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Néhány gondolat a demokratikus 
intézményrendszer működéséről

Mikor működik egy politikai rendszer, vagy ezen belül -  Kende Péter 
előadásának címe szerint -  a demokrácia intézményrendszere? Az 
előadás tíz pontban foglalta össze a működés kritériumait, s ezekkel 
összefüggésben fogalmazta meg válaszát, s tett az intézményrendszer 
változtatására javaslatot.

Magam is a működés milyenségéből indulok ki, s ugyancsak 
javaslattal fejezem be írásomat.

A politikai rendszer „fennmaradásának próbája a politikai követel
mények folytonos” változásával való megbirkózás és az intézményi 
rendszer képessége a változások „felszívására” -  írta Eisenstadt 
csaknem harminc évvel ezelőtt (Eisenstadt 1966: 21). Ez a tétel, ha 
elvontan hangzik is, a mai napig igaz, különösen, ha hozzátesszük: az 
intézményrendszer képes a problémák felismerésére, megoldásukra és 
politikai összefüggéseik kezelésére is. Eme képességek realizálódásá
nak három tényezője van.

1. A normatív szinten megfelelően (azaz legitimen) a társadalmi 
környezetből érkező „visszacsatolások” fogadására, demokratikus és 
szakszerű kezelésükre alkalmas módon, saját változása szükségessé
gének felismerésére és a változások bevezetésére is képes kiépített 
intézményrendszer.

2. Az intézményrendszert működtető politikusok eszméinek, képes
ségeiknek, képzettségüknek állapota és alakulása, szerepfelfogásuk, s 
az adott intézmény működésében megmutatkozó tényleges magatartá
suk, az intézményekben dolgozó szakemberek tudásszintje, biztonság- 
érzete, lojalitása, illetőleg a lojalitás összetevői.

3. Mindezek a „személyi” tényezők Összefüggnek az intézmény- 
rendszer társadalmi környezetével, e környezet történetileg kialakult 
politikai kultúrájával, ez utóbbi változásra való képességével.
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Mint jeleztem, a normatíve kialakított intézményrendszerrel írásom 
végén, azaz a 2-3 ponttal összefüggően tett néhány megjegyzésem 
után, mintegy a következtetéseket is levonva foglalkozom majd, 
először a két utóbbi pont néhány időszerű problémáját vázolom fel.

Lássuk mindenekelőtt a politikus sajátosságait Magyarországon. 
Másutt többször leírtam már (utoljára: Kulcsár 1986: 160-163; és 
Kulcsár 1989: 23-40), hogy a magyar társadalom sajátos (megkésett, 
így Európa centrumtársadalmaihoz képest más) fejlődése folytán az 
értelmiség (különösen a literátus névvel illethető értelmiség) gyakor
latilag a reformkor kezdetétől politikai szerepvállalásra kényszerült. 
Ebből a tényből következően a politikai kultúrán belül különösen 
erőssé vált -  az egyébként másutt is ismert -  „literátori” szubkultúra 
(lásd erre Kulcsár 1987: 327), Jellemzői közül ezúttal az ideologikus 
megalapozottságot, az ezzel összefüggő nagyfokú értékeíkötelezettsé- 
get és mindezekből fakadóan a kompromisszumok megkötésére való 
képesség és készség alacsony fokát említeném. Történelmünk során 
ez a literátus értelmiség a maga politikai szubkultúrájával együtt 
általában, éspedig a fennálló állapotokból adódóan szükségképpen, 
kritikai, azaz a politika mezőjén ellenzéki szerepre kényszerült. A 
politikai intézményrendszerben pedig, amelyben a hivatásos politiku
sok, sőt a közigazgatási tisztviselők működtek (a helyi és a regionális 
szinteken is), mindenekelőtt az uralmi szakszerűség vált jellemzővé, 
mögötte a periódusonként változó ideológiai kötöttségekkel.

Ezek az ideológiai kötöttségek megerősödtek a két világháború 
közötti időszakban, s még sokkal inkább a „szocialista” társadalom
ban, az első tíz év után azonban egyre inkább gyengülő (bár időnként 
rövidebb időtartamra felerősödő) tendenciával. Ahogyan azonban a 
második világháborút megelőző évtizedben, úgy a hetvenes, s külö
nösen a nyolcvanas években is a halványodó ideológiai kötöttség, s a 
hagyományosan meglévő uralmi szakszerűség mellett egyre erősebbé 
vált a „tárgyi szakszerűség” is. Ez a tendencia egyébként éppen annak 
a történelmi folyamatnak a megerősödésével vált uralkodóvá Magyar- 
országon, amelyet Peter Drucker a szekuláris vallástól -  tehát az 
üdvtantól, a társadalmat javító ideológiától Zbignie Brzezinski 
pedig a megamítoszoktól való megszabadulásnak nevezett. Ebben az 
időszakban történt meg a magyar társadalomban a rendszerváltozás 
egyik legfontosabb Összetevőjének, a marxista ideológiától eltávolo
dott szakmai elitnek kritikus tömeggé válása, amelynek Németh 
Miklós átmenetet vezérlő kormánya lett a reprezentánsa. Ez a kormány
-  mögötte az „uralkodó” és az ellenzéki politikai erők kiegyezésével
-  vitte el az országot a hosszú évtizedek utáni első többpárti válasz
tásokig, amelyeknek során a mögöttes társadalmi folyamatok előreha
ladását kifejező és a választási eredménnyel uralomra jutott új és 
„történelmi” politikai elitje, valamint vezetése egyaránt jórészt a 
humán-, illetőleg a kulturális értelmiségből jött.

A választásokig jogilag már túlnyomórészt kiépített intézményrend
szer irányítása és működtetése tehát a magyar társadalomban történe-
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tiieg kialakult „literátori” szubkultúrát hordozó, főleg kulturális értel
miség kezébe került, éspedig az uralmi pozícióban tulajdonképpen 
éppen úgy, mint az ellenzékben. Az az értelmiség, amely tehát 
„eljutott a hatalomhoz” vagy még inkább uralomhoz ~ bizonyos 
mértékben átörökítve ugyan az „uralmi szakszerűség” korábbi mintá
jának egyes elemeit is ideológiahordozó, különböző értékeknek 
elkötelezett, a gazdasági folyamatok alakulása iránt kevésbé érzékeny, 
sőt a magyar politika hagyományos legális szakszerűségét, közjogi 
hagyományait is csak egy-két alakjában értő politikusi szerepfelfogás
sal került be ezekbe az intézményekbe. Küldetéstudattól, különböző 
ideológiává formálódó (vagy abból adódó) vízióktól vezéreltetve, 
szükségszerűen dilettáns módon politizált. Ez természetesen nyomot 
hagyott a demokrácia intézményrendszerének működésén is. Minden 
ideologikus, tehát elhivatottsággal járó politika következménye a 
politikusi tévedhetetlenség tudata (és a vezetők elvárása, hogy e 
tévedhetetlenséget mások elfogadják), így azután kevés hely jut a 
tolerancia és kompromisszumok számára, ami lehetővé tenné a tények 
és lehetőségek figyelembevételén alapuló pragmatikus politikát. Az a 
kompromisszum, amelyet 1990 tavaszán az MDF és az SZDSZ 
vezetői kötöttek, kihatásában éppen ennek az ideologikus politikának 
adott az alkotmány egyes rendelkezéseinek megváltoztatásával is 
intézményi alapot.

A politikai intézményrendszernek ilyen politikusi szerepfelfogással 
és magatartással való működése a rendszerváltozás feladatai közül 
egyrészt az eleve ideologikus jellegűek felé fordította a figyelmet, 
másrészt a „kemény” gazdasági feladatokat is ilyen jelleggel közelí
tette meg, (Ismertek pí. a privatizációban, a mezőgazdaság átalakítá
sában, bizonyos fokig a külpolitikában is közreható ideologikus 
elemek, és az a sajátosság is, hogy az egyes politikai erőket vezérlő 
eszmerendszerek tisztázatlanok maradtak, sőt, az európai jelennel 
szemben sok tekintetben meghaladott felfogásokra alapozva épültek 
fel.)

Mindezekből következett a magyar politikai elit, sőt tágabb érte
lemben kulturális értelmiség (sőt bizonyos fokig az egyes politikai 
irányzatokhoz kapcsolódó szakértői értelmiség) jó részben a hagyo
mányos magyar ideológiai megoszlásra épülő „törzsisége”, „szekértá- 
borosodása”. A „szekértáborok” világossá válása, megszilárdulása 
azon tűi, hogy megerősítette az ideológus politikában amúgy is 
bennrejlo intoleranciát, éppen azt a modernizálódó, többnyire szakér
tői értelmiséget szorította ki a politikából, nyomta háttérbe a közélet
ben, tudományban, a szellemi életben, amely képes lenne nem 
ideológiai alapon megközelíteni az átalakulás problémáit, s pragmati
kus módon kezelni a lehetséges megoldásokat.

Van ennek a helyzetnek jó néhány sajátos következménye -  amel
lett, hogy szükségszerűen háttérbe szorult a teljesítmény mint érték -  
a politikai intézmények hatékonyságára is. Ezúttal csak egyet említek.
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A magyar közszolgálatban -  ahogyan már jeleztem ~ két időszak
ban is (a harmincas és később a hetvenes-nyolcvanas években) 
megindult a „civil service” jellegit, a szakismeret és az állandóság 
„autonómiájára” épülő hivatalnoki testület kialakulása. Ennek a testü
letnek legfontosabb sajátossága éppen a fent említett ismérvekből 
fakadó lojalitása a mindenkori politikai vezetés iránt. Ez a lojalitás 
nem az ideológiai, még csak nem is a politikai azonosulásból fakad, 
hanem a „leválthatatlanság” tudatából. Ebből ugyanis két további elem 
fakad. Egyrészt az, hogy a szakhivatalnoki (közhivatalnoki) testület 
legfelső szintje elvileg kockázat nélkül figyelmeztetheti a politikai 
vezetést a szakmailag nem megfelelő politikai döntések hiányossága
ira, esetleg díszfunkcionáíis következményeire, illetőleg, ha mégis 
utasítást kap a végrehajtásra, akkor a legjobb tudása szerint köteles 
végrehajtani (s meg is teheti, hiszen a felelősség ebben az esetben a 
politikai döntéshozóé). Természetesen a szakismeretével rendelkezés
re kell állni a döntések kidolgozására is.

Ha azonban politikai el várisok alapján szelektálnak ebben a testü
letben (ahogyan ez megtörtént 1945-1946-ban, 1949 után, 1956-ot 
követően, sőt bizonyos mértékben az 1990 évi választások után is), 
akkor a közhivatalnokok nem kívánatos módon válnak „politikussá”, 
azaz -  legalábbis kifelé -  azonosulnak az éppen uralkodó politika 
ideológiájával. Természetesen eltűnik a bátorság, hiszen kockázatos 
lesz a politikai döntések szakszerűségéhez való ragaszkodás, a dönté
sek díszfunkcionáíis következményeinek feltárása és a rájuk való 
figyelmeztetés. Végső soron pedig a szakszerűségre alapozó testület 
a kormány változásoktól függő ciklikussággal ideológiai-politikai atti
tűdjének megváltoztatására kényszerül és egzisztenciálisan bizonyta
lanságba kerül.

Addig azonban nem várható a demokratikus intézmények szakszerű 
és ezzel hatékony működése, amíg ez a „civil service” ki nem 
alakítható. Ismert, hogy az 1990. évi választások után szakpozíciókból 
is váltottak le embereket politikai okokból (ez többnyire a korábbi 
rezsimben betöltött pozíció eleve politikainak való értékeléséből fa
kadt), s az is ismert, hogy szakpozícióba politikai alapon, valódi 
szakismeret nélkül neveztek ki jó néhány személyt. Nagy kérdés tehát, 
hogy most mi a teendő. El kell-e távolítani ezeket a politikai kineve
zetteket a kifejezetten szakpozícióból, s ezzel -  ha adott esetben látszat 
szerint is -- megismételni a ciklikus, „zsákmány rend szerű” váltást, 
vagy inkább vállalva az alacsonyabb fokú szakismeretet, az esetleges 
belső politikai szembenállást, a „civil service” jellegű köztisztviselői 
kör kialakulása érdekében csak a valóban politikai szintű pozíciókban 
kerüljön sor váltásra. Mindkét megoldásnak vannak kockázatai, de a 
jövő érdekében én mégis az utóbbit választanám.

„Zárójelben” jegyzem meg: természetesen tudom, hogy a minden 
szükséges ismérvnek megfelelő, szinte „ideáltipikus” „civil service” 
is folytathat „saját politikát”. A jogalkotási folyamatban, az előkészítés 
szakaszában való részvétel például igen nagy lehetőséget nyújt erre



KULCSÁR KÁLMÁN 122

(lásd pl, Hill 1972:61, 199). A bürokratikus szervezet weberi ideáltí
pusa is konkrét környezetben működik, amelyből kötöttségek, értékek, 
sót elkötelezettségek is behatolnak a legjobban szervezett „szakszol
gálatba” is, A politizálódás kockázata azonban az állandó és „auto
nóm” civil service esetében összehasonlíthatatlanul kisebb.

A „politizált” köztisztviselői testület révén a magyar demokratikus 
intézményrendszer hatékonyságát tulajdonképpen két oldalról is érik 
negatív következményeket indukáló tényezőik. Egyrészt a politikai elit 
már vázolt ideologizált jellegéből adódóan a vezetési szintről, más
részt a magyar politikai kultúra néhány hagyományos eleméből. A 
„zsákmányjelleg” továbbélése ugyanis klientúra teremtő, s a klientúra 
pedig összefügg a patronázzsaí, amely összefüggésnek egyik fenntar
tója az azonos ideológiai nézetrendszer vagy akár puszta szimulálása, 
a másik pedig a bizonytalan helyzetű közhivataínokság nagyobb 
hajlandósága a korrupcióban való részvételre. A történelmileg kiala
kult politikai kultúrák hagyományos elemeinek erősödése természete
sen visszahat a politikai elit szerepfelfogására is. Jó néhány politikus 
esetében volt és maradt észlelhető politikai kultúránk irracionális 
vonásainak hatása szerepfelfogásukra a demokratikus intézmények 
hatékony érvényesülésére való tekintet nélkül.

Most nem kívánok foglalkozni a politikai pártok szerepével általá
ban, s jellegükkel, működésükkel Magyarországon különösen. Nem 
szeretném semmiképpen sem megkérdőjelezni a képviseleti demokrá
cia időszerűségét sem, legfeljebb -  ahogyan eddig is többször hangoz
tattam -  nem feledem a többségi elv uralmának veszélyeit, s az ellenük 
való védekezés szükségességét (lásd pl. Kulcsár 1994). Minthogy 
azonban a bevezetőben jeleztem, hogy visszatérek az intézményi 
hatékonyság normatív problémáira, hiszen ez a rendszer hatékonysá
gát befolyásoló első tényező, egyetlen kérdést kívánok érinteni, azt, 
amely az új alkotmány előkészítésének menetében amúgy is egyik 
legfontosabb vitaponttá válik.

Ha a politikai pártokban -  s ebből következően a politikai intéz
ményrendszer más pozícióiban is -  tevékenykedő politikusok szerep- 
felfogása inkább ideologikus jellegűnek, mintsem pragmatikusnak 
tűnik az 1994. évi általános választásokat követően is, és ebből 
fakadóan nyitottabb a magyar politikai kultúra tradicionális elemei 
iránt, mint ahogyan az kívánatos lenne, nemkülönben mert a jelenlegi 
politikai rendszerbe bejutó környezeti hatások és a politika társadalmi 
visszacsatolása sajátos ideológiai színezettel történik, intézményi ele
mei pedig nem képesek' néhány probléma megfelelő kezelésére, 
nyilvánvalóan szükség van intézményi változásokra is. Ezúttal egyet
len intézményre utalok, annál is inkább, mert Kende Péter előadása is 
az intézményrendszernek ezt az elemét emelte ki, éspedig az or
szággyűlésben a második (illetőleg egy harmadik) „konzultatív” ka
mara szükségességét.

Kende Péter az országgyűlést érintő változást a jelenleg működő 
választói rendszer funkcionál is módosításával köti Össze, amelynek
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megfelelően az egyéni kerületekben megválasztott képviselők alkot
nák a képviselőházat, a megyei pártlistákon induló és „arányossági 
alapon megválasztott pártképviselők” lennének a „szenátorok”. Kende 
Péter eme, s egy későbbi, ugyanezt a problémát tárgyaló előadásában 
gyakorlatilag világossá vált, hogy a pártok szerepének súlyát és 
jelentőségét a megyei listákon érvényesítené, míg a kerületi egyéni 
választások nem annyira a pártok, hanem sokkal inkább az induló 
egyének kvalitásain, tevékenységükön, környezeti kapcsolataikon ala
pulnának. Nem vitatva most ennek realitását az 1990. és 1994. évi 
magyar választások tapasztalatai alapján -  sőt zárójelbe téve Edmund 
Burke ismeretes megállapításait is, amely szerint a „Parlament egy 
nemzet gondolkodó gyülekezete, egyetlen érdekkel, amelyet mint 
egészt nem helyi céloknak és helyi előítéleteknek kell irányítani, 
hanem az általános jónak, amely az egész általános józan gondolko
dásának eredménye” (Speech to Electors of Bristol 1774. II. 96.), vagy 
amely szerint a pártok a nemzeti érdek előmozdítói, bizonyos emberek 
azonos véleményének megfelelően (Burke 1770: 134) - ,  úgy tűnik, 
Kende Péter számára is problematikus, hogy a társadalmi változások, 
problémák bejutása és a politikai döntések visszacsatolása a politikai 
pártokon keresztül történjen. (Hozzáteszem, bár ez gyengíteni látszik 
az érvelésemet: különösen problematikus ez ma, amidőn a politikai 
pártok még mindig többé-kevésbé elitcsoportok, bizonytalan és esetleg 
gyorsan változó társadalmi háttérrel.)

A többségi uralom végletes veszélyeinek ellensúlyozására (hiszen 
adott esetben az országgyűlési többség kétharmados többséggel állhat 
a saját politikai erőiből kiválasztott kormány mögött, s -  a jelenlegi 
szabályok szerint -  megválaszthatja az államfőt, esetleg a Legfelsőbb 
Bíróság elnökét stb., így a hatalom rendkívüli mértékben koncentrá
lódhat, olyannyira, hogy a fékek és egyensúlyok nem működhetnek 
megfelelően) magam is szükségesnek tartom a második kamarát. A 
túlnyomó többség ellensúlyozásán túl szükség van rá a pártok által 
politikai programmá artikulált érdekek megjelenítésén túl pusztán 
másfajta politikai visszacsatolásra, sőt egyszerűen csak a pártsemleges 
politikai bölcsesség érvényesítésének lehetősége miatt is.

A második kamara megoldaná, a nemzeti kisebbségek képviseletén 
túl, a helyi önkormányzatok területi szövetségbe való szervezésével a 
helyi és regionális politika megjelenítését, a köztestületekben (pl. a 
Magyar Tudományos Akadémia, különböző kamarák, egyetemek stb.) 
összegyűlt óriási szellemi kapacitásnak politikai erővé transzformálá
sát és hatásának biztosítását. Természetesen az itt említett szervezetek 
képviselői tagságuk által történő választások útján kerülnének be az -  
egyébként az első jogkörétől lényegesen különböző -  második kama
rába.

Hátra volna még egy kérdés: valóban a képviseleti elvtől idegen 
korporatív elem kerülne így be politikai intézményeink rendszerébe? 
A korporatív elem jelenléte a politikai rendszerben a fasizmus és a 
nácizmus államberendezkedésére emlékeztet, s ezért is elutasítandó-
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nak tűnik. Holott a korporáció nem jelent többet -  ha megfosztjuk a 
rárakódott történeti összefüggésektől mint olyan autonóm közössé
get, amelynek az egyének funkcionális értelemben is részeit alkotják. 
A korporatív elem jelenléte a politikai rendszerben természetesen 
alapos elemzést igényelne, amelyre itt nem vállalkozhatom, annyi 
azonban biztos, hogy jelszószem elutasítása semmit sem old meg.

írásom bevezetőjében arra utaltam, hogy a politikai rendszer haté
konysága -  s ez alól nem kivétel a demokratikus intézményekre épült 
rendszer sem -  végül is funkcionális kérdés. így nem mellőzhető az 
sem, hogy milyen mértékben vannak diszfunkcionális következmé
nyei. Természetesen a diszfunkcionalítás nem csak az intézményektől, 
hanem a fogadó környezetbe való beilleszkedésük lehetőségétől és 
sikerétől függ. A környezettel együttes elemzésük mutathatja meg 
önmagában a hatékonyságukat is, s így dönthető el, hogy maga az 
intézményrendszer (amelynek belsőleg is, strukturálisan és funkcioná
lisan is koherenciára kell törekednie) változtatásra szorul-e, akár egyik 
vagy másik részében (Kulcsár 1993),
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