
ALKOTMÁNYOZÁS

Folyóiratunk 1995/4. számában Balogh István írásának közlésével 
vitát indítottunk az alkotmányozás elvi kérdéseiről. A vitaindítóhoz 
Szoboszlai György, Paczolay Péter, Frivaldszky János, Lővétei Ist
ván és Pokol Béla szólt hozzá.

Balogh István itt közölt válaszával a vitát lezártnak tekintjük.

BALOGH ISTVÁN

Az elit és az ő alkotmányozása

Nem tudom megmondani, hogy az alkotmányozásról folyó többszín
terű vitába hogyan, milyen eredményességgel, vagy mennyire hatás
talanul kapcsolódik a Politikatudományi Szemle jóvoltából és szor
galmazása révén a folyóirat több számában folytatott eszmecsere. 
Bizonyára illúzió lenne feltételezni, hogy az ez alkalommal megnyi- 
latkozók észrevehető mértékben befolyásolnák az alkotmányozás 
menetét és jellegét. Alighanem ezzel valamennyien tisztában is vol
tak és vannak, s ezért részvételükért, gondolataikért, új szempontjaik 
kifejtéséért a vita kezdeményezője külön is köszönettel tartozik. 
Amennyiben bárkinek szándékában állt az alkotmány-előkészítés és - 
szövegezés -  időközben valamelyest stop and go jellegűvé vált -  
munkálataiba közvetlenebbül bekapcsolódni, annak a pártirodákban 
és a Kossuthtéri bizottságokban vagy valamelyik újságban kellett 
megnyilatkoznia. Egyébként éppen a vita időszakában tűnt úgy legin
kább, hogy a parlamenti pártok többsége amúgy is eldöntötte: új al
kotmányt fog adni az országnak, bármit szól is az hozzá, s ebben a 
tulajdonképpen döntés utáni helyzetben későinek tetszhetett olyan té
mákat feszegetni, amelyekben -  akár hallgatólagosan vagy szelíd 
aggodalmaskodással is -  a döntés megfontoltsága és szempontjai iránti 
kételyek merülnek fel.



Mint a vita kezdeményezőjének mentségemre szolgáljon, hogy szá
momra kezdettől fogva, ha nem is közömbös, de közvetlenül semmi
képpen sem a legfontosabb kérdés volt (és így vagyok ezzel ma is), 
mi lesz a pártok, az Országgyűlés, a közvetlen szakmai-jogászi köz
reműködők állásfoglalása és döntése a ^legyen -  ne legyen űj alkot
mányi izgalmakat kiváltó kérdésében, ügy gondolom, e kérdés csak 
annak függvényében tehető fel egyáltalán, hogy milyen jellegű az" a 
folyamat, amelyben az alkotmány szövege végül is kialalkul. Ezért a 
„legyen -  ne legyen* kérdést megelőző feladatnak tekintettem (és 
tekintem) az alkotmányozás, az alkotmányozási diskurzus elemzését. 
Vagyis'annak vizsgálatát, hogy, először is, mi motiválja itt és most a 
mai magyar politikai elitet abban, hogy sürgető feladatának tekintse 
egy űj alkotmány kidolgozását és parlamenti elfogadtatását. Másod
szor, hogy mennyiben találkozik vagy ütközik a politikai elit alkot
mányozási törekvése egyéb csoportok (szakmai elitek, a rendszervál
tás folyamatában differenciálódó jövedelmi, tulajdonosi és értékrend 
szerint körülhatárolható csoportok, civil szerveződések) intencióival 
és érdekeivel. Harmadszor, hogy az átmenet időszakának intenzív 
tudományos elemzése ad-e az alkotmányozás folyamatában figyelembe 
vehető releváns támpontokat az elitek és „a társadalom” kapcsolatá
nak ismeretéhez, s ezzel összefüggésben az alkotmányozás (nem az 
alkotmány) típusának jellemzéséhez. Végül negyedszer, hogy 
amennyiben az iméntiek alapján és értelmében (nem pedig valamifé
le „társadalmi vita” igénye alapján) elit-alkotmányozásról van szó, 
akkor milyen tartós következményei lehetnek az űj alkotmányra és a 
hozzá kapcsolódó alkotmányos rendre nézve annak a körülménynek, 
hogy az elit készítette elő és fogadta el. Örömömre szolgál, hogy 
Paczolay Péter megjegyzéseiben felfigyelt a megközelítésnek erre a 
nézőpontjára (.Politikatudományi Szemle, 1996/1.), s úgy találta: a 
résztvevői (politikai vagy szakmai közreműködői) helyett a megfi
gyelői szempont bekapcsolása a vitába pozitív hozzájárulás lehet az 
alkotmányozás körül kialakult helyzet tisztázásához. Ebből kiindulva 
felhívta a figyelmet egy további megkülönböztetés -  nevezetesen a 
szakmai-megfigyelői nézőpont -  lehetőségére és jelentőségére, s ezen 
belül az alkotmányozás időszerűségét vitató' alkotmányjogi-szakmai 
érvek súlyára. Álláspontjával teljes mértékben egyet tudok érteni. 
Nem utolsósorban azért, mert egyébiránt a Politikatudományi Szemle 
által közölt és a vitákban elhangzott hozzászólásokban többnyire ez a 
két szempont (a résztvevői és a megfigyelői) tisztázatlanul és néha 
egy megnyilatkozáson belül is ütközött egymással. Ennek láttán a 
vita kezdeményezője akár bizonyos mértékű elégedetlenségét is kife
jezhetné. Helyesebb talán mégis, ha az eszmecsere összefoglalása és 
az ellenvetésekre adandó válasz során megmaradva az eredeti kér
désfeltevés logikájánál és a benne foglalt szempontoknál, főként az 
ellenvetésekre reagálva tesz újabb kísérletet kiinduló álláspontjának 
tisztázására és megvilágítására.

Úgy tűnik, a vitában az eddigieknél pontosabban körvonalazódott 
négy kérdéskört lehet körülhatárolni: az alkotmányozás mint diskur
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zus értelmezése és jellege (1), ezzel összefüggésben az alkotmányo
zás összefüggései a szakmai és az erkölcsi tudás területével (2), a 
legitimáció probléma mai állása és Összefüggése az új alkotmány ki
dolgozását szorgalmazó érdekekkel (3), az elit-alkotmányozás követ
kezményei (4). Természetesen egy vitazáróban mindezekről csak cím
szavakban és utalások formájában eshet szó.

1. Lővétei István megjegyzi: a szociális jogok kapcsán hiányolt 
(társadalmi) diskurzus valójában az eliten belüli diskurzus hiányát 
jelenti. Ez egyrészt finom utalás arra, az MTA Jogtudományi inté
zetben megrendezett nemzetközi konferencián a cikk szövegének vi
tájában „élesben” megfogalmazott megjegyzésre, miszerint az alkot
mányozásban a társadalmi diskurzus igénye (amennyiben szó szerin
ti értelemben vesszük) vagy megvalósíthatatlan, vagy valamiféle szo
cialista típusú (azaz megrendezett, a kezdeményező által kívánt ered
ményt előzetesen garantáló) „társadalmi vitát” jelent. Ami Lővétei 
megjegyzéséből, illetve kiinduló megfontolásaiból kimarad -  éppen 
úgy, ahogy a hivatkozott vita során sem került szóba az nem egyéb,
mint a modem demokráciák egyik alapvető strukturális eleme, a civil 
szerveződések rendszere, melynek fontosságára -  újabb formáival 
együtt -  például Jürgen Habermas a „civil társadalom” fogalmával 
kíván utalni. Miként Lővétei, magam is úgy vélem, „hogy az alkot
mányozás ritka... pillanat a társadalom életében”, akkor is, ha az új 
alkotmány iránti igény (követelés, szándék) egy forradalom lelke- 
sültségéből, lendületéből, és akkor is, ha az önmagát megszervezett 
civil társadalom (vagy a civil társadalmak) szándékából fakad. Mivel 
az alkotmányozás elsőnek említett „ritka pillanata” vagy elmúlt, vagy 
nem is érkezett el a rendszerváltozás folyamatában, maradna a másik 
lehetőség. Jelenleg azonban nem tűnik olybá, hogy a civil szervező
dések kezdeményezői vagy akár csak egyöntetűen hívei lennének az 
új alkotmány kidolgozásának és elfogadásának. Sőt, gyakran 
éppenhogy ellenfelekként, az alkotmányozás ellenzőiként lépnek fel 
ebben a folyamatban. Ennek a körülménynek persze számtalan oka 
lehet, a „civil társadalom” kialakulatlanságától kezdve a megszerve
zett és működő civil szférának' az alkotmányozással szembeni meg
fontolt ellenállásáig vagy közömbösségéig.

A kérdés azonban valójában az, hogy milyen következtetésekre 
jutunk ebből a körülményből. Egyrészt juthatunk arra, hogy ma Ma
gyarországon nincs alkotmányozási helyzet, nem éljük az alkotmá
nyozás ritka pillanatát (eufemikus politikai zsargonban ez így hang
zik ma: nincs alkotmányozási kényszer). Másrészt levonhatjuk azt a 
következtetést -  miként az egyik kormánypárti képviselő a Miskolci 
Egyetem konferenciáján a vitához kapcsolódva, a szakszervezetekre 
utalva, megjegyezte -: mivel olyanok a civil szervezetek, hogy lehet 
ugyan meghallgatni őket az alkotmányozási vitákban, de figyelembe 
venni álláspontjukat lehetetlen, ezért azután nélkülük „kell” kidol
gozni és elfogadni az új alkotmányt. Ezzel persze az alkotmányozás
nak -  legalábbis a modern társadalmakban -  nem ismert, harmadik 
módozatát, sem a forradalmi változásokhoz, sem az állampolgári szer
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veződések egyetértő-kezdeményező szándékához nem kapcsolódó
formáját alakítjuk ki. Lehet-e ezt a módozatot másként, pontosabban 
megjelölni, mint elit-alkotmányozást? Ezzel az elnevezéssel kapcso
latban (értelemszerűen, az elnevezéssel szemben) Lővéteí hozzászó
lásában példákat és mellőzhetetlen érveket hoz fel arra, hogy a tudás- 

/ és politikai elit részvétele és szakmai, politikai szempontjai soha nem 
voltak -  és a jövőben sem lesznek -  mellőzhetők az alkotmányozás 
bármilyen jellegű folyamatában. Ezek fontos és akceptálandó meg
jegyzések, de nem amellett szóinak, hogy az alkotmányozás „ügyét” 
ezeknek az elit-csoportoknak kellene egyedül képviselniük, 
szorgalmaznak, végigvinniük. Márpedig éppen erről szól a jelenlegi 
magyarországi alkotmányozás.

2. Az előbbi kérdéskörben persze csak arról lehet szó, hogy mi
ként vált a szakmai elitnek (Paczolay Péter észrevétele alapján módo
sítva a vitacikk eredeti álláspontját: a szakmai elit egy részének) és a 
politikai elitnek: az ügyévé a magyarországi alkotmányozás. Hogy 
miért vált azzá, erre a kérdésre a vitaindító az elit és a „társadalom” 
értékrendszere közötti szakadékot, kollíziót jelölte meg. Ez persze 
egyfelől azt jelenti, hogy az alkotmánynak különleges szerepet tulaj
donítunk a jog és a politika rendszerében. Frivaldszky János hozzá
szólásában {Politikatudományi Szemle, 1996/1.) erre nézve fontos 
észrevételeket tett, részben Luhmann rendszerelméletére, részben 
Pokol Bélának a luhmanni koncepció kiegészítését, korrekcióját cél
zó, illetve saját önálló megfontolásaira támaszkodva. Gondolatme
netének fő vonala az alkotmányozás közvetlen kérdését érintően le
egyszerűsítve úgy rekonstruálható, hogy fenntartva azt az álláspon
tot, miszerint a modem társadalmakban az alrendszerek -  így a jogi, 
a politikai alrendszer -  önállósulása, lehatárolódása (autopoieziszének 
kialakulása) zajlik, egyúttal fennmarad kapcsolatuk a szocíalitás nem 
rendszerszerű szövetével is. Vagyis „a professzionális intézmény- 
rendszerek belső logikája.,. úgy tudott a civilizációs fejlődés során a 
nyugat-európai társadalmakban... kialakulni, hogy erkölcsi alapjait 
megtartotta”. Ezért az alkotmány, amely a politika és a jog határán 
az államot szabályozza, nem mellőzheti az erkölcsnek e szabályozási 
funkcióval összefüggő elemeit.

Frivaldszky rendszerezett, önálló tanulmánynak is tekinthető fej
tegetéseihez több megjegyzés kínálkozik. Egyrészt megfontolandó, 
hogy célszerű-e az alkotmányt a politika és a jog határterületén elhe
lyezni, nem lenne-e helyesebb -  az általa is hivatkozott Richard Münch 
felfogásának megfelelően -  az alkotmányt, a jogi alrendszer mellett, 
önálló alrendszerként felfogni. Ennek a látszólag nem igazán alapve
tő konstrukciós módosításnak messzemenő következményei közül 
néhány közvetlenül is összefügg az alkotmányozással. A mostani disz
kusszió szempontjából a legfontosabbak egyike az, hogy az alkot
mány külön alrendszerként kezelése lehetővé teszi a jogrendszer kap
csolását a kulturális alrendszer erkölcsi és értékszférájához, anélkül, 
hogy megbontaná vagy meggyengítené a jogrendszer „autopoieziszét”, 
a jogi professzió szakmai rendszerét. Ekkor ugyanis a jogrendszer
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csak a kulturális alrendszerre nyitott alkotmány közvetítésével kap
csolódik a társadalom érték- és normarendszeréhez, azonban közvet
lenül ez a kapcsolódás nem érinti a jog rendszerjellegét és a jogi 
professziót. Az alkotmányozás során viszont -  miként Frivaldszky is 
megjegyzi -  a szorosan vett alkotmányjogi problémakörből sem te
kinthetjük kirekeszthető vagy a szakmai megfontolásokat zavaró elem
nek az értékdimenziót és az erkölcsi megfontolásokat, s ennek a kö
rülménynek megfelelően a modellben is ez utóbbiak az alkotmány 
mellőzhetetlen részeként jelenhetnek meg. A modell másik erőssége, 
hogy kiemeli az alkotmány -  és az akotmányosság -  centrális szere
pét, illetve szerepváltozását a modem jogállam felépítésében és mű
ködésében, amikoris az alkotmány nem csupán alaptörvény, jogfor
rás, hanem a jogállami berendezkedés meghatározó intézménye. A 
változást nem csupán -  sőt a régebbi demokráciákban nem is elsősor
ban -  az alkotmánybíróságnak a jogalkotás feletti erősödő kontrollja 
és alkotmányértelmező szerepének fontossága jelzi, hanem minde
nekelőtt az, hogy „az állampolgárságnak az a korábbi értelmezése, 
mely szerint a »citoyenneté« vagy »citizenship« az államhoz, illetve 
nemzethez tartozást jelenti, újabban és egyre inkább az (alkotmányra 
alapozott) állampolgári jogokba átírt állampolgári státuszként kap új, 
kiterjesztett értelmezést” (Habermas), Következésképpen egyre in
kább az alkotmányközösség, az „alkotmányos hazafiság” veszi át a 
korábbi közésségformák (nemzet, államhoz tartozás) szerepét. A kér
dés elméleti összefüggéseit illetően egyrészt, úgy látom, nem önma
gában a rendszerelméleti megfontolásban, hanem az alkotmány he
lyének a konkrét rendszerelméleti konstrukción belüli megjelölésé
ben rejlik az egyik oka annak, hogy Frivaldszky az alkotmányozási 
diskurzusba korábban -  indokoltan és szervesen -  belefoglalt erköl
csi dimenziót a professzionális szakember és a laikus érdekelt közötti 
kapcsolatként és párbeszédként fogja fel. Másrészt tekintetbe véve 
Münch alternatív megoldását, továbbá a modem társadalom szerke
zetében egyre kevésbé figyelmen kívül hagyható civil szerveződé
sekben felhalmozódó szakismeretet, a magam részéről nem látok fel
sorakoztatva sem elegendő és kellő erejű teóriakonstmkciós megfon
tolást, sem egyéb érveket annak igazolására, hogy az alkotmányozás 
társadalmi diskurzusát, illetőleg a diskurzus erkölcsi dimenzióját ki
zárólag a szakértő és a laikus közember közötti kapcsolatként értel
mezzük. Egyébként ezt a kétséget erősíti tovább Frivaldszkynak egy 
másik -  és eredetileg más téma kapcsán közzé tett -  írása is. (Morális 
tudás -  politikai cselekvés..Magyar Nemzet, 1996. október 29.) Eb
ben az írásában.Frivaldszky a kormányzó szocialista párt vezetésé
nek arra a -  korábbi, szocialista időkre visszavezethető -  sajátossá
gára figyel fel, hogy praktikus tudása egyoldalú. A politikatechnikai 
tudás szintjének nem felel meg az erkölcsi tudás szintje, sőt ez utóbbi 
esetben nem is tudásról, hanem a tudásszint alatti érzelmi-ideologi
kus elemek meglehetősen zavaros együtteséről van szó. E gondolat- 
menet szerint tehát általában a politika és különösképpen az alkot
mány esetében komoly következményeket von maga után a korábban
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(az alkotmányozással Összefüggésben) tételezett szakértő-laikus ket
tősség, A jogi, a politikai eljárás technikai szakkérdéseknek a pro
fesszionális tudásszintre emelése és ugyanakkor az erkölcsi dimenzi
ók (pl, szolidaritás, értékrend) megrekedése a laikus-érzelmi szinte
ken -  mivelhogy „a politikai cselekvés nem hatékony, ha nem a mo
rális tudás vezérli a technikai tudást” -  a tálerős állam és a legyen
gült társadalom viszonyának kifejezése/Felmerül tehát a kérdés: össze
egyeztethető-e az alkotmányozási diskurzus rendszerelméleti ihleté
sű professzionális-laikus kettősségének modellje a morális tudásnak 
a technikai tudással szembeni elsőbbségét megfogalmazó erős tézis
sel? A kérdést a magam részéről Frivaldszky második megoldása 
javára látom eldöntendőnek.

Mindezeken az elméleti megfontolásokon tál az alkotmányozás 
gyakorlati kérdéseit illetően pedig ágy vélem, a jelenlegi magyaror
szági alkotmányozás gyakorlatának legnagyobb hiányossága, hogy a 
politikai és a szakmai alkotmányozók között teljes az összhang ab
ban, hogy csupán a „tárgyszerű” kérdéseket zavaró mellékkörülmé
nyeknek tekintik a jogállam változásával összefüggő iménti, a pro
fesszionális és a politikai alrendszeren tűlnyűló összefüggéseket. Sőt, 
a jogállam -  nálunk is remélhetően bekövetkező -  változásával össze
függő iménti megfontolások az alkotmányozás kérdéseként egyálta- * 
Ián meg sem jelennek számukra.

Emiatt különösen sajnálom, hogy Frivaldszky -  csakúgy, mint a 
vitában megnyilatkozók nagy többsége -  a vitacikknek az alkotmá
nyozás erkölcsi és érték-összefüggéseit feszegető mondandóját szinte 
kizárólag a szociális jogok alkotmányos kezelésének kérdéseként ér
telmezte. Ebben minden bizonnyal elsősorban a vitaindító szövege 
adott félreértésekre alkalmat. Mert -  jóllehet törekedtem arra, hogy 
ne csupán a szociális jogokra korlátozzam mondandómat -  a rendel
kezésemre álló empirikus vizsgálatok témái és adatai, éppúgy, mint 
értelmezéseik, főként a rendszerváltozás eme legfeltűnőbb, legtöb
beket érintő és legmarkánsabban kirajzolódó, valamint a véleménye
ket közvetlenül leginkább meghatározó folyamatára, a társadalom 
szociális polarizálódására vonatkoznak.

De még ezeken a valóban szűkén körülhatárolt kereteken belül is 
többről van szó (egyebek között a biztonságról, az esélyegyenlőség
ről, egész foglalkozási csoportokat érintő értékrend-változásról), mint 
a szociális jogoknak az alkotmányban szerepeltetéséről. (Ez utóbbi 
problémát -  mint tapasztalhatjuk -  egy könnyed alkotmánytechnikai 
megoldással át lehet hidalni.) Erre a vitaindítóban is történik utalás. 
Amiről viszont valóban nem esett szó, az a norma- és értékrendet 
konstruáló és generalizáló szimbolikus értelmezési szintek konfliktu
sa. Vagy másként fogalmazva: az a kérdés, hogy „mit üzen” a poli
tikai és szakmai elit, a parlament a társadalomnak a nélküle végigvitt 
alkotmányozással. Az itt felmerülő problémák modellszerű bemuta
tására lehetne alkalmas a privatizáció folyamatának nyomon követé
se, mégpedig nem a szabálytalanságok vagy a visszaélések, hanem 
éppenséggel a szabályok részletezőbb elemzése alapján. Mert itt
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mutatkozik meg leginkább, hogy ma Magyarországon (miként má
sutt is a rendszerváltozás országaiban) az űj tulajdonosi osztály kiala
kulása nem -  vagy kevésbé élesen fogalmazva nem csak -  az erények 
(szorgalom, tehetség, tisztesség stb.) alapján megy végbe, ellentét
ben azzal, ahogy annak idején a kapitalizmus „hőskorában” még ne
tán el is lehetett hinni. A privatizáció ugyanis legalább egy ponton 
igen lényegesen különbözik az eredeti tőkefelhalmozásnak e korábbi 
formáitól. Ellentétben a klasszikus formákkal, a privatizáció még a 
legendák szintjén sem stilizálható át az erkölcs és az erény diadalme
netévé, mert lényege szerint hiányzik belőle az alkotás eleme: nem 
valami újnak elismerést kiváltó létrehozása, hanem a már meglévő és 
korábban felhalmozott javaknak magánszemélyek és magánvállalko
zások közötti újraelosztása a hatalom, a pénz, a befolyás, a kapcsola
tok és az erőszak „generalizált médiumai” mentén és általuk. A pri
vatizációs botrányok tömegkommunikációs tálalása további szimbo
likus szintre generalizálta ezt a körülményt, amikor az állami tulaj
dont megszorítás nélkül köztulajdonként nevezte meg és folyamato
san így nevezi. Ezzel nem tett egyebet, mint utólag, egyben az im
már elvesztett-elvesztegetett javak szimbólumaként visszaigazolta és 
egyben tartalommal töltötte meg az állami tulajdonnak a szocializ
mus idejében oly gyakran hallott és akkor üresen csengő azonosítását 
a társadalmi tulajdonnal. És megintcsak: a kérdés nem az, hogy a 
privatizációt el lehetne-e odázni vagy pedig, hogy minél előbb és 
minél átfogóbban kell-e a végére jutni. Es még nem is csak az, hogy 
mehetnének-e másképpen, „szebben”, ízlésesebben vagy akár tisz
tábban a dolgok. A megkerülhetetlen, ámde mégsem feltett és még 
kevésbé tisztázott szakkérdés az, hogy mit jelent és üzen most és 
ebben a szimbolikus térben a tervezett új alkotmány hitvallása a ma
gántulajdon, és az ezen alapuló rendszer mellett. Továbbá; van-e kö
vetkezménye e jelentés mellőzésének.

3. Magától értetődően mindez összefügg ugyan a legitimáció -  
Lővétei István hozzászólásában külön is kiemelt -  problémájával, de 
(ebben egyet értünk) nem azonos azzal. Lővétei -  kapcsolódva Kis 
Jánosnak a „frissen berendezkedő politikai rendszer” legitimációs 
problémáit feszegető és a létrehozandó új alkotmányt a „hiányos le
gitimációt megszüntető aktus jele”-ként interpretáló gondolataihoz -  
szükségesnek tartja a közvetlen politikai és az alkotmányos legitimá
ció közötti fogalmi megkülönböztetés figyelembe- vételét. Ebben sem 
térnek el nézeteink egymástól. Úgy vélem azonban, fejtegetései so
rán nem vesz figyelembe két fontos körülményt, s ez végül is meg
akadályozza a világos és egyértelmű állásfoglalása megfogalmazásá
ban, illetve kimondásában. Lővétei ugyanis amikor Kis Jánosnak a 
politikai legitimációt firtató és hiányos voltát konstatáló megfogal
mazását a közvetlen politikai és az alkotmányos legitimáció kettőssé
gébe fordítja át, nem figyel fel eléggé arra, hogy Kis voltaképpen 
olyan legitimációs problémát feszeget,- amely meglehetősen nehezen 
vagy talán egyáltalán nem helyezhető el ebben a fogalmi kettősség
ben. Ehhez persze hozzájárul az, hogy a közelebbről nem pontosí
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tott, általában vett politikai legitimáció tulajdonképpen félrevezető 
terminus, mert éppen úgy jelölheti magának a politikai rendszernek, 
mint a berendezkedő pártoknak a legitimációs problémáit. Amennyi
ben Kis János általában a politikai rendszerre nézve vélelmezi a legi
timáció hiányát, annyiban -  azt gondolom -  téved. És úgy látom, 
ebben Lővéteivel ismétcsak egyetértésben vagyunk. Lővéteí ugyanis 
a közvetlen legitimáció fogalmi pontosításával körülhatárolt terüle
ten -  nevezetesen a rendszer-legitimáció területén -  nem lát azonnal 
feloldandó ellentmondásokat vagy hiányokat. Tekintve továbbá, hogy 
Magyarországon nem alkotmány nélküli vagy az átmenettel ellentét
ben álló alkotmányos állapotok vannak, így a jogszerű és az alkotmá
nyos kritériumok szerinti hatalomgyakorlás legitimációs problémája 
sem merülhet fel. A jelenlegi körülmények között tehát sem a köz
vetlen politikai, sem az alkotmányos legitimáció állapota nem tekint
hető kiélezettnek vagy akutan problematikusnak. A politikai legiti
máció mai hiányosságának igazi terepe így valójában nem itt kere
sendő, hanem az egyes pártok (minden egyes párt) házatáján. Ami 
tehát folyamatosan felmerül: az egyes pártok és a pártok képviselői
nek személyes legitimitása, vagyis a választóktól kapott megbízatás 
egymás általi és kölcsönös (többnyire nem is megalapozatlan) meg
kérdőjelezése, az álláspont és a választói akarat, továbbá a pártpoliti
ka személyes képviseletének, a képviselet hitelességének kétségbe 
vonása, a társadalomra, illetve a választókra hivatkozásoknak (a hi
vatkozók által is világosan átérzett) megalapozatlansága, a választói 
háttér és bázis körvonalazhatatlansága és bizonytalansága, a bizony
talanságból eredő önstabilizáló igyekezetnek a választók számára 
visszatetsző mellék- és utóhatásai, a programok tisztázatlanságai és a 
kormányzati hatalomra törekvésnek ebből származó pőresége, talaj- 
talansága és hiteltelensége. Ez az, amit az empirikus vizsgálódások 
összefoglalóan mint a társadalom és politika (pontosabban: a pártok
ra és az egyes politikusokra lebontott politikai elit) közötti mély sza
kadékot írnak le és definiálnak. A pártok „frissen berendezkedésé
nek” iménti legitimációs hiátusai viszont sem a közvetlen politikai, 
sem pedig az alkotmányos legitimáció terminusaiban nem (vagy leg
alábbis nehezen) definiálhatók.

A vitaindító cikkben -  legalábbis szándékom szerint -  éppen an
nak kimutatására törekedtem, hogy az alkotmányozást sem a társa
dalmi rend, sem a közvetlen politikai rendszer, sem a hatalomgya
korlásjogi és alkotmányos szabályozottsága nem indokolja. Ehelyett 
a politikai rendszerből kiinduló alkotmányozási szándékot az egyes 
pártoknak -  értelemszerűen főképpen a mindenkori kormánypártok
nak -  a legitimációs hiátusból eredő önlegitimációs érdeke és szándé
ka generálja. Úgy gondolom viszont, hogy a jelenlegi körülmények 
között a politikai elit nem körültekintő és végiggondolt alkotmányo
zási törekvése felszínre hozhat és generálhat közvetlen politikai és 
alkotmányos legitimitás-problémákat is. Továbbá: a politikai elitnek 
az alkotmányozásban megnyilvánuló legitimációs érdekeltsége kap
csolódik az alkotmányozásban közreműködni kész professzionális elit
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szakmai érdekeltségéhez. Ebben láttam és látom a magyarázatát an
nak, hogy az alkotmányozás folyamatából kimaradnak -  egyáltalán 
kimaradhatnak -  és az alkotmányozási diskurzus peremterületére szo
rulnak az alkotmánynak példákkal illusztrált, szerves részét alkotó 
erkölcsi, kulturális, szimbolikus dimenziói.

4. A jelenlegi „alkotmányozási kényszer” nélküli helyzetet aligha 
lehet pontosabban jellemezni, mint Paczolay Péter egyszerű tény
megállapítása: „az 1989-es alkotmánymódosítás Magyarország ide
iglenes, átmeneti alkotmányát alkotta meg”. Mindössze egy kiegé
szítés kívánkozik ide: mindez az átmeneti helyzetnek megfelelően 
történt. Amiből következik, hogy az átmeneti időszak lezárulásával -  
legyen ez az Európai Unióhoz csatlakozás ideje vagy az átalakulási 
periódus lezárulásának valamely más jelentős eseménye -  az alkot
mányozás „ritka pillanata” a pártok és a kormány erőszakos aktuali- 
zálási kísérletei nélkül is elérkezik.

Ha tehát a vita bevezető írásával összhangban a következtetés ez
úttal is egyértelműen az új alkotmány előkészítésének és elfogadásá
nak időszerűtlenségét sugallja, az az alkotmányozás, az alkotmányo
zási diskurzus jelenlegi menetének jellegéből és problémáiból követ
kezik. Megítélésem szerint új alkotmányt kidolgozni és elfogadni 
mindenképpen szükséges, azonban nem célszerű és nem következ
mények nélküli az akotmányozásnak a jelenlegi formája, menete. Ha 
csak az elit-alkotmányozás vezethet ma az új alkotmány bevezetésé
hez, akkor későbbi időkre kellene elhalasztani. De az „elit-alkotmá
nyozás” legalapvetőbb vonásának figyelmen kívül hagyását jelentené 
azt feltételezni, hogy a kormánypártok együttesen, az ellenzéki pár
tok egy részével összefogva, akár az érvek hatására, akár saját meg
fontolásaik alapján eltántorodnak az új alkotmány létrehozásától. 
Ennek valószínűségét egyetlen hozzászóló sem becsülte sokra, in
kább az ellenkezőjének bekövetkeztét prognosztizálták. Azt gondo
lom, ennek helytállóságában megegyezhetünk. A legalább rövid vá
laszt igénylő kérdés az, milyen következményei lehetnek -  lesznek -  
az elit alkotmányozásának. Ügy vélem, mindenekelőtt az, hogy az 
alkotmányozás korábban említett -  és további, nem említett -  problé
máinak következményeit azokra az intézményekre terheli, amelyek
nek feladata az alkotmány és az alkotmány alapján álló törvények 
meghozatala, végrehajtása és alkalmazása. A pártok legitimációjá
nak problémáit az elit alkotmányozása mintegy szétteríti: anélkül, 
hogy megoldaná a pártok legitimációs válságát, más szférákra és in
tézményeikre tomnformálja. így majd ezeknek az intézményeknek 
kell átvállalniuk elit és társadalom, elitjog és közösségi erkölcsi nor
mák, jogrend és értékrend diszkrepanciáinak feloldását. Hogy erre 
menyire lesznek képesek, és e feladat megoldása mily távol esik fel
adatkörüktől, ez bizony a mai alkotmányozókat végképp nem érdekli.




