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A DEMOKRÁCIA VÁLSÁGÁNAK INTÉZMÉNYI ÉS TÁRSADALMI 

VONATKOZÁSA 

 

1. A demokrácia válsága mint kutatási téma: problémafelvetés, fogalmi keretek 

 

A demokrácia válsága tudományos publikációk, újságcikkek, előadások, televíziós 

beszélgetések, egyszóval a közbeszéd egyik legzajosabb, egyben legnyugtalanítóbb 

témája. Noha a probléma nem újkeletű, az elmúlt évek politikai és társadalmi változásai 

– Donald Trump elnöki székbe kerülése, a Brexit, illetve egyes EU-tagállamok 

autokratikus törekvései, hogy csak a legnyilvánvalóbbakat említsük – láthatóan 

hidegzuhanyként érték a demokrácia rendszerét, új kihívás elé állítva ezzel a 

társadalom-, a jog- és a politikatudományt.
1
 Jelen írás a demokrácia válságával 

kapcsolatos intézményi és – az attól szükségképpen elválaszthatatlan – társadalmi 

perspektívákhoz kíván fogalmi keretet és néhány elemzési szempontot adni, felfedve 

egyúttal a szerzőben felmerülő kutatásmódszertani dilemmákat is. Ezen törekvések 

együttesen a vizsgálni tervezett probléma kibontásának, egyfajta problémaexponálásnak 

is tekinthetők. 

A „válság” fogalmának tudományos igényű megragadása korántsem egyszerű, noha 

e művelet elvégzése magától értetődő előfeltétele annak, hogy a demokrácia válságára 

vonatkozóan kutatási célokat, hipotéziseket fogalmazhassunk meg. A nemzetközi 

politikatudományi és politikai filozófiai szakirodalomban a demokráciától távolodó, 

autokratikus vonásokat mutató rezsimekre számos elnevezést használnak: illiberal 

democracy (illiberális demokrácia), defective democracies, hybrid systems vagy mixed 

systems, semi-authoritarianism, competitive authoritarianism (versengő demokrácia), 

electoral authoritarianism, abusive constitutionalism, authoritarian constitutionalism, 

stealth authoritarianism, stb.
2
 Mivel az elnevezések szinte ugyanazzal a tartalommal 

bírnak, a jelen írásban használt „autokrácia”, „autokartikus rezsim”, „illiberális 

demokrácia”, „versengő demokrácia” kifejezések egymással felcserélhetőnek 

tekinthetők. 

Az – elmúlt években mind a közvélemény mind a tudomány közegében komoly 

karriert befutott – “illiberális demokrácia” fogalmának bevezetése Fareed Zakaria 
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nevéhez fűződik. A tudós 1997-es tanulmányában
3
 ismertette elsőként az “illiberális 

demokrácia” karakterjegyeit. Ezek közül a legjelentősebbek az egyéni szabadságjogok 

erodálása, a populizmus, a legalább részben szabad, de erősen a hatalmon lévő politikai 

erőknek kedvező választási rendszer és a kormányzati hatalmat kritizáló külső és belső 

hangok illegitim színben való feltüntetése és egzisztenciális ellehetetlenítése. 

Megjegyzendő (Zakaria tartalmi meghatározását nem vitatva) hogy például Kis János 

kifejezetten óva int az “illiberális” és a “demokrácia” fogalmak együttes használatától, 

azt állítva, hogy a demokrácia nem liberális, azaz illiberális formája fogalmilag 

értelmezhetetlen, a liberalizmus és a demokrácia egymástól nem elválasztható 

fogalmak.
4
 Bozóki András és Hegedűs Dániel Kis Jánoshoz hasonlóan érvelnek, amikor 

Juan Linzre hivatkozva azt írják, hogy az autokratikus vagy hibrid rendszerek esetében 

nem érdemes jelzős, például “illiberális” demokráciával helyettesíteni, mert ez a 

megközelítés elmossa a különbséget a demokratikus és a vegyes rendszerek között, azaz 

elkendőzi a tényt, hogy utóbbiak egyáltalán nem felelnek meg a liberális 

demokráciákkal (vagyis „a” demokráciával) szemben támasztott minimális 

elvárásoknak.
5
  

Kis János szerint azt érdemes vizsgálni, hogy egy adott elméleti skálán hol húzódik a 

határ demokrácia és autokrácia között. Kis szerint a határ meghúzásához, azaz annak 

eldöntéséhez, hogy egy rezsim demokratikusnak tekinthető-e még, vagy már inkább 

autokráciaként jellemezhető, a demokrácia alaki és tartalmi szempontjait, azaz a 

demokrácia “alrendszereinek” állapotát kell megvizsgálni. Eszerint demokráciáról alaki 

értelemben akkor beszélhetünk, ha létezik a törvényhozási váltógazdálkodást biztosító 

választási rendszer; ha közhatalmi döntéseket kizárólag választott tisztségviselők vagy 

az általuk választott személyek hozhatnak; valamint ha érvényesül a hatalmi ágak 

szétválasztásának elve. Az alaki szempontokon túl Kis tartalmi követelményeket is 

meghatároz, azaz szerinte demokráciáról akkor beszélhetünk, ha minden állampolgár 

számára biztosítva van a politikai jogok összessége; ha érvényesül az emberi jogok 

(személyes jogok) védelme és biztosított az állampolgárok számára az őket a 

közhatalom részéről ért jogsérelem elleni jogorvoslat lehetősége. Kis szerint ezen 

demokrácia-kritériumok (alrendszerek) szisztematikus elemzése mentén, defektusaik 

súlyossága alapján állapítható meg, hogy egy adott berendezkedés átlépi-e azt a határt, 

amikor már autokráciának minősíthető.
6
 

A demokrácia válságáról szóló tanulmányokban gyakran előkerül a „versengő 

autokrácia” (competitive authoritarianism) kifejezés is. A „versengő autokrácia” 

fogalmát olyan rendszerek leírására használják, amelyekben formálisan léteznek 

demokratikus intézmények, például választások, és amelyekre úgy tekintenek, mint a 

hatalomra jutás elsődleges eszközei, ám amelyben a hatalmon lévők állami pozícióikkal 

                                                 
3
 Zakaria 1997. 

4
 Kis 2014. 

5
 Bozóki–Hegedűs 2017. 

6
 Kis 2016. 



Lázár Domokos: A demokrácia válságának intézményi és társadalmi vonatkozása 

227 

 

visszaélve jelentős előnyre tesznek szert politikai ellenfeleikkel szemben. Ezek a 

rendszerek "versengők" tehát abban az értelemben, hogy az ellenzék demokratikus 

intézményeken, választásokon keresztül versenybe szállhat a hatalom megszerzéséért, 

ám mégsem tekinthetők demokratikusak, hiszen a versenyfeltételek egyenlőtlenek, 

vagyis „a pálya erősen lejt” a hatalmon lévők javára.
7
 Az ilyen autokratikus 

berendezkedésekben tehát csak tisztességtelen formában létezik verseny, azaz a 

választás ténylegesen nem biztosítja a politikai váltógazdálkodás lehetőségét (lásd 

fentebb a demokrácia Kis János által ismertetett alaki kritériumait). A továbbiakban az 

autokrácia ezen kompetitív, azaz versengő fogalmából indulunk ki, amelyben tehát 

(formálisan) léteznek demokratikus intézmények, ám azok az autokratikus törekvések 

szolgálatában állnak. 

 

2. A demokrácia válságának mibenléte: kutatási célok, hipotézisbeli és módszertani 

dilemmák 

 

Amennyiben a demokrácia válságát a demokratikus intézmények oldaláról kívánjuk 

vizsgálni, a vizsgált probléma, a kutatás tárgya – ahogyan arra fentebb már utaltunk – 

abban áll, hogy az autokratikus rezsimek olyan intézményeket használnak fel saját 

céljaikra, amelyeket hagyományosan a demokráciával kapcsolunk össze. Ezek az 

intézmények – megváltozott rendeltetésük révén – képesek a demokratizálódás útjába 

állva erősíteni az autokratikus működést.
8
 Más szóval az efféle autokráciákban a 

rendszer stabilizációját ugyanazok az intézmények biztosítják, amelyek korábban a 

demokratikus működés stabilizálóiként funkcionáltak.
9
 E probléma alapján két kutatási 

hipotézis körvonalazódik.  

 

2.1. Miként használják az autokratikus rezsimek saját céljaikra a demokratikus 

intézményeket? – Főbb mechanizmusok 

 

Az egyik lehetséges kutatási előfeltevés úgy fogalmazható meg, hogy az autokratikus 

rezsimeknek érdekükben áll az alapvető demokratikus intézmények (formális) 

működtetése. Ehhez kapcsolódóan egy olyan – alapvetően inkább leíró jellegű – kutatás 

tűnik indokoltnak, amely bemutatja azokat a mechanizmusokat, amelyek révén a 

demokratikus intézmények az autokratikus működést szolgálják. Az ehhez kapcsolódó 

kutatási kérdés a következőképpen is megfogalmazható: Miért éri meg az autokratikus 

rezsimeknek demokratikus intézményeket fenntartani? A politikai filozófia az elmúlt 

években élénk érdeklődést tanúsít a kérdés megválaszolása iránt, a témával kapcsolatos 
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tudományos diskurzusról, kutatási eredményekről több átfogó tanulmány is készült. E 

tanulmányok alapján igyekszem röviden bemutatni, hogy melyek azok a főbb működési 

mechanizmusok, amelyeket vizsgálni szoktak az autokratikus törekvések szolgálatába 

állított demokratikus intézmények vonatkozásában. Egy ilyen áttekintés a demokrácia 

válságára vonatkozó jövőbeli kutatások lehetséges irányainak kijelölésében is hasznos 

támpontokkal szolgálhat. 

A kutatások szerint az autokratikus hatalom bizonyos demokratikus intézményeket 

arra használ, hogy azokon keresztül erőt sugározzon és nyilvánvalóvá tegye mindenki 

számára, hogy a rezsim erős és stabil. Az úgynevezett jelző mechanizmus ("signaling") 

általában választások megtartásában manifesztálódik, amelyek eredményét úgy alakítja 

a hatalom, hogy mind a társadalom, mind pedig a politikai ellenfelek számára 

nyilvánvalóvá váljon, hogy a rezsim elleni küzdelem hiábavaló.
10

 Az autokratikus 

rezsimek az ilyen választásokon – konkrét csalások
11

 vagy pusztán csak a kormányzat 

kezében lévő erőforrások kiaknázásával mobilizált jelentős számú szavazó révén – 

nagyarányú győzelmeket tudnak aratni.
12

 Kutatók ezzel összefüggésben azt is igazolták, 

hogy azok a rezsimek, amelyek választásokat tartanak, általában hosszabb ideig tudnak 

hatalomban maradni.
13

  

Az autokratikus rezsimek a társadalom állapotára, a hatalommal való szembenállás 

társadalmi gócpontjaira vonatkozóan bizonyos demokratikus intézményeken – főként a 

törvényhozáson és többpárti választásokon – keresztül is szerezhetnek információkat. 

Az információszerzés ("information acquisiton") alapvető célja a társadalmi 

elégedetlenség "kezelése" azelőtt, még mielőtt az a hatalom számára kockázatos 

formában (pl. politikai-társadalmi megmozdulásokban) artikulálódhatna. A 

törvényhozás segíti a rezsimeket a társadalmi elégedetlenség azonosításában, mert 

lehetővé teszi a képviselők számára, hogy választóik nevében követeléseket 

fogalmazzanak meg a kormányzattal szemben.
14

 Az autokrata vezetés ezen információk 

birtokában képes lesz arra, hogy megfelelő politikai engedményeket tegyen a választói 

igényekre válaszul. A kutatások igazolják, hogy az intézményesített keretek között 

működő (pl. többpárti választásokat tartó) rezsimek valóban jobban reagálnak a 

társadalom igényeire, több közjavat állítanak elő és gazdaságilag is jobban teljesítenek 

mint a „nem intézményesített” rezsimek.
 15

 A kutatók viszont statisztikai összefüggést 

nem tudtak azonban kimutatni arra vonatkozóan, hogy azok a rezsimek, amelyekben 

működik törvényhozás, tovább maradnának fent azoknál a rendszerekkel szemben, 

amelyekben ilyen intézmény nincsen. 

Az autoriter rezsimek a többpárti választásokat is elfogadják a társadalmi 

elégedetlenség enyhítése érdekében. A választások segítenek az elégedetlenség 
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felismerésében, mert az ellenzéki jelöltekre adott szavazatok magától értetődően 

felfedik, hogy melyek azok a választókerületek, amelyekben a rezsim támogatottsága 

gyenge.
16

 Ezen információ birtokában az autokrata rezsimek az őket támogató 

kerületeket a kormányzati erőforrásokhoz való hozzáféréssel jutalmazzák, míg a 

„renitens” térségeket a források visszatartásával büntetik.
17

 Egyes kutatók szerint az arra 

vonatkozó ismeret, hogy mely kerületekben erősebb az ellenzék, hasznos információval 

szolgál a rezsim számára az ellenállás katonai erejére nézve is. Ez a feltételezés azon az 

elgondoláson alapszik, hogy az ellenzék katonai potenciálja azon múlik, hogy mennyire 

képes a lakosságot mobilizálni. Az ellenzékre leadott szavazatok száma tehát megfelelő 

indikátora lehet az ellenállás katonai erejének. Kutatók azt is kimutatták, hogy a 

többpárti választásokat tartó autokratikus rezsimek vezetői jóval nagyobb eséllyel 

távoznak a hatalomból békésen mint az olyan autokraták, akik választások nélküli, vagy 

egypárti választásokat tartó rendszereket vezetnek.
18

  

Az autokratikus rezsimek nemcsak a törvényhozáson és a többpárti választásokon – 

noha ebben a vonatkozásban ezek kétségkívül a legfontosabbak – keresztül képesek a 

társadalmi elégedetlenséget kezelni, hanem egyéb formális és informális intézményeken 

keresztül, beleértve a civil társadalmat és a médiát is.
19

 A média és az internet az 

autokráciák számára is új utakat kínál ahhoz, hogy céljaikat elérjék. Vlagyimir Putyin 

például rendszeres „betelefonálós élőshowkat” tart az orosz állami tévében, amely során 

– előzetesen szelektált – állampolgári kérdésekre reagál, azt a látszatot keltve, hogy 

felelős vezetőként szívén viseli a „nép” problémáit. 

A kutatók között egyetértés van abban is, hogy a jelző mechanizmus és az 

információszerzés mellett az autokráciák a klientikus alapon történő elosztás 

("patronage distribution") zavartalansága miatt is kénytelenek biztosítani bizonyos 

demokratikus intézmények, különösen a politikai pártok létezésének lehetőségét.
20

 A 

rezsim pártok működtetésén keresztül ugyanis támogatókat tud szerezni a politikai elit 

és az átlagemberek köréből is.
 
A politikai párt ebben az értelemben pedig olyan 

„társulást” jelent, amelyhez különféle előnyök társulnak, beleértve a tagok által birtokolt 

munkalehetőségeket, kapcsolatokat és más gazdasági lehetőségeket.
21

 Ezek az előnyök 

a párttagok számára a rendszeren belüli részesedést biztosítanak, amely érdekeltté teszi 

őket abban, hogy fellépjenek a rezsim elleni puccskísérletekkel szemben. A klientúra 

fenntartása pártokon, párttagságon keresztül azért is kifizetődő az autokratikus hatalom 

számára, mert ennek révén klientúra tagjai is érdekeltek lesznek a rezsim 

fennmaradásában: a kormánypárt klientúrája okkal tarthat attól, hogy a következő 

hatalom megbünteti őket a rezsim támogatásáért.
22

 A pártok alkalmasak a 
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puccskísérletek elleni tömeges ellenállás hatékony megszervezésére is, ugyanis a rezsim 

a párttagok meglévő hálózataira és kapcsolataira támaszkodva könnyedén képes 

tiltakozásokat, demonstrációkat, sztrájkokat és más megmozdulásokat szervezni. 

Megjegyzendő, hogy a klientúra túlzottan erős volta veszélyes is lehet a rezsimre nézve. 

Erre való tekintettel az autokratikus rezsimek a bürokratákat gyakran váltogatják, a 

vezetői posztokat rendszeresen rotálják annak érdekében, hogy nagy intézményi 

támogatást élvező "erős emberek" ne nőhessenek ki a rendszerből. Mindezzel együtt a 

kutatások azt mutatják, hogy azok a diktátorok, akik pártot alapítanak vagy már 

meglévő párttal szövetkeznek, átlagosan majdnem kétszeres ideig maradnak 

hatalomban, mint a „párt nélküliek”.
23

 

Az autoriter rezsimeknek azért is éri meg (névleg) demokratikus intézményeket 

működtetni, mert ezzel egyértelműen növelni tudják a befektetői bizalmat. Ebben az 

értelemben az autokratikus rezsimek demokratikus intézményei annak biztosítékai, 

hogy a hatalom tartózkodik (tartózkodni köteles) a magántulajdon kisajátításától. 
24

 Az 

ilyen rezsimek jóval stabilabbak, hiszen e – szakirodalom által „credible commitment”-

ként elnevezett – mechanizmuson keresztül fenn tudják tartani a kulcsfontosságú 

ágazatok politikai és gazdasági elitjének bizalmát arra vonatkozóan, hogy a vagyonukat 

nem fogják elkobozni.
25

 A befektetők például a törvényhozásra olyan intézményként 

tekintenek, mint amely képes a diktátorok kezét megkötni a kisajátítások tekintetében, 

így a törvényhozás intézményeinek létezése növekvő befektetési kedvvel és gazdasági 

eredményekkel jár.
26

 E mechanizmus alkalmazása számottevő következményekkel jár, 

ugyanis a kutatások szerint azoknak a rezsimeknek, amelyek erős gazdasággal bírnak, 

jóval kevésbé kell tartaniuk attól, hogy az emberek utcára vonulnak a demokráciáért.
27

  

Az autokratikus rezsimekben egyes demokratikus intézmények azt is biztosítják, 

hogy a felsőbb szintű elit szemmel tarthassa a diktátorokat
28

, illetve, hogy a diktátor 

hatékonyabban ellenőrizhesse az alsóbb szinten lévő elitet.
29

 A kutatók kiemelik, hogy a 

tanácskozó és döntéshozó testületek (pl. bizottságok, politbürók, kormányzótanácsok) 

létezése lehetővé teszi a felsőbb szintű elit számára a diktátorok tevékenységének 

szemmel tartását, mivel ezek – például a főbb (szak)politikai változástatások kijelölése 

és az állami bevételek és kiadások periodikus felülvizsgálata révén – rendszeres 

interakciót tesznek lehetővé a diktátor és a vezetői réteg között. Végeredményben pedig 

a nagyobb átláthatóság abban a hitben tartja az vezetői elitet, hogy a diktátor visszaélési 

törekvéseinek még azelőtt gátat tudnak szabni, mielőtt túl késő lenne. A transzparencia 
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a diktátor lépéseivel kapcsolatos félreértések megelőzéséhez is hozzájárul, így segíthet a 

rezsimet destabilizáló konfrontációk elkerülésében.
30

 

 

2.2. A demokratikus intézmények immunrendszerének sebezhetősége 

 

Az eddig részletezett mechanizmusok ahhoz a kutatási célhoz kapcsolódtak, amely arra 

keresi a választ, hogy általában hogyan használják az autokraták a demokratikus 

intézményeket a saját céljaik elérésére, azaz hogy miért éri meg az ilyen rezsimeknek a 

demokrácia intézményeit működtetni. Az erre vonatkozó kutatás már autokratikussá 

alakított, azaz megszállt demokratikus intézményeket feltételez. A másik fontos kutatási 

kérdés akként ragadható meg, hogy a demokrácia alapintézményei miként válnak 

„megszállhatóvá”, vagyis, hogy egy demokráciában milyen társadalmi és intézményi 

mechanizmusok vezethetnek odáig, hogy egy demokratikusan megválasztott politikai 

erő autokratikus törekvéseit jelentősebb ellenállás nélkül keresztül tudja vinni a 

demokratikus intézményrendszeren, megváltoztatva azok eredeti, jogállami funkcióját.  

Feltételezhető, hogy a kérdés valamennyi nyugati típusú demokrácia esetében 

értelmezhető, ugyanakkor empirikus értelemben olyan országok esetében ragadható 

meg, vizsgálható igazán a probléma, ahol már elindult, esetleg be is fejeződött a 

demokratikus intézmények autokrata megszállása és átalakítása. Sajnálatos módon 

Magyarország ebből a szempontból megfelelő állatorvosi lónak – így a kérdés 

szempontjából ideális kutatási tárgynak – tekinthető: az ország 2010 óta regnáló 

vezetése – annak ellenére, hogy az ország EU-tagállam – teljesen a saját autokratikus 

céljaihoz tudta igazítani a rendszerváltás óta demokratikusnak mondható 

berendezkedést.
31

  

A következőkben azt a dilemmát igyekszem kibontani, amely abban áll, hogy a 

kutató miként közelítsen egy, a magyar demokrácia alapintézményeinek (autokratikus) 

megszállhatóságát vizsgáló, magyarázó jellegű kutatáshoz. Ennek mentén különböző 

elemzési szinteken belül elhelyezkedő, használhatónak tűnő elméleti kereteket és 

kiindulópontokat keresek. 

 

2.2.1. Makroszint 

Makroszinten használható keretnek tűnik a történeti értelmezés. Tölgyessy Péter 2014-

es tanulmányában
32

 Magyarország jelenlegi helyzete kapcsán a rendszerváltás 

örömtelenségéről, „önmaga alapjai ellen forduló demokráciáról”, „eszközként használt 

jogrendszerről” ír. Az „örömtelen rendszerváltás” jelenségét akként írja le, hogy a 

kádári évtizedekben magát sikeresnek érző magyar társadalom a térségben kivételesen 
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alacsony arányban vett részt a politikai fordulat kivívásában és a rendszerváltás utáni 

életet sosem érezte igazán a sajátjának. A tudós a következőképpen fogalmaz: „Elejétől 

fogva idegenkedett a kapitalizmus és a közéleti pluralizmus versengésétől, és kezdettől 

fogva kifejezetten ellenérzésekkel szemlélte az új idők reprezentatív megjelenítőit: a 

parlamenti politikust és a számára felfoghatatlan vagyont mozgató gazdasági vezetőt. A 

magyar közvélemény többi térségbeli társánál ma is kevésbé érti: miért omlott össze a 

számára általában felemelkedést hozó államszocializmus.” Tölgyessy szerint az is 

fokozta a demokráciából való gyors kiábrándulást, hogy a Magyaroroszágnál 

nehezebben élhető országokban világosabban látszott az európai újracsatlakozás haszna, 

ezért az ott élők inkább tudomásul vették az új feltételekhez való alkalmazkodás 

kényszerét. Tölgyessy azt is kiemeli, hogy a nyugatos intézmények átvétele nálunk is 

sokáig alternatíva nélkülinek tűnt („the only game in town” – lásd lentebb), és „a 

nyugati fogyasztási javak és minták belátható időn belüli elérhetőségével kecsegtetett”. 

A tudós szerint ez azért is nagyon fontos, mert a már jó ideje fogyasztásközpontú 

társadalomban a demokratikus fordulatot döntően a felzárkózás reménye igazolta. 

Tölgyessy ehhez kapcsolódóan rámutat arra is, hogy a kádári évtizedekben még 

bizakodó társadalom a rendszerváltás politikai fordulata után a világ egyik 

legboldogtalanabb nemzete lett. „Az elégedetlenségek áradata pedig rázúdult az induló 

demokráciára” – vélekedik Tölgyessy. Egy ilyen állapotban lévő társadalom szerinte 

„az erős vezető magabiztos igazságtételét szeretné látni a leszakadást hozó jogállam és 

piaci verseny helyén”. A jogintézmények szintjén ez azzal a következménnyel jár, hogy 

a magyar közvélemény többsége az államtól elsődlegesen nem kiszámítható jogi 

eljárást, hanem „keleties vágyainak megfelelően” konkrét ügyekben, személyre szólóan 

érvényesülő tartalmi igazságot vár el. Az „eszközként használt jogrendszer” problémája 

tehát abban is áll, hogy az autokrata politikai vezető nem a jogállam hiányosságait 

igyekszik orvosolni, hanem úgymond „személyesen garantálja” a nyilvánvalónak 

gondolt közérdeket. Tölgyessy szerint az elmúlt negyedszázad megannyi csalódása után 

a magyarok jelentékeny része pontosan ezt, vagyis az erős vezető magabiztos 

igazságtételét szeretné látni a leszakadást hozó jogállam és piaci verseny helyén. Erre a 

kívánságra viszont – világít rá a tudós – lehetetlen mindenkit egyformán mérő 

normarendszert, azaz valódi jogrendet felépíteni.
33

 

A rendszerváltás utáni Magyarország demokratikus intézményei törékenységének 

megértéséhez fontos támpontokkal szolgálhat Szűcs Jenő történelemértelmezése is. 

Szűcs a magyar történelem „közép-kelet-európai” jellegének sajátos, „hibrid módon 

kettős arculatú” sajátosságaira hívja fel a figyelmet. Szűcs – Bibó István fogalmait 

használva – olyan képletként jellemzi a magyar történelmet, melyből egyaránt 

következnek „rossz beidegződések”, az „uralmi szellem” és a „jobbágyi alázat” 

reprodukciója, a „hamis konstrukciókra” és az arra való hajlam, hogy a „félelem 

mechanizmusa” az „értelem mechanizmusa” felé kerekedve a „mozdulatlanság rendjét” 

rögzítse. Szűcs szerint ugyanebben a képletben viszont ott vannak azok az alkati elemek 

                                                 
33

 Uo. 645.o. 



Lázár Domokos: A demokrácia válságának intézményi és társadalmi vonatkozása 

233 

 

is, amelyek szerencsés esetben alkalmassá tehetők a „mozdulásra a nagyobb szabadság 

irányába”. Szűcs szerint a történelem megelőző időszakában elmélyülő „zsákutcás 

helyzetek” miatt a társadalom nem készült fel a fordulatra, nem jellemezte az az 

„ellenállhatatlan dinamika”, amely az igazi forradalmi helyzetek alapvonása.
34

 Szűcs 

analízise ebben a tekintetben teljesen összecseng Tölgyessy értelmezésével. Szűcs a 

rendszerváltás hajnalán erős pesszimizmusát fogalmazta meg az Új Márciusi Front 

vitanapján arról, hogy Magyarország mennyire áll készen arra, hogy élni tudjon a 

demokrácia esélyével. E beszédében kiemelte a civil társadalom gyengeségét és annak 

az attitűdnek a hiányát, ami szerinte a civil társadalom lényege: „bizonyos dolgokban 

megegyeznek” a különböző nézetek képviselői. Szűcs szerint amennyiben ez hiányzik, 

az „billenőpontja” a demokrácia lehetőségeinek.
35

 

Korábban, főként a politikai filozófusok körében tartotta magát az a narratíva, hogy a 

demokrácia, illetve a demokratikus konszolidáció egyirányú utca, azaz amennyiben egy 

ország demokratikusan konszolidálódik, a politikai rendszer biztonságban van, 

„ellenirányú folyamat” nem fenyeget. Ez az elgondolás nem számolt azonban azzal, 

hogy mi történik akkor, ha egy demokratizálódott ország társadalmának döntő többsége 

fogékony lesz az autokrata „megoldásokra”. Egy ilyen helyzetben, amikor a demokrácia 

már csak az egyik lehetséges opció („not the only game in town”), megnő a korábban 

egyirányúnak gondolt demokrácia dekonszolidálódásának esélye. A konszolidáció-

dekonszolidáció kérdése nem a rendszer „demokratikusságának” mértékét, hanem 

annak fenntarthatóságát értékeli. Ebben a tekintetben a dekonszolidáció indikátorai – 

például olyan közvéleménykutatások, amelyek azt vizsgálják, hogy mennyire bíznak az 

állampolgárok a demokratikus intézményekben, mekkora hányaduk gondolja úgy, hogy 

a demokrácia a legjobb rendszer – hatékony előrejelzői lehetnek egy jövőbeli 

autokratikus fordulatnak.
36

 Magyarország esetében ugyanakkor az is erősen vitatható, 

hogy egyáltalán végbement-e a demokratikus konszolidáció.
37

 

 

2.2.2. Mezoszint 

A demokrácia válsága intézményi vonatkozásainak megértéséhez a makroszintű 

megközelítés mellett a jogintézményekhez, a jogi szakmához tartozó hierarchiák, 

szervezetek világának elemzése is elengedhetetlennek tűnik. Feltételezhetően a 

demokratikus intézmények állapotára is jelentős hatással bír, hogy egy adott rendszeren 

belül mely jogászi csoportoknak van meghatározó szerepe a jogértelmezésben 

(jogalkotóknak vagy jogalkalmazóknak), hogy a jogászi foglalkozások hogyan tudnak 

együttműködni és természetesen az is, hogy a jogászi szakma mint „jogi mező” miként 

funkcionál és definiálja önmaga (társadalmi) szerepét. Bourdieu szerint a jogi mező 

hajlamos úgy megjelentetni magát, mint ami teljesen autonóm a külső behatásoktól. 
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Szerinte ezt a látszatot a jogászság generálja és tartja fenn, elsősorban a jog 

értéksemlegességének látszatával.
38

 Mezoszintű elemzés tárgya lehet például annak a 

kérdésnek a vizsgálata, hogy van-e és ha igen, milyen szintű az összefüggés a Bourdieu 

által leírt értéksemlegesség látszatának fenntartása és a rendszerváltás után létrejött 

demokratikus intézmények sebezhetősége között. Mindemellett a jogászi kultúra, a 

jogászképzés tágabb összefüggéseinek (például a jogalkalmazó mögöttes tudásának
39

) 

vizsgálata is értékes adalékokat szolgáltathat a demokrácia válságának intézményi 

vonatkozásai tekintetében. 

Mezoszintű elemzések esetében hasznos elméleti keretnek tűnik a Fligstein és 

McAdam által bevezetett „stratégiai cselekvési mező” fogalma
40

 is. A stratégiai 

cselekvési mező olyan konstruált, mezoszintű társadalmi rendként ragadható meg, 

amelyben az aktorok (akik lehetnek egyének, de akár közösségek is) egymással 

összhangban állnak, interakciókba kerülnek. Mindez a mező (játéktér) céljára vagy 

rendeltetésére, a másokkal való kapcsolatokra (beleértve, hogy ki és miért rendelkezik 

hatalommal), valamint a törvényes cselekvésre irányadó szabályokra vonatkozó közös 

tudástartalom és értelmezések alapján történik. A stratégiai cselekvési mező elmélete a 

bourdieu-i mezőelméletre épít, de annál empirikusan használhatóbbnak tűnik. Az 

elmélet nagyobb hangsúlyt fektet például a kollektív szereplőkre, a mezők 

változékonyságára és a szélesebb „mezőközi” környezetre is. Fligstein és McAdam a 

„mezőközi” kapcsolatok tekintetében három típust különböztetnek meg – független, 

függő és kölcsönösen függő kapcsolatokat –, és felhívják a figyelmet az állami és a nem 

állami területek közötti összefüggések fontosságára is. 
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*** 

INSTITUTIONAL AND SOCIAL ASPECTS OF THE CRISIS OF DEMOCRACY 

Proposition, specific dilemmas relating to possible hypotheses and methodology 

 

The aim of this study is to present some research aspects on the institutional 

consequences of the issue of the crisis of democracy. This study, first, provides an 

overview of the most frequently mentioned definitions of authoritarian regimes and, 

second, tries to draw up hypotheses which examine why authoritarian regimes adopt 

institutions conventionally associated with democracy. In this context, I attempt to show 

how nominally democratic institutions strengthen authoritarian regimes and forestall 

democratization. This study assumes that there is agreement among scientists that 

authoritarian regimes adopt and utilize nominally democratic institutions to augment 

their strength through some specific mechanisms. Accordingly, this study details the 

mechanisms of so-called signaling, information acquisition, patronage distribution, 

monitoring, and credible commitment. The study contains a specific chapter on the 

origins of the fragility and the weakness of the Hungarian democratic institutions. This 

chapter focuses in particular on the macro-level historic interpretations and a new 

approach of the mezo-level field theory.  

 


