a háború alatt
írott könyvében, amelynek már a címe is a politikai gondolkodás XIX. száza-
di klasszikusára utalt. Alighanem az sem volt véletlen, hogy ezt a problémát
sok esetben olyanok gondolták végig, akik eredetileg közgazdászok voltak,
s a gazdaságtól indulva jutottak el a lehetséges politikai konzekvenciákig.

Hayek mellett ilyen volt az ugyancsak az Osztrák–Magyar Monarchiából
származó Joseph A. Schumpeter. Származásuk és közép-európai intellektuális
szocializációjuk mellett az is közös bennük, hogy mindketten angolszász kö-
zönséghez kívántak szólni. 

Schumpeter Capitalism, Socialism and Democracy (Kapitalizmus, szoci-
alizmus és demokrácia) címû könyve 1943-ban jelent meg elõször, de 1944-
ben és 1947-ben újra kiadták. Schumpeterre, aki 1901–06 között a bécsi
egyetemen tanult közgazdaságtant, s 1932-tõl egészen haláláig, 1950-ig a
Harvardon tanított, ifjú éveiben erõsen hatott az Otto Bauer- és Rudolf
Hilferding-féle ausztromarxizmus. Mindazonáltal könyvének elején leszögezi:
õ nem marxista, és nem is szocialista. Gondolatmenetének kiindulópontja
mégis Karl Marx, akit mint a gazdasági és szociológiai megközelítés szinté-
zisére törekvõ gondolkodót tart nagyra. Egyetért Marxnak a kapitalizmus végére
vonatkozó próféciájával; az egyetértés
azonban ezen a ponton jószerével véget
is ér. 

11

5 Felkai (2003) 269–270. p. 

6 Dewey (1981) 527–528. p.

7 Oakeshott (2001) 123–152. p.
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A kapitalizmus ugyanis fölöttébb sikeres gazdasági berendezkedés: az
utóbbi ötven évben soha nem látott mértékben nõtt a kapitalista társadalmak
általános életszínvonala; a statisztikák minden kétséget kizáróan bizonyítják
a marxi elnyomorodáselmélet és kizsákmányoláselmélet tarthatatlanságát, s
minden jel arra mutat, hogy ez az életszínvonal-emelkedés a jövõben is foly-
tatódik. A marxi elmélet segítségével tehát nem írható le az aktuális gazdasági-
társadalmi szituáció.8 A kapitalizmus létmódja a teremtõ pusztítás (creative
destruction); ennek során a kapitalista vállalkozás által létrehozott új módsze-
rek, piacok és áruk révén állandóan belülrõl újul meg a rendszer; ez a soha
véget nem érõ dinamizmus a természetében rejlik.9 Schumpeter elismerõen ír
a kapitalizmus társadalmi teljesítményeirõl is: a történelemben eladdig isme-
retlen szabadság, a politikai demokrácia – ahogyan õ mondja, a gladstoni li-
beralizmus –, a szenvedõkkel való szolidaritás és a szociális törvényhozás
ugyancsak a kapitalizmus mûködésének termékei és következményei.10 Akkor
hát miért gondolja mégis, hogy ez a nagyon sikeres gazdasági berendezkedés
szükségszerûen adja át a helyét valami másnak? Nos, éppen azért, mert túl-
ságosan is sikeres; a kapitalista gazdasági rendszer feloldja azt az intézményes
keretet, amely nélkül nem tud létezni, s végsõ soron feloldja azt a sajátos
kapitalista civilizációt is, amelynek keretei valamikor a XVI. században ala-
kultak ki, s legfontosabb jellemzõje az az individuális kalkulatív racionalitás
volt, amely a gazdaságból kiindulva a társadalmi létezés valamennyi szféráját
átalakította. Hayekkel ellentétben úgy vélekedik, hogy a modern kapitaliz-
must nem szabadpiaci, hanem monopolista verseny jellemzi: elkerülhetetlenül
kialakulnak azok az óriásvállalatok, amelyeket nem a vállalkozói racionalitás,
hanem a növekvõ számú és jelentõségû bürokrácia, valamint menedzserréteg
mûködtet. Megérnek tehát a gazdasági tervezés feltételei. Eltûnik a kapitaliz-
must életre hívó és életben tartó vállalkozói réteg, az individuális magántulaj-
don, a gazdaságot központosított és bürokratizált óriásvállalatok uralják, me-
lyekben az innováció szakértõi teamek rutinizált tevékenységévé válik – vonja
le a korban sokak által osztott következtetést. A kapitalizmus lényegét jelen-
tõ racionalizmus nemcsak a magántulajdont kezdi ki, hanem az egész kapita-
lista értékrendszert, s nem áll meg az eddig az egyéni profitszerzés irracioná-
lis hátterét és éltetõ forrását biztosító burzsoá család küszöbénél sem. Egy új

típusú homo oeconomicus jelenik meg,
s erre nem a Weber által e világi asz-
kézisnek nevezett attitûd a jellemzõ, ha-
nem megtakarításellenes individualisz-
tikus utilitarizmus.11 Mindez általános

12

8 Schumpeter (1987) 48–49 p.

9 Uo. 84. p.

10 Uo. 126–127. p.

11 Uo. 160. p.
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kapitalizmusellenes hangulattal társul, melynek legfõbb gerjesztõje a kapita-
lizmus mûködése által életre hívott, az önfelszámoló attitûdöt erõsítõ és ter-
jesztõ fölös számú és frusztrált értelmiségi réteg.12 A kapitalizmus nemcsak a
saját intézményes keretét és civilizációját számolja fel, hanem egy másik in-
tézményes keret és civilizáció elõfeltételeit is megteremti: a szocializmusét,
amely – függetlenül attól, hogy paradicsomnak vagy pokolnak gondoljuk –
gazdaságilag lehetséges és életképes berendezkedés.

Ezt követõen Schumpeter részletes demokráciakoncepciót fejt ki. Kiin-
dulópontja, hogy a demokráciát kétféleképpen lehet értelmezni. Az elsõ értel-
mezés – ezt õ a demokrácia klasszikus felfogásának nevezi – a kora újkorban
alakult ki, és szorosan kapcsolódik a korszak világképéhez. Fogalmi kerete
a XVII–XVIII. század racionális utilitarizmusa, amely az értelmét használni
képes, racionálisan dönteni tudó egyénbõl indul ki. Ehhez kapcsolódik egy
másik elõfeltevés; az ugyanis, hogy létezik olyan közjó, amelyet ez az indivi-
duális értelem képes felfogni, és ez a közjó mindenki számára elfogadható.
Ezt a gondolati keretet egészíti ki, illetve ebbõl következik a társadalmi szer-
zõdés motívuma, a korszak valamennyi politikai teóriájának alapköve. Rous-
seau a hedonisztikus és racionalista utilitarizmus azon feltevését, miszerint
a politikai berendezkedés alapvetõ célja az egyéni boldogság eszközeinek ke-
resése és biztosítása, a népszuverenitás teóriájával egészítette ki. A klasszi-
kus doktrína különbözõ okok folytán túlélte az újkor elsõ századait, ám a XX.
századra nyilvánvalóvá vált korhoz kötöttsége, s az is, hogy segítségével nem
lehet leírni a modern demokráciák természetét. 

A legfõbb probléma ezzel kapcsolatban, hogy mi a helyzet akkor, ha nem
létezik általánosan, mindenki által elfogadott közjó, ami a modern társadalmak
viszonyai között teljesen természetes és hétköznapi állapot. Ekkor ugyanis
nyomban kiderül, hogy a demokráciát elégtelen antik mintára egyszerûen nép-
uralomként definiálni, mert a népuralom különbözõ korokban teljesen mást és
mást jelent, attól függõen, hogy a többség uralmának segítségével az adott kö-
zösség milyen értékkészletet akar érvényre juttatni. Ez ugyanis irányulhat az
egyéni szabadságjogok biztosítására, de irányulhat mondjuk az eretnekek és
boszorkányok megégetésre is, ahogy a XVIII. századi amerikai angol gyarma-
tokon vagy Genfben.13

Ezért Schumpeter a demokrácia olyan processzuális felfogását javasolja,
amely ezt a politikai formát egész egy-
szerûen a közügyek intézési módszeré-
nek, mindenekelõtt pedig – Max Weber
felfogására emlékeztetõ módon14 – egy

13

12 Uo. 145–147. p.

13 Uo. 241–242. p.

14 Weber (1970) 368–461. p
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sajátos intézményrendszert eredményezõ vezetõkiválasztási módszernek te-
kinti. A nép feladata az, hogy megválassza a szavazatáért versengõ, a hata-
lomra aspiráló egyéneket. Alapvetõ momentum, hogy a politikai küzdelem
ebben a formában kompetitív jellegû; tulajdonképpen a szabadpiaci versenyt
modellezi. Ez a verseny a modern tõkés társadalomban azonban éppen úgy
nem tökéletes, mint a gazdaság szférájában. A politikai párt célja nem a köz-
jó elõmozdítása; a párt mindazok szövetsége, akik összehangoltan cseleksze-
nek a politikai hatalomért folytatott versenyszerû küzdelemben. A politika
célja ennek a versenynek a megnyerése; ehhez képest a politika társadalmi
céljai a politikai ellenfél legyõzését célzó verseny nyersanyagát vagy eszközét
jelentik, ugyanúgy, mint ahogyan egy konkrét hely elfoglalása egy hadjáratnak
is csupán nyersanyaga vagy eszköze.15

Schumpeter szerint ez a teória megmagyarázza, miért alkalmas politikai
forma a kapitalista tömegtársadalmak számára a képviseleti demokrácia. Arra
is rávilágít, mi a viszony a demokrácia és az egyéni szabadságok között. Elvi-
leg mindenkinek joga van arra, hogy harcba szálljon a választók szavazataiért,
megpróbálja magát eladni a politikai piacon, ebbõl pedig legalább bizonyos
fokú sajtószabadság és szólásszabadság következik, jóllehet ezek mértéke na-
gyon is változó lehet, mint ahogyan lehetséges az is, hogy a választójog nem
terjed ki a felnõtt népesség egészére. A választók megválasztott vezetõiket a
következõ választás aktusáig semmivel sem befolyásolhatják; nem hívhatják
vissza, nem szólhatnak bele a választott parlament munkájába. A többségi
akarat nem „népakarat” (amely mozaikjellegû), s nem is képes azt tökélete-
sen megjeleníteni, bár az arányos választási rendszerek erre törekednek.

Schumpeter demokráciakoncepciója nem kis részben antropológiai pesszi-
mizmusának a következménye. A demokrácia klasszikus doktrínája ugyanis fõ-
képpen azért nem elfogadható számára, mert véleménye szerint túlértékeli az
átlagos szavazópolgár politikai racionalitását. Modern viszonyok között – mond-
ja – ez a racionalitás csak korlátozottan létezik, valójában csupán azokban az
ügyekben mûködik, amelyeket a polgár realitásérzékének teljességével még át
tud fogni. Erre csak olyan közösségekben képes, amelyeknek aktív tagja, ame-
lyeket tevékenységével közvetlenül befolyásolni tud, s amelyek iránt közvetlen
felelõsséget érez. Ilyen az egyházközség, a lakókörzet, a szakszervezet, olyan
méretû közösségek tehát, amelyek a sajtó – ma azt mondanánk, tömegkommu-
nikáció – nélkül is ismerõsek és áttekinthetõk a számára. Ez a fajta racionalitás

tehát csak lokális viszonyok között mû-
ködik.16 Az országos politika terepén
egészen más a helyzet. Az átlagos vá-

14

15 Schumpeter (1987) 279. p.

16 Uo. 258–259. p.
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lasztópolgár realitásérzéke ezt a dimenziót már nem képes átfogni. Országos
ügyekben a szavazók rosszul képviselik saját hosszú távú érdekeiket. Az ilyen
ügyekkel kapcsolatban nem alakul ki az a hatékony és jól körvonalazható poli-
tikai akarat és racionális áttekintõképesség, amely helyi ügyekben a célszerû
és felelõs cselekvés pszichikai kísérõjelensége.17 Schumpeter a pragmatistákhoz
hasonlóan úgy vélekedik, hogy tudás és cselekvés összekapcsolódik, márpedig
a választópolgárnak a dolog természetébõl adódóan országos ügyekben – a vá-
lasztás aktusát leszámítva – nincs lehetõsége cselekvésre. Ebbõl következik,
hogy az átlagos választópolgár szellemi teljesítménye erõteljesen csökken,
amikor az országos politika kérdéseivel kell szembenéznie, még akkor is, ha
egyébként korrekt és kielégítõ információkkal rendelkezik. Itt ugyanis olyan
módon érvel és vélekedik, amelyet más esetben õ maga is infantilisnak bélye-
gezne: gondolkodása primitívvé, asszociatív és érzelmi jellegûvé válik, így köny-
nyen manipulálható – ez az oka annak, hogy a választói akarat nem valódi, ha-
nem kreált; nem kiindulópontja, hanem végterméke a politikai folyamatnak.18

Az eddigiekbõl könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy Schum-
peter teóriája valójában demokráciakritika – de nem ez a helyzet. Gondolatme-
netei mindvégig megmaradnak a leírás szintjén, sõt valójában az a meggyõzõ-
dése, hogy az említett körülményeket figyelembe véve az a fajta képviseleti
demokrácia, ahol a választópolgár kizárólag a szavazatával szólhat bele a po-
litikába, a modern tömegtársadalmak viszonyai között megfelelõ politikai for-
ma. A kompetitív vezetõkiválasztási rendszer annak a folyamatnak volt a része,
amelynek során a burzsoázia átalakította, racionalizálta a társadalmi és poli-
tikai struktúrákat. A modern demokrácia történelmileg a kapitalizmussal kap-
csolódik össze, a kapitalizmus folyamatának terméke, az annak leginkább
megfelelõ politikai berendezkedés.19 A demokrácia sikerességének több fel-
tétele van. Elõször is a politika emberanyagának elégséges módon magas
színvonalúnak kell lennie, vagyis szükség van megfelelõ képességû és morális
karakterû politikai szereplõkre. Ez akkor lehetséges, ha létezik egy szociali-
zációs folyamaton végigment társadalmi réteg, amely nem túlságosan zárt és
nem túlságosan nyitott. Arra is szükség van, hogy a politikai döntések hatóköre
ne legyen túlságosan nagy, lennie kell egy erõs kötelességérzettel áthatott, szak-
képzett bürokráciának, s végül a társadalom egészét egyfajta demokratikus
önkontrollnak kell jellemeznie.20

Szocializmus és demokrácia vi-
szonya nem egyértelmû, mivel a szocia-
lizmus Schumpeter értelmezése szerint
elsõsorban gazdasági rendszer, s ez az
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17 Uo. 261. p.

18 Uo. 263. p.

19 Uo. 296–297. p.

20 Uo. 290–295. p.
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abszolutizmustól a demokráciáig a legkülönbözõbb politikai formákkal össze-
férhet. Mindenesetre az egyetlen szocialista közösség, a Szovjetunió esetében
szó sincs semmiféle demokráciáról – ezt egyértelmûen bizonyítják a legutóbbi
pártkongresszus fejleményei.21 Ha ettõl eltekintünk is – mivel Oroszország
elmaradott, s voltaképpen történelmi deviancia a szocializmus történetében –,
Schumpeter szerint egy fejlett országban megvalósuló szocializmusnak a mo-
dern gazdaság szerkezete következtében mindenképpen központi bürokratikus
vezetés által irányított gazdasági rendszernek kell lennie. Ebben hiányozni
fognak azok a korlátozások, amelyekkel a tõkés gazdaság mûködésmódjából
következõen határt szabott a politikai szférának. Mindamellett – mondja – a
demokrácia nem szükségképpen összeférhetetlen a szocializmussal, ám az ösz-
szeegyeztetés módját már nem fejti ki részletesen.

Az ugyancsak közgazdász Friedrich A. Hayek viszont elméletileg is ki-
zárta annak lehetõségét, hogy a szocializmus bármi módon összeegyeztethetõ
volna a parlamentáris demokráciával. Ezzel kapcsolatos nézeteit Road to
Serfdom (Út a szolgasághoz) címû, elõször 1944-ben, Nagy-Britanniában meg-
jelent könyvében fejtette ki. Hayek igen élesen és határozottan elutasította a
piaci mechanizmus mûködésébe beleszólni akaró tervezést. Schumpeterhez
hasonlóan õ is a gazdaságból indult ki, de egyáltalán nem gondolta azt, hogy
a kapitalizmus evolúciója szükségképpen a versenyt felszámoló nagyvállala-
tokhoz és monopóliumokhoz vezet; ezek szerinte a XIX. század végén hibás
gazdaságpolitikai döntések eredményeként jöttek létre Németországban és
Amerikában. Éppenséggel a modern gazdasági feltételek bonyolultsága teszi
lehetetlenné, hogy egyetlen központi hatóság irányítsa a gazdaságot, hiszen
képtelen lenne hozzájutni azokhoz az információkhoz, amelyeket a piaci árak
mozgása közvetít a gazdasági szereplõk számára.22 Hayek kiindulópontja szi-
gorúan liberális: a vezérfonalat Adam Smith, John Stuart Mill, Lord Acton,
Alexis de Tocqueville, tehát a liberalizmus klasszikusai jelentik a számára.
A tervezés által irányított gazdaság halálos veszedelem a demokráciának is,
mert a magántulajdon és magánkezdeményezés korlátozása azokat az alapve-

tõ feltételeket számolja fel, amelyek
nélkül ez a politikai forma nem tud
mûködni. Kollektivizmus és individua-
lizmus ellentétérõl van szó. A tervezés
ugyanis kollektivizmust jelent; valami-
lyen átfogó cél érdekében akarja át-
szervezni a társadalmat. Márpedig ez
nem lehetséges a politikai demokrácia
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21 Schumpeter (1987) 237. p.

22 Hayek (1991) 79–80. p. Ez a probléma

már az 1920-as évek ún. kalkulációs vitá-

jában fölmerült. A vita egyik fõszereplõje

Hayek idõsebb kollégája, Ludwig von Mises

volt. Erre vonatkozóan lásd Lánczi (2000)

101–103. p.
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keretei között. Hayek többek között kifejezetten Mannheimmel polemizál: a
szabadság érdekében való tervezés önellentmondás. Demokratikus módon
nem lehet nagy, átfogó társadalmi célokban megegyezni. Megegyezés legföl-
jebb abban lehetséges, hogy szükség van ilyen tervezésre, ám ennek céljaiban
már nem. Olyan ez – mondja Hayek –, mintha abban egyeznénk meg, hogy el-
utazunk valahova, de nem tisztáznánk az utazás célját, ami azt eredményez-
heti, hogy oda fogunk eljutni, ahova legtöbbünk nem is akart.23 A parlament
alkalmas eszköz arra, hogy törvényjavaslatokról véleményt mondjon, hogy tör-
vényeket hozzon. A különbözõ pártok képviselõibõl álló törvényhozó testüle-
tet éppen azért állítják fel, hogy politikai ügyekben többségi döntésre jusson.
Ezekben az ügyekben ez azért lehetséges, mert a többség tagjai között vala-
mely döntés célját illetõen egyetértés van. Ám egy nemzet gazdasági erõforrá-
sainak elosztásáról szóló döntések esetében, állítja Hayek, alapvetõen más a
helyzet. Ekkor ugyanis célok sokaságáról van szó, közöttük csak a döntéshez
szükséges információval rendelkezõ szakértõk állapíthatnak meg preferen-
ciákat.24 Ezért a tényleges döntések egyrészt kikerülnek a parlament kezébõl,
másrészt magának a parlamentnek a mûködése is egyre nehézkesebb lesz, ami
növeli az általános társadalmi elégedetlenséget a demokratikus döntési mecha-
nizmusokkal szemben.

Azonban – fejtegeti Hayek – ezeknél a technikai nehézségeknél vannak
a demokratikus tervezést lehetetlenné tevõ mélyebb okok is. Az átfogó gazda-
sági-társadalmi tervezés eszméje ellentmond a modernitás természetének és a
modern jogállam eszméjének. Egy átfogó társadalmi célban való megegyezés
ugyanis olyan univerzális értékrendet tartalmazó erkölcsi kódexet igényel,
amely rangsorolja a társadalom tagjainak szükségleteit, illetve az ezekhez
kapcsolódó értékeket és a kielégítésükhöz szükséges cselekvéseket, s végsõ
következményeit tekintve rangsorokat állít fel az ezeket végrehajtó emberek
között. A modern világ azonban éppen az ilyen univerzális erkölcsi kódex fel-
bomlásával kezdõdött, a modernitás erkölcsi tanításai arra korlátozódnak,
hogy univerzális, ám formális szabályokkal körülírják az egyének mozgáste-
rét, azt azonban már az etikailag autonómnak tartott egyénekre bízzák, hogy
ezt a mozgásteret mivel töltik ki.25 Az átfogó, nagy társadalmi terv tehát az in-
dividuális életterveket töri össze, megsemmisítve ezzel azt a modern indivi-
dualizmust, amelyen az egyén szabadsága nyugszik.

Mindezekbõl az is következik,
hogy az átfogó tervezés ellentmond a
jogállam eszméjének és politikai gya-
korlatának. A jogállam az emberek jogi
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23 Hayek (1991) 94–95. p.

24 Uo. 97–99. p.

25 Uo. 89–90. p.
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egyenlõségének posztulátumából indul ki. Ez viszont olyan formális jogi sza-
bályrendszert feltételez, amely nem tesz különbséget a társadalom tagjai között.
A kollektivista gazdasági és társadalmi tervezés azonban nem elégedhet meg
ilyen szabályozással. Az emberek igényeinek osztályozása a nagy, átfogó cél
szempontjából óhatatlanul emberek és embercsoportok közötti osztályozást is
jelent. Ezzel szemben a formális szabályokat tartalmazó jogrendszer természe-
tébõl adódóan általános jellegû, nem törekszik arra, hogy elõre lássa és meg-
szabja, hogy konkrét jövõbeli helyzetekben az egyéneknek miként kell csele-
kedniük; pusztán a cselekvés mindenkire érvényes keretfeltételeit határozza
meg. Ilyenformán teret hagy az emberi cselekvés szabadságának, ugyanis az
emberi igények kielégítésének konkrét módját az egyénekre bízza. Az átfogó
tervezés az emberek tényleges igényeinek kielégítését tûzve ki célul, nem
elégedhet meg ilyesfajta formális szabályozással; meg kell mondania, hogy
konkrét esetekben mit és hogyan kell cselekedni – nem hagy tehát helyet a sza-
bad emberi cselekvés számára. A tervezõ állam nem maradhat pártatlan; a
terv szempontjából bizonyos egyének és csoportok cselekedeteit és igényeit
kívánatosabbnak kell ítélnie más egyének és csoportok cselekedeteinél és
igényeinél.26 Mindez véget vet a törvény uralmának – szögezi le Hayek, aki
érveit az olyan tervezéspártiak figyelmébe ajánlja, mint Harold Laski és Karl
Mannheim.

Hayek a klasszikus liberális álláspontot képviseli. A hatalom korlátját és
a szabadság garanciáját az egyén jogainak a törvények által garantált tiszte-
letben tartásában jelöli meg. E jogok sorában kardinális szerepe van a tulaj-
donhoz való jognak. Ez az egyéni autonómia végsõ fundamentuma és a demok-
rácia alapvetõ garanciája. Demokrácia ugyanis csak a magántulajdon szabad
rendelkezési jogára alapozott kompetitív rendszerben lehetséges. A tulajdon
kétségkívül hatalmat is jelent, a magántulajdonosok társadalma a hatalom
legnagyobb fokú decentralizációját teszi lehetõvé, míg a magántulajdon álla-
mosítása nem pusztán az egyéni hatalmak numerikus összegezését jelenti,
hanem a hatalom félelmetes mértékû megsokszorozását. Hayek persze nem
tagadja, hogy a magántulajdonra alapozott társadalom az egyenlõtlenségek
társadalma, ám úgy véli, hogy ez még mindig a kisebbik rossz. „S ki tagadná,
hogy mégiscsak jobb az a világ, amelyben a gazdagok rendelkeznek hatalommal,
mint az, amelyben csak a már hatalmon levõk juthatnak gazdagsághoz?”27 – fo-
galmazza meg aforisztikusan. A tervezéses szocialista társadalom, mint a

Szovjetunió példája mutatja, ugyancsak
egyenlõtlenségeket eredményez. Már-
pedig a személytelen piaci viszonyok
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26 Hayek (1991) 109–110. p.

27 Uo. 148. p.
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következtében elõálló egyenlõtlenség elviselhetõbb a tervezõk személyes dön-
téseinek következtében kialakulónál.28 Mindazonáltal Hayek nem zárja ki,
hogy a gazdaságilag fejlett kapitalista társadalmakban a létbiztonság valami-
lyen minimumát garantálják a társadalom tagjai számára.29 A szocializmusról
azonban lesújtó a véleménye. A fasizmus elsõ szakaszának, elõkészítõjének
tartja, értelmezésében a bolsevizmus és a nácizmus ugyanannak a totalitariz-
musnak a két megjelenési formája. A tervezéses szocializmus valóban út a
szolgasághoz. A demokrácia nem cél, hanem eszköz, a szabadság eszköze.30

A demokráciában a kardinális kérdés nem is a hatalom forrása, hanem annak
korlátozása, mert csak ez szabhat határt a hatalom elfajulásának.

Hayek vitapartnere, az ekkor már évek óta Nagy-Britanniában élõ Karl
Mannheim ezzel szemben abból indul ki, hogy a szolgasághoz, vagyis a tota-
litarizmushoz az út történelmileg éppen a liberalizmuson keresztül vezetett.
Valójában mindkettejük szeme elõtt a weimari demokrácia példája lebeg,
csakhogy teljesen másként értelmezik a történteket. Hayeknek ez arra példa,
hogy miként készítette elõ a szocialista baloldal a nácizmus hatalomra jutá-
sát, Mannheim viszont azt olvassa ki belõle, hogy a modern tömegtársadalom
problémáinak megoldására a liberális demokrácia alkalmatlannak bizonyult.
Mannheim alapkategóriája és kiindulópontja ugyanis a tömegtársadalom fo-
galma. A régi, egyszerû szerkezetû társadalmakból a modern, bonyolult társa-
dalmakba történõ átmenet túlságosan gyors volt, ezért az átalakulás fölvetette
problémák kezelésére nem alakultak ki a megfelelõ módszerek és eljárások.
A fõ problémának õ az eltömegesedéssel együtt járó atomizáltságot, dezorien-
táltságot és értékválságot tekinti. Az egyszerû szerkezetû, archaikus társa-
dalmak elsõdleges közösségeire jellemzõ, a közösen elfogadott univerzális
világkép által lehetõvé tett normatív integrációt a bonyolult szerkezetû mo-
dern társadalmakban a különbözõ közösségekbe történõ funkcionális integráció
váltotta fel. Miközben ezek a részközösségek különbözõ értékek követését,
más-más magatartást írnak elõ tagjaik számára, a különbözõ, alkalmanként
egymásnak ellentmondó értékek közötti közvetítésnek nincs kialakult módja.
A társadalomszervezés kora újkori módszere, a Mannheim által némiképp
pontatlanul laissez faire-liberalizmusnak nevezett liberalizmus addig volt
eredményes, amíg a gazdasági verseny
kis gazdasági egységek között folyt, s
viszonylag egyszerû volt a társadalom
szerkezete is. A modern ipar és techno-
lógia megjelenése után azonban a libe-
rális politikai gyakorlat óriási gazdasá-
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28 Uo. 150. p.

29 Uo. 167. p.

30 A szabadság kérdésére vonatkozóan

lásd Hayek (1976). Hayek szabadságfelfo-

gásának értelmezése: Gray (1984).
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gi-hatalmi komplexumok megjelenéséhez vezetett.31 Ezzel egy idõben kiala-
kultak azok a társadalmi technikák, amelyek a tömegtársadalmak emberének
viselkedését addig soha nem látott mértékben képesek szabályozni – a sajtó,
a rádió, tömegoktatás, a propaganda. Diagnosis of our Time (Korunk diagnó-
zisa) címû, elõször 1943-ban megjelent könyvében Mannheim kifejti, hogy az
új totalitárius államokban – Németországban, Olaszországban és Oroszország-
ban – az eltökélt és hatalomra éhes elitek éppen e társadalmi technikák se-
gítségével tudtak hatalomra jutni, és antidemokratikus módon, a totalitárius
tervezés módszereivel átszervezni ezeket a társadalmakat.32 A liberális de-
mokrácia tehát hagyományos formájában többé már nem mûködõképes, a to-
talitarizmus viszont nagyon is mûködõképes, megsemmisíti a demokráciát.33

Ezért egy olyan harmadik útra van szükség, amely a szabadság érdekében tör-
ténõ tervezés keretében arra használja fel a modern társadalmi technikákat,
hogy megújítsa a demokráciát, képessé tegye a tömegtársadalom problémái-
nak megoldására, anélkül azonban, hogy eközben zsarnoksággá torzulna. Ezt
az új típusú demokráciát nevezi harcos demokráciának,34 amely abban külön-
bözik a liberális demokráciától, hogy az értékek vonatkozásában nem az esz-
mék szabad piacára hagyatkozik, hanem a társadalmi alapértékek tekinteté-
ben olyan társadalmi-politikai konszenzusra törekszik, amelynek keretében
ezeket mindenki kötelezõnek ismeri el magára nézve, míg a társadalmi érték-
készlet többi elemére vonatkozóan megmarad a liberalizmus laissez faire el-
járásmódja. (Ez a gondolat erõsen hatott a Diagnosis of our Time-ról hosszú
recenziót író Bibó Istvánra,35 de a fogalom megjelent Csécsy Imre egy 1947-es
írásában is.36) Mindez beavatkozó, tervezéses államot jelent, amely erõsen
korlátozza például azt a gazdasági szabadságot is, melynek megkurtítása
Hayek számára a demokrácia végét jelentette. Mannheim azonban mindig
hangsúlyozza, hogy ennek a beavatkozásnak a demokrácia keretei között és
parlamentáris módszerekkel kell történnie. A harcos demokrácia felépítésé-

ben kettõs értelemben is lényeges sze-
repet szánt az értelmiségnek. Egyfelõl
úgy véli, hogy a modern társadalomnak
szüksége lenne valamiféle kvázi-papi
testületre, amely az alapértékek felett
õrködik – ez a gondolat majd Bibó Ist-
ván Uchroniájában köszön vissza! –,
másfelõl viszont úgy gondolja, hogy
emellett lennie kell egy szabadgondol-
kodó értelmiségi rétegnek is, amely a
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31 Mannheim (1999) 220. p. 

32 Mannheim (1945) 3. p. A kortárs James

Burnham ezzel kapcsolatban egyenesen

forradalomról beszél, a menedzserek forra-

dalmáról: Burnham (1941).

33 Mannheim (1999) 231–232. p.

34 Mannheim (1945) 7. p.

35 Bibó (1986) 1. kötet 243–270. p.

36 Csécsy (1988) 241–262. p.
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társadalom szellemi élesztõje, a stagnálást megelõzõ új eszmék termelõje tud
lenni.37

Mannheim koncepcióját nemcsak Hayek kritizálta, az utólagos értelmezõk
közül is számosan úgy vélekedtek, hogy a tervezés a szabadság érdekében –
vagy ahogyan néha Mannheim nevezi: a tekintélyelvû demokrácia – valójában
egyfajta humanizált diktatúra, melynek a következményeit a szociológus nem
gondolta végig.38 Maga Mannheim kitartott amellett, hogy a tervezés a sza-
badság érdekében minõségileg különbözik a totalitárius tervezéstõl, s meg-
õrizhetõ benne a demokráciára jellemzõ mentális légkör. Ez utóbbi egy olyan
sajátos realitásszintet jelent, amely a konszenzuálisan elfogadott demokrati-
kus alapértékek és eljárásmódok összességét testesíti meg, lényegi ismertetõ-
jegye az eszmék pluralizmusa: „Egy demokratikus társadalomban a pacifista
és a militáns, az anarchista és a totalitárius álláspontok mindaddig szabadon
megvitathatók, míg a közgondolkodás szintetizáló ereje az álláspontok konti-
nuuma szélsõ pontjainak tekinti õket, amelynek központi értékhalmaza ki tudja
egyensúlyozni azokat. A demokratikus szellemiség kísérletezõ: még a szilárd
realitásszintet sem tekinti abszolútnak, és az életet – a politikai folyamatot –
szüntelen mozgásban lévõ jelenségként fogja fel. Ugyanígy a parlamentáris
folyamatban a két szélsõség – kormány és ellenzék – szüntelenül alkalmazko-
dik egymáshoz, de nem egy szilárd központtól távolodó vagy ahhoz közeledõ
ingaként, hanem inkább olyan központként, amely maga is mozog egy adott
irányban. A demokratikus vita egész platformja ehhez hasonlóan hosszú távon
láthatatlanul eltolódik, de oly módon, hogy nem szakad el a közvéleménytõl.
[…] Nem lehet azonban túlzott mértékû a demokratikus vita alapjának változá-
sa, a realitásszint láthatatlan módosulása iránti nyitottság. Ha a demokratikus
társadalom közvélemény révén történõ szabad integrálódása erõszakos változás
áldozatává válik, akkor mentális káosz jöhet létre. Éppen ebben rejlik a demok-
ratikus rendszer érdekében folytatott propaganda és a demokrácia érdekében
folytatott nevelés bizonyos mértékének fontossága.”39

Az 1937-tõl Genfben tanító német Wilhelm Röpke 1942-es, Die Gesell-
schaftskrisis der Gegenwart (Korunk társadalmi válsága) címû mûvét kétségkí-
vül ismerték és számon tartották Magyarországon,40 elsõként éppen magyarra
fordították le, még a háború alatt; két
kiadást is megért, 1943-ban, illetve
1944-ben. A fordító, Barankovics Ist-
ván a magyar változatnak A harmadik
út címet adta, mégpedig teljes joggal.
Ugyanis ha a korábban tárgyalt Mann-
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37 Mannheim (1945) 119. p.

38 Lietzmann (1999) 

39 Mannheim (1999) 252. p.

40 Röpke (1942). Röpke mûveibõl létezik

egy magyar nyelvû válogatás: Röpke (2000). 
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heim- és Hayek-elgondolás egy képzeletbeli színkép két végét jelenti,41 ak-
kor Röpke koncepciója valahol a kettejük teóriája között helyezkedik el, ám
meglehetõsen sajátos módon. Az ugyancsak közgazdász Röpke ugyanis mesz-
szemenõen osztja Hayek piacgazdasággal kapcsolatos felfogását. A tiszta piac-
gazdaság a teljesítmény uralmát jelenti, radikálisan bünteti a rossz teljesít-
ményt, kizárja az ellenszolgáltatás nélküli jövedelmet és a veszteség másra
való áthárítását. Szétválasztja a politikát és a gazdaságot. A piac abszolút de-
mokratikus intézmény, a tökéletes demokrácia megtestesítõje, voltaképpen
naponta megismétlõdõ népszavazás. Bár a választócédulákat – vagyis a vásárló
rendelkezésére álló pénzt – nem egyformán osztja el, mégis tökéletesen ará-
nyos választási rendszer, amelyben minden szavazatnak megvan a maga súlya,
a kisebbségek akarata is érvényre jut.42 Ebbõl az álláspontból következik
Röpke igen éles szocializmusellenessége. A totalitarizmus és szocializmus
viszonyával kapcsolatos véleménye emlékeztet Hayekéra: elõbbit a Nyugat
politikai rendszere, az utóbbit a Nyugat gazdasági rendszere elleni támadás-
nak tekinti.43 Nagyon határozottan elutasítja a piaci mechanizmusokba be-
avatkozó állami tervezést. A két gazdasági rendszer közötti különbséget egy
aforisztikus kijelentéssel jellemzi, amelyet Hayek is idéz könyvében. Eszerint
a piacgazdaság végsõ instanciája a végrehajtó, míg a szocialista gazdaságé a
hóhér.44 Gazdasági és politikai forma ugyanis összefügg, a szocializmus szük-
ségszerûen vezet a szabadság megsemmisítéséhez; felszámolja a versenyt, a
piacot és a magánjogot. Becsületes szocialistának be kell ismernie gazdasági
eszményei politikai és kulturális következményeit, azt, hogy a szocializmus
szükségképpen totalitarizmushoz vezet. A szocializmus egyébként is kudarcra
van ítélve, mert felhasználja ugyan a piacgazdaság technikai és szervezeti ered-
ményeit, de nem veszi át a szabadságot, a tulajdont, a piacot és a versenyt –
tehát azokat a tényezõket, amelyek mûködõképessé teszik a gazdaságot.

Röpke álláspontja azonban azért sajátos, mert a gazdasági liberalizmus-
sal egyidejûleg olyan szociológiai álláspontot fejt ki, amely a Mannheimére

emlékeztet – mindenekelõtt kiinduló-
pontjában. Õ is a Nyugat válságának
a tényébõl indul ki, és abból, hogy ez a
válság a tömegtársadalmak megjelené-
sébõl fakad. A nyugati társadalmak –
egymásra épülõ közösségekre alapozó-
dó struktúrájuk felbomlásával – atomi-
zált egyének halmazává változtak, s a
kollektív állam nem más, mint a valódi
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41 A maga korában a Mannheim-féle balol-

dali, szocialisztikus álláspont volt a domi-

náns. Tanulságosak e tekintetben a Hayek

által bírált Harold Laski vagy Edward Hal-

lett Carr írásai. 

42 Röpke (1943) 107. p.

43 Uo. 34. p.

44 Uo. 93. p.
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közösségek helyébe lépõ álintegráció. Ugyanakkor a történelmi kapitalizmus
egyre inkább eltért a szabad verseny egyedül üdvözítõ gyakorlatától, a gazda-
ságot mindinkább a piacot kisajátító monopóliumok kezdték uralni. Gazdasá-
gi, társadalmi és politikai válságról van tehát szó, amelyen csak átfogó reform-
mal lehet segíteni. Röpke bírálja a politikai liberalizmust azért a tételéért,
hogy a gazdaságban oly üdvös szabad verseny mindenütt jótékony hatást kifej-
teni képes, univerzális társadalompolitikai eszköz. Ez tévedés – mondja –,
mert a szabad verseny tudja szabályozni a gazdaságot, de nem képes integrál-
ni a társadalmat. A liberalizmus ott követte el a hibát, hogy nem ismerte fel
egy olyan, piacon kívüli intézményrendszer szükségességét, amely ezt a sze-
repet be tudja tölteni. Ezen a ponton Hayek és Röpke addig párhuzamosan
futó gondolatmenete elágazik. Mai fogalmakat használva: kettejük között az a
fõ különbség, hogy Hayek piaci társadalomról, Röpke pedig szociális piacgaz-
daságról beszél. Hayek is fontosnak tartja a politikai intézményrendszert, ám
ez nála csupán a piacgazdaság keretfeltételeinek megteremtésére és fenntar-
tására szolgál. Röpkénél a társadalmi integrációnak és az értékteremtésnek a
piacon kívül kell megtörténnie. Szerinte az értékteremtés szféráit éppenséggel
meg kell védeni a piac pusztító hatásaitól. Az egyén gazdasági autonómiája és
a korlátozatlan individualizmus nem ugyanazt jelenti.45 Az elsõ nélkülözhe-
tetlen egy jól mûködõ demokratikus társadalom számára, a második káros, és
hosszabb távon éppen a demokratikus társadalmat ássa alá.

Röpke olvasatában a XIX. század történelmi liberalizmusa ezt nem vette
figyelembe, és ezért akaratán kívül megteremtette a szocializmus és a totali-
tarizmus elõfeltételeit. Egyetért Manheimmel abban, hogy a jól mûködõ de-
mokrácia nem lehet értékközömbös vagy értéksemleges. A demokrácia azon-
ban elképzelhetetlen a hatalommegosztás liberális technikái nélkül – ha nem
korlátozzuk szabadelvûséggel, zsarnoksággá fajul, mondja Röpke Constant-ra,
Tocqueville-re és John Stuart Millre hivatkozva. A korlátozatlan demokráciából
nõ ki a kollektivizmus, amely mindig tömegmozgalomra támaszkodik. Ám a
demokrácia mûködéséhez ezeken kívül másra is szükség van. A szabadság õr-
zõi egyfelõl a valódi tekintéllyel rendelkezõ elitek,46 másfelõl pedig az egyén
és az állam között közvetítõ szerepet betöltõ közösségek. Jól mûködõ demok-
ráciához három dolog szükséges: egyfelõl hogy létezzék gondolkodás és érzés
bizonyos demokratikus alapértékek el-
fogadását lehetõvé tevõ közössége,
másfelõl hogy a hatalom szerkezete de-
centralizált legyen, végül pedig hogy az
állami beavatkozást olyan kérdésekre
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45 Uo. 63. p.

46 Az elit-problematika rendkívül népsze-

rû volt a két világháború között. Erre vonat-

kozóan lásd Kovács (2005).
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korlátozzák, amelyekre vonatkozóan a politikai közösségben konszenzus van.47

Röpke szerint ezeket a kritériumokat leginkább Svájc, a skandináv országok,
illetve az angolszász demokráciák tudják felmutatni.48

A harmadik demokráciakritérium nem jelent gyönge, be nem avatkozó
államot. Röpke szerint az állam beavatkozhat a gazdaságba, sõt államosíthat
is bizonyos iparágakban, feltéve, hogy ezzel nem zavarja meg a piacgazdaság
mûködését. Lehetséges tehát állami tervezés, ha összhangban áll a piaccal.
Az államnak az is feladata, hogy piackonform eszközökkel korrigálja a törté-
nelmi kapitalizmus elfajulása következtében elõállott túlzott vagyoni különb-
ségeket. A jelenlegi kapitalizmus plutokrata jellege ugyanis a piac megzava-
rása nélkül is megszüntethetõ. Erõsen utópisztikus elemeket is tartalmazó
reformtervének az a lényege, hogy a piacgazdaságot össze kell kötni a terme-
lési és települési formák decentralizációjával, a monopóliumok lebontásával,
piackonform beavatkozással, a gazdaságban külön szektort fenntartva a terv-
gazdaság számára.49 Végsõ soron tehát a piacot éppen úgy korlátozni kell,
mint az államot. Az elképzelés alappillére, hogy minél több embert tulajdo-
nossá kell tenni, mert a demokrácia életképessége csak így biztosítható. 

Befejezésül még egy demokráciakoncepciót tekintünk át, az olasz, de el-
méleti mûveit franciául író Guglielmo Ferreróét, aki oly nagy hatást gyakorolt
a mi Bibó Istvánunkra. Utolsó nagy mûve, a Pouvoir (Hatalom) a háború alatt
jelent meg, s angolra is lefordították. Ferrero mûvének egyik legmaradandóbb
része éppen a demokrácia elemzése során kifejtett társadalompszichológiai
ihletésû gondolatmenet. Leszögezi, hogy a népszuverenitás elvén alapuló nép-
képviseleti demokrácia a legtökéletesebb kormányzati forma, azonban a külön-
féle visszaélésekre és anomáliákra éppen ez a legérzékenyebb.

A demokrácia a dinasztikus legitimitáson alapuló kormányzattól nem ab-
ban különbözik, hogy itt a hatalom alulról, a néptõl származik. A demokráciát
közvetlenül ugyanúgy egy szervezett kisebbség, egy politikai elit hozza létre,
mint a monarchiát – mondja Ferrero.50A különbséget a folytatásban kell keres-
ni: itt a korrekt, nem meghamisított vagy erõszakon alapuló választások elvérõl
és a parlamentben valóságosan érvényesülõ ellenzéki jogról van szó. A két elv
egymást kiegészíti és feltételezi: a valódi ellenzék létezéséhez ugyanis a sajtó-

szabadságon, a szólásszabadságon és
gyülekezési szabadságon kívül minde-
nekelõtt félelem nélküli szabad válasz-
tásokra van szükség.51

Ferrero árnyaltan elemzi a demok-
rácia mint kormányzati forma lehetsé-
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50 Ferrero (1945) 154. p.

51 Uo. 159. p.

K
O

VÁ
CS

 G
ÁB

O
R

ÉVKÖNYV XIII. 2005

003Kovacsg.qxd  11/26/2005  6:59 PM  Page 24



ges változatait. Ezek között fontos szerepet játszik az, amelyet leginkább talán
korlátozott demokráciának nevezhetnénk, és amely kétségkívül Bibó szeme
elõtt lebegett, amikor az 1945 utáni magyar politikai rendszer perspektíváit ele-
mezte. A korlátozott demokráciában ugyanis érvényesülnek a politikai sza-
badságok: vannak szabad választások, és a parlamentben van valódi ellenzék,
ugyanakkor vannak bizonyos közösen elfogadott alapelvek, melyeket nem sza-
bad kétségbe vonni. A koncepció mögött valójában az a kérdés húzódik meg,
hogy a politikai szabadság fogalmába beleértendõ-e a demokrácia alapjait tá-
madó nézetek terjesztésének engedélyezése. Ferrero szerint erre nem adható
egyetemesen érvényes válasz: minden a körülményektõl függ. Ott, ahol a de-
mokrácia mint államforma már erõs gyökereket eresztett a társadalomba, nincs
akadálya az ilyesféle – Ferrero által filozófiainak nevezett – szabadság érvé-
nyesülésének sem. Egyébként azonban a demokráciának a többi kormányzati
formához hasonlóan joga van arra, hogy ha kell, akár fegyverrel is védelmezze
saját magát.

A demokrácia speciális sérülékenysége a többség–kisebbség dualizmu-
sára vezethetõ vissza. A demokráciának ugyanis éppen úgy egységes ragasz-
kodásra és elismertségre van szüksége, mint a monarchiának. Hogyan érhetõ
el tehát, hogy többség és kisebbség parlamenti küzdelme ne gyengítse, hanem
éppen hogy erõsítse a köztársaságot? – teszi föl az alapvetõ kérdést Ferrero.
A demokráciára nézve ugyanis semmi sem veszélyesebb annál a helyzetnél,
amelyben a politikai pártok engesztelhetetlen gyûlölettel viseltetnek egymás
iránt, nem fogadják el az adott erõviszonyokat, s céljuk a politikai rend teljes
felforgatása. Ferrero szerint ezt példázza a francia harmadik köztársaság, de
jó példa rá a weimari köztársaság története is

Hogy ez a helyzet ne következhessék be, több feltételnek is teljesülnie
kell. Elõször is a többségnek valódi többségnek kell lennie: ha egy csalással
és hazugsággal kormányzó kisebbség önmagát többségnek tünteti föl, az a de-
mokrácia végét jelenti. A valódi demokrácia lényeges kelléke az, hogy a több-
ség mobil legyen: az ellenzéknek valós lehetõsége kell legyen a kormányra ju-
tásra. A többségnek tudnia kell, hogy az ellenzék ugyanúgy a szuverenitás
szerve, mint õ. Másfelõl a mindenkori ellenzéknek a kormányzati többség te-
vékenységét jóhiszemûen kell kritizálnia. Egyszóval többségnek és ellenzék-
nek kölcsönös lojalitással, bizonyos becsületességgel és szívélyességgel kell
viseltetnie egymás iránt, amint az olyanok között szokásos, akik ellenfelek, de
nem ellenségek. Összefoglalva: a kormánynak és ellenzékének a népszuvere-
nitás két egymással szolidáris szerve-
ként kell tevékenykednie.52
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Ha többség és ellenzék ezt szem elõtt tartva politizál, annak legértéke-
sebb gyümölcse a tömegek ragaszkodása a demokrácia intézményeihez, ez pe-
dig elengedhetetlen feltétele annak, hogy a parlamentáris demokrácia elérje
legitimitásának teljességét.53A legitimitása teljességét elért demokráciáról
pedig valóban elmondható, hogy az a politikai forma, amely a legkevésbé fél
polgáraitól, s amely a legkevesebb félelmet kelti polgáraiban maga iránt.
A demokrácia természeténél fogva nem ébreszthet maga iránt olyan szerete-
tet, mint a monarchia: világos, hogy egy parlament iránt nem lehet olyanfor-
mán fiúi szeretettel viseltetni, mint egy patriarchálisan kormányzó uralkodó
iránt. Azonban – mondja Ferrero határozottan republikánus hangvételben –
egy parlament respektust vívhat ki magának a tagok kiválósága, emelkedett
vitái és bölcs döntései révén. Ezekkel ugyanis elérheti, hogy a parlament
ülésterme az értelem, az ékesszólás és a nép szolgálatára szentelt polgári áhí-
tat színhelyévé váljék. A hatalom presztízse a demokráciában azon a kölcsö-
nös tiszteleten és meleg érzületen nyugszik, amelyet a nép és a parlament
éreznek egymás iránt. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a demokratikusan kormányzott
nép fölismerje a szabad embernek az alattvaló fölötti morális felsõbbren-
dûségét.54

A második világháború utáni magyar politikai közösség tagjainak sajnos
nem sokáig volt alkalmuk arra, hogy átérezzék ezt a morális felsõbbrendûsé-
get, hiszen a koalíciós kormányzás néhány éve alatt a politikai szabadság te-
re mind szûkebb és szûkebb lett, míg végül teljesen eltûnt. Kelet-Európa más
országaihoz hasonlóan itt is beigazolódott Hayek próféciája: ez az út valóban
a szolgaságba vitt; a polgárokból ismét alattvalók lettek. Ez természetszerûen
a demokráciáról gondolkodó magyar politikai elmélet végét is jelentette. Aki
ezzel foglalkozott, az vagy emigrációba kényszerült, mint Horváth Barna, vagy
kiszorult a nyilvánosságból és a tudományos közéletbõl, mint Bibó István. A po-

litikai gondolkodás tárgyához, a demok-
ráciához hasonlóan évtizedekre tiltott
gyümölcs lett Magyarországon.
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