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A politológusok filozófiája
Bayer József: A politikai gondolkodás története. Bevezetés,
Osiris, Budapest 1998.

Amikorra az ember már elég sok egyetemes eszmetörténeti monográfi
át elolvasott, óhatatlanul kifejlődik benne a tisztelettel vegyes félelem e 
művek szerzőivel szemben, fűk ezek, akik ilyen feladatra vállalkoznak, 
és vajon miért teszik? A becsvágy hajtja őket, vagy valami nagyon fonto
sat akarnak közölni? Esetleg „hiányt pótolnak”? Végül, amit megtudunk 
ebben a kérdésben, az többnyire elkeserítő, de addig is, amíg eljutunk 
ide, értékes tapasztalatokra teszünk szert a másodlagos dolgok vonatko
zásában: megtanuljuk értékelni a stílust és átugrani a szlenget, üdvözöl
ni az iróniát és feledni a korlátoltságot, és várunk minden percet, amely 
a napokban mérhető munkánkban valódi értéket tartogat a számunkra. 
Tudjuk, hogy a könyv -  főleg a hosszú könyv -  egyformán bővelkedhet 
erényekben és hibákban, és már annak is örülni lehet, ha egyáltalán a vé
gére jut az ember. Még mielőtt belekezdenénk, többé-kevésbé sejtjük, 
mit nem fogunk megtudni belőle: esetünkben arra például mérget lehet 
venni, hogy nem tudjuk meg, mi a politika -  de ez egyre kevésbé tűnik 
zavarónak. A legjobb könyvnél is lehet jobb, a rossznál is rosszabb -  min
denből lehet tanulni. Na és persze az is. igaz, hogy a recenzensnek sem 
kötelessége mindenről véleményt nyilvánítani.

Én például hajlok arra, hogy -  egészen más okokból ugyan, de -  kö
vessem Straussí és Cropsey-t, akik az újabban magyarul is megjelent po- 
Mtikafilozófia-történetük bevezetőjét kizárólag Platónnak és Arisztote
lésznek szentelik -  mintha utánuk semmi sem következett volna. Nekem 
egyetlen okom van, amiért így teszek, szemben az ő két okukkal -  hogy 
ti. a dolgok legmélyén ezt így is vélték helyesnek, és hogy politikafilozó
fiát írtak az én egyetlen okom Bayer József, aki az előttünk fekvő 
könyvben nagyon nem tudta, mit kezdjen az említett urakkal. Ám Bayer 
hibája, ahogy látni fogjuk, igazából a műfajé: érdemes tehát megnéz
nünk, mielőtt bármit mondanánk a könyvről, miben is áll a „politikai 
gondolkodástörténet” lényege.
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Célszerű mindjárt megkülönböztetni egymástól két dolgot: a politikai 
gondolkodás történetét és a politikai eszmetörténetet. Az apró -  ezért 
általában észrevétlenül maradó -  de.korántsem lényegtelen differencia 
a kettő között, hogy az első a gondolkodást tekinti történeti jelenségnek 
(másképpen: a történelmet a gondolkodás szubsztráturaaként szerepel
teti, amely mintegy kidobja magából a vizsgálandó eszméket)1, a máso
dik viszont az egyes eszméknek tulajdonít történetiséget (és a „gondol
kodást” ezekből konstituálja). Bár mindkettő az eszmék mégmutatásá- 
val foglalkozik, az első nem tekinti feladatának az eszmék kritikáját2 
(szándéka szerint inkább deskriptív/illusztratív)3, a második azonban 
igen (és mint ilyen leplezetlenül normatív/interpretatív)4. Bayer munká
ja kétségtelenül az első sorba illeszkedik, de az alábbiakban amellett ér
velek majd, hogy ehhez képest az állásfoglalásai gyakran megkérdőjelez
hetek. Ennek az az oka, hogy Bayer valójában -  sajátos politológiai látó
szögből -  értelmezni kezdi a politikai gondolkodás történetét, mert ma
gáról a gondolkodásról van véleménnyel. Bayer historizmusa nem szub- 
sztantív (mint a hegeli vagy a marxi), hanem tudományos: „a pozitív filo
zófia tanfolyama” (Comte).

Annak érdekében, hogy világosabban álljon előttünk a bayerí mód
szer, érdemes-röviden elidőznünk a politológia és a politikafilozófia ha
gyományosan neurotikus viszonyánál. Úgy vélem, a politikai gondolko
dás historiográfusa előtt magasodó nehézségek közül talán a legnagyobb 
az, hogyan fordítsa le a gondolkodástörténet segítségével a politológia nyel- 
vére a normatív politikafilozófia eredményeit annak érdekében, hogy meg
mutassa, mit érdemes elraktároznunk az elmúlt korok túlnyomórészt 
„spekulatív” tudásából. (A megfogalmazásból kitetszik a kumulatív tu
domány művelőjének igénye a hasznos és a haszontalan tudáselemek el
különítésére.) Jellemzően azonban Bayer láthatóan nem érzékeli ezt a 
nehézséget, avagy eleve elhíbázottnak tartja a törekvést,5 Pedig ez áll az 
általa is emlegetett „újabb” eszmetörténeti eljárások hátterében, ameny- 
nyiben ezek nem tekintik szabadon átemelhetönek a klasszikus szövege
ket -  végső soron -  a politológiába. A Bayer által elutasított „hosszadal
mas tudományelméleti fejtegetések”, a „bevezetés a bevezetésbe” való
jában nagyon is fontos célt szolgálnak azzal, hogy megpróbálják elválasz
tani egymástól „a politikai gondolkodás esetleges vagy spekulatív eleme
it [ti. a kontingens történeti eseményeket és a pusztán idiomatikus poli
tikai filozófiát6] az érvényes tudományos felismerésektől és módszerek
től” (11-1.3). Áz ilyen fejtegetések, Bayer minden velük kapcsolatos fé
lelme ellenére, csak kétféle módon takaríthatok meg: vagy úgy, hogy a 
szerző érvényesít egy helyesnek tartott szelekciós szempontot, de nem 
hívja fel rá a figyelmet, vagy úgy, mint Bayer teszi, aki meglehetősen dif
ferenciálatlanul közelít a szövegekhez. Egy magát bevezetésként aposzt
rofáló munkában igazolható lehet az előbbi megoldás, az utóbbit azon
ban félrevezetőnek tartom. Nem tudni, és Bayer magyarázatából nem is 
derül ki, hogy mi az a „pedagógiai ok”, amely indokolhatná, hogy egy ka
lap alá vegyük a normatív politikafilozófiát a deskriptív és (következés
képpen) vele tematikusán is inkongruens politológiával. így aztán ironi
kus, hogy Bayer a maga megközelítését tekinti tárgyszerűnek akár a szá
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mára egyébként nyilván kedves tudásszociológiái állásponttal szemben, 
amely a filozófiát -  a maga részéről legalább joggal -  „spekulatívnak” 
nyílvánítja, hogy ne kelljen vele foglalkoznia.

Bayernak az egész könyvén végigvonuló, de a történelemben előreha
ladva érthetően egyre kevésbé zavaró expanzivista politológiai attitűdjét 
jól tükrözi a korántsem egyetemes jelentőségű német politológusra, Wil- 
fried Röhrichre történő -  egyébként Bayer szempontjából elhibázottnak 
tekinthető -  hivatkozás egy olyan fontos kérdésben, mint amilyen elmé
let és gyakorlat viszonya a politikai eszmetörténetben. A Röhrichtől idé
zett hely7 indokolatlanul ortodox (marxista) árnyékot vet Bayer mon
dandójára, aki hála Istennek, tudott inkonzekvens lenni és a politikai 
gondolkodástörténet módszeréről írottakat mégsem alkalmazta a törté
neti részben. Hogy miért, azt kár volna találgatni, ahhoz azonban így sem 
fér kétség, hogy Bayer csupán a politológiai nézőpont érvényesítésével is 
ésszerűtlenül megnehezítette a saját dolgát néhány olyan politikafilozó
fus (legelébb az Állam Platónja) ügyében, akinek az égvilágon semmi 
„helyi értéke” nincs, viszont „korszakokon túlnyúló jelentősége” (már
mint a filozófiában) vitathatatlan. Bayer egész Platón-elemzése kisiklotf 
azon, hogy Platónt politológusnak állította be, ami természetesen nem 
volt. A „politológiai” szempont érvényesítése -  anélkül, hogy Bayer kon
cepciója akár marxistának, akár tudásszociológiáinak lenne tekinthető -  
azzal járt, hogy a könyv szerkezetén egyfajta látens historizmus uralko
dott el, amely a múlt gondolataiban minduntalan a jelen tudományát 
igyekszik fülön csípni, és egy kort csak annyiban tart izgalmasnak; 
amennyiben magán hordja ennek a tudománynak a jegyeit.f!

Röviden elevenítsük fel hát Bayer Pia ión-kritikájának. yezérmotívu- 
mait, majd haladjunk kicsit tovább annak illusztrálására, hogy miben áll 
is ez a politológiai látásmód9. Bayer Platónja először is igen sokat kö
szönhet Poppernek. (Ez annak ellenére így van, hogy Bayer a könyve vé
ge felé explicite elhatárolja magát tőle.) Szerzőnk szerint Platónról ki
váltképpen elmondható, hogy vele szemben „az eszméknek valamiféle 
történelmi szelekciója érvényesül” (12.). Ezt a történelmet azonban Pop
per írja, és Bayer rosszul tette, hogy kritikátlanul alkalmazkodott hozzá. 
Popperrel szemben ugyanis Platón hitt „a jó” objektivitásában és az Isa- 
iah Berlin által megrajzolt „pozitív szabadság” értékességében, és a filo
zófus-király eszméjével pontosan azt fejezte ki, hogy egy connaisseurön 
keresztül, igaz, csak így, ez a tudás a maga szintjén mindenkihez eljut
tatható50. A polgárok ugyan lemondhatnak -  mint ahogy kései művei, el
sősorban a Tötvények tanúsága szerint Platón maga is lemondott -  arról, 
hogy e tudást reális társadalomszervező erővé alakítsák át, és választhat
ják a tökéletlen államformák valamelyikét (pl. a demokráciát, amit Pla
tón kizárólag a „filozófiai” államforma tükrében kritizál), de ez csak 
egyetlen dolgot bizonyít (amire egyébként azóta is újra és újra, legutóbb 
Rorty rivallására, rá kellett döbbennünk): hogy a filozófia és a gyakorla
ti élet -  ha tetszik, a filozófia és a politológia -  nem adhatnak tanácsot 
egymásnak, és ha már választanunk kell közülük, akkor jobb, ha polgár
ként a gyakorlati életet választjuk. (Ez persze nem zárja ki, hogy filozó
fusként a filozófiát válasszuk.)



BÉNDEKPÉTER 180

Persze ha így teszünk, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy életünk egy 
csapásra ellene fordul az eszményítés vagy akár csak a megértés legap
róbb próbálkozásainak. Az eszményítést, úgy vélem, nyugodtan átugor- 
hatjuk, ami pedig a másikat illeti: anélkül, hogy paradoxnak tűnő meg
jegyzéseket akarnék pufogtatní, talán belátható, hogy ha nincsen filozó
fia, akkor a politológia sem létezhet, aminek az az oka, hogy amíg a po
litológia nem tesz szert a saját bázisán az önreflexió képességére, addig 
ha akar, sem mondhat le arról, hogy más határozza meg a helyét a'tudo- 
mányok birodalmában. (Ennek természetesen szoros köze van a, 
„deskrípció” már említett viszonylagosságához, amit semmi nem mutat 
jobban, mint éppen a Bayer által nagy becsben tartott és kiválóan elem
zett Max Weber és áz újabb társadalomelméleti tapogatózások módszer
tani kudarcai.) A politológia, amely a pozitivitás erős vágyán egyelőre 
nem jutott túl, saját mélységes naivitásának esik áldozatul, amikor elhi
teti boldog-boldogtalannal (de legelébb magával), hogy -  a filozófia nél
kül vagy ellenére is -  képes lehet bármi értékelhetőt mondani a poli
tikáról11. Ezért aztán ott vagyunk, ahol a part szakad-se  filozófiánk, se 
politológiánk, van viszont politikai gondolkodástörténetünk, amelyet 
menet közben szeretnénk összetákolni, csak éppen azt nem tudjuk, mert 
honnan tudhatnánk, mit tartsunk politikai eszmének és mitől történelem 
a történelem. Amit mindenképpen észben kell tartanunk, midőn belevá
gunk egy ilyen vállalkozásba, az az, hogy a specifikusan politikafilozófiai 
eszmék -  nyilvánvalóan vagy kevésbé nyilvánvalóan -  különféle filozófi
ai rendszerekbe ágyazva jelennek meg, amelyekből csak egyes esetekben 
és igen jól megalapozott „technikákkal”12 (legkézenfekvőbben a modern 
ideológiák segítségével) szakíthatok ki. A filozófiai eszméket és kijelen
téseket tehát nem egyszerűen az különbözteti meg a politológia fogal
maitól, hogy értékítéleteket fejeznek lei, hanem az is, hogy az értékeket 
is puszta nevekként fogalmazzák meg, amelyek idiomatikusak -  vagyis je
lentésük első ránézésre csak egy rendszeren belül ragadható meg. Már
most itt hadd jegyezzünk meg annyit, mielőtt visszatérnénk Bayer szöve
géhez,, hogy az ideológiák különösképpen nem alkalmasak az így felfo
gott premodem nevek „helyi értékének” felbecslésére, azaz -  akkor sincs 
módunk arra, hogy megtakarítsuk Platón filozófiai kritikáját, ha történe
tesen csak egy könnyű kirándulásra indultunk Platón politikaelméletébe.

Nincs itt mód Bayer konkrét vádjainak visszahelyezésére a piatóni 
életműbe (amelyből Bayer a „Bevezetések” rossz szokása szerint az idé
zett helyek megjelölése nélkül szemelget), elég az hozzá, hogy Bayer 
civilizatórikus felháborodása13,- amely azonban imitt-amott (például a 
kasztrendszer vagy a biologizálás vonatkozásában) határozottan nélkü
lözik textuális alapot -  enyhén szólva nem a legalkalmasabb fegyver Pla
tónnál szemben. Ahogy már jeleztem, Platón filozófus, ráadásul metafi
zikus -  ha elutasítja a demokrácia görög formáját, azt azért teszi, mert 
ismerni véli a polgárok valódi érdekeit, ez azonban olyan ismeret, amely- 
lyel a Hume előtti politikai teoretikusok kivétel nélkül (és az utána kö
vetkezők is szép számmal) büszkélkedtek, és ha mi nem tesszük, az csak 
azért van, mert már nem hiszünk -  a demokráciát azonban qua filozófu
sok mi is éppúgy megvetjük, ebben tehát, ha tetszik, sajnálatosan plató-
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nisták maradtunk. Platón privát szerencsétlensége, hogy túl jelentős filo
zófus volt ahhoz, hogy egy kicsit is jelentős politológus válhatott volna 
belőle, amiért persze a felhevült politológusok (akik hirtelen egy gyéké
nyen találják magukat Popperrel) jól elverik rajta a port.

Kétségkívül a legérzékenyebb kérdés, amelynek megoldásából kide
rülhet Platón viszonya saját filozófiájához, hogy miként akarta átültetni 
ideáit a gyakorlatba. A sztorit (mondhatjuk így) maga Platón beszéli el a 
Hetedik levélben: ebből kiderül, hogy valóban hajlott rá -  elsősorban a 
barátjával, Diónnal szembeni kötelességből hogy „mindazt, amit a tör
vényekről és az államról elgondolt, a valóságba is átültesse” (328c)!4, 
mégis mindabból, amit leír, legfőképpen két dolog tűnik ki. Egyfelől, 
hogy Platón távol állt attól, hogy erőszak útján is hajlandó legyen hata
lomra juttatni a filozófiáját (bármi lett volna is ez) -  ebben tehát valame
lyest különbözik a Main Kampf szerzőjétől15; másfelől, hogy a filozófus- 
király szerepét annyira komolyan vette, hogy .amint kiderült 
Dionüszioszról, hogy alkalmatlan a filozófiára -  vagyis akár csak a helyes 
törvények létrehozatalában való közreműködésre lemondott arról, 
hogy bármit elérjen Szürakuszában és már csak arra tudott gondolni, ho
gyan menekülhetne el mihamarabb a városból. Semmi sem utal tehát ar
ra, hogy Platón egy pillanatig is „íngadozjott volna] abban a kérdésben, 
hogy az ideális állam ... megteremthető-e” (Bayer 44.), és bár „eszméit 
valóban komolyan vette”, ebből nem következik, hogy „gyakorlati meg
valósításukat” lehetségesnek tartotta. Több mint kétséges tehát, hogy az 
Államra rá aggatható-e a „totalitárius” jelző -  de ha igen, akkor csak any- 
nyira, mint minden hagyományos filozófiára.

Mindent összevetve azonban a Tömények kétségtelenül jobban illesz
kedik egy politológiai koncepcióba, mint az Állam, amit Bayer is fino
man érzékeltet azzal, hogy megdicséri Platónt, amiért „megkísérelte az 
ideálisról alkotott felfogását közelebb vinni a fennálló valóságos viszo
nyokhoz” (48.). Kérdés tehát, hogy Bayer miért nem engedett nagyobb 
teret elemzésében a Törvényeknek^ tekintettel arra is, hogy Arisztotelész 
jócskán merített ebből a műből. Bayer Arisztotelész-fejezetéből minden
esetre világos, hogy a Sztageritát gondolkodástörténeti szempontból lé
nyegesen többre kell becsülnünk, mint Platónt, méghozzá lényegében 
azért, mert a „fantáziadús” Platónnál szemben ő empirikusan (egy jö
vendő politológia reményében?) is megalapozta az elméleteit. (Ponto
sabban a Jaegey által szétszedett Politikában vannak olyan fejezetek, lé
nyegében a negyediktől a hatodikig, amelyek a létező államok összeírá
sából kihámozható tanulságokon alapulnak. Ugyanakkor legalább ennyi 
fejezet foglalkozik az ideális állam formájával is, és ezeket, mondhatjuk 
úgy, hogy Platón kései munkái ösztönözték.) Arisztotelész mindeneset
re fontosabb szerzőjévé vált a társadalomtudományoknak, mint Platón, 
és ennek megfelelően Bayer is otthonosabban -  és ami a fő:’méltányo
sabban -  mozog benne: meglehetősen Összeszedetten nyilatkozik az 
arisztotelészí metafizika releváns részeiről és még azt is megengedi ma
gának, hogy kidomborítsa a Politika etikai irányultságát. Ismét a polito
lógia érdeke látszik azonban visszaköszönni abból a megjegyzéséből, 
hogy Arisztotelész „habozik, hogy melyik életformát tekintse magasabb
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rendűnek: a politikusit vagy a filozófusit” (58,). Ebben a kérdésben 
azonban tudjuk az igazságot: Arisztotelész egyértelműen a kontemplatív 
életformát részesíti előnyben, ezt véli az emberi tevékenységek legtöké- 
letesebbikének.

A Platón és Arisztotelész szembefordítására tett kísérlet egyik sajná
latos következménye, hogy eivész -  vagy legalábbis nem nyer értelmezést
-  az,-a nyugati eszmetörténetben kulcsfontosságúnak nevezhető cezúra, 
amely a két filozófust küíön-külön és együtt is elválasztja a hellenizmus
-  sok tekintetben máig nyúló -  politikai hagyományától. A két klasszikus 
kori óriás között kétségtelenül meglévő filozófiai különbségeknél az i. e. 
4. század utolsó harmadától jóval fontosabb -  a nyugati mentalitást alap
vetően érintő -  változások következtek be, amelyek nem elhanyagolha
tóan éreztették hatásukat a politikai eszmetörténetben. Messze a legfon
tosabb ilyen változás az individualizmus felülkerekedése volt a városál
lam teleologxkus-funkcionalista antropológiáján. Nyomában újra nyitot
tá váltak a legalapvetőbb etikai kérdések, és újra kiéleződhetett a rend
szeres filozófia fényében megkopott distinkció természet és konvenció 
között. Az egymás mellett élő hellenista filozófiai iskolákban egymás 
után jelentek meg (nemritkán a szofista vagy a klasszikus filozófiát is 
megjárt) kvázi-modera politikai gondolatok: a (jog)pozitivizmus, a szer
ződéselmélet, az önérdek elsőbbsége, a szekularizmus és a minimális ál
lam (az epikureusoknál); az emberek természet szerinti egyenlősége és 
a nihilizmus (a cinikusoknál); a recta ratio eszméje, a „test” és a „lélek 
erkölcsének” elválása, a humanizmus, a civil társadalom és a világállam 
(a Sztoában).16

Ezeknek a gondolatoknak a fontossága aligha hangsúlyozható túl a 
nyugati gondolkodásbán. Mégis, ami kiérezheto Bayerből, az mindössze 
a kor teljes reménytelensége és kaotikussága, ami hasonlóképpen re
ménytelen és koncepciótlan bekezdésekben tárul fel az olvasó előtt. A 
hellenizmus többnyire negatívumként jelenik meg a görög városállamok 
„mikrokozmoszához” viszonyítva, ami' lehetne csupán egy meglepő né
zet is, ha Bayer kellően tudna érvelni mellette, de q semmi ilyet nem tesz
-  mi több, hivatkozásai, utószava és a megadott bibliográfia nem tudják 
eloszlatni a gyanút, hogy -  függetlenül attól, milyen személyes meggyő
ződésekkel vágott bele a munkába -  nem vette az elvárható fáradságot 
ahhoz, hogy tájékozódjon a kor alapvető irodalmában.17 S bár ez az 
igény megfogalmazható lenne egy „mezei” monográfiával szemben is, 
különös hangsúllyal merül fel egy olyan mű kapcsán, amelyet az Osiris 
kiadó katalógusa „a magyar politológiai felsőoktatás alaptankönyve
ként” akar (és valószínűleg fog) eladni, Elek a gyanúperrel, hogy Bayer 
könyve nemcsak az ókori gondolkodás egyik szeletének megértéséhez 
nem fogja közelebb hozni az antikvitástól fényévekre szakadt fiatalabb 
generációkat, de éppenséggel azt a kényelmes álláspontot erősíti majd, 
hogy minket, modem embereket semmilyen élő kapcsolat nem fűz a Ko
lumbusz előtti időkhöz.

Mindazonáltal hiba volna azt a látszatot kelteni, hogy Bayer József 
munkája ne lenne méltó a megbecsülésünkre. Ahol Bayert hagyományo
san erősnek tudjuk, a 20. század vonatkozásában, ott ez a munka is igen
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értő, elfogulatlan, néhol továbbgondolásra is alkalmas bevezetésül szol
gál -  de hasonlóan tetszetős a 19. század bizonyos szempontból (gondo
latilag mindenesetre) turbulensebb látképéből adott metszete. E két év
század anyagát Bayer nagyjából az ideológiák mentén tematizáljaiH -  
most már: minthogy ideológiák vannak -  a politológiai szempontok sze
rencsés alkalmazását megvalósítva a gondolkodástörténetben. Mint 
mindenki más a helyemben, természetesen el tudtam volna képzelni az 
ideológiák mellett más csomópontok kiemelését is: nem tartottam volna 
ésszerűtlennek például a modernitás válsága és újrafogalmazása köré 
csoportosítani az egész irodalmat, ami ugyan kiszélesítette volna a mű 
horizontját a társadalomelmélet irányába, de egyrészt tükrözte volna a 
politikatudományban (különösen: a német politikatudományban) ural
kodó tendenciákat (és általában a szuverén politikai eszmék térvesztését 
a gazdasági és társadalmi gondolkodással szemben), másrészt alkalmat 
adott volna a szerzó'nek arra, Wigy a politikai gondolkodás történetéről 
írván, pedagógiailag értékelhető módon taglalja a szélesebben vett pozi
tivizmus-vita hozományát a politikaelméletben, és ennek kapcsán olyan 
dolgokat, mint a politikafilozófia hetvenes évekbeli feltámadása az an
golszász országokban és a jog-erkölqs-politika hármasság problema- 
tizálására tett kísérletek a mai Németországban.

Mindent összevetve -  a gondolkodás egy speciális értelmezésének kö
szönhetően'™ a politika nemcsak a filozófia, hanem a társadalomelmélet 
felől sem nyer értelmezést könyvünkben, és ez kétséget kizáróan jelzi a 
bayeri historizmus konzervativizmusát. Ennek ellenére a könyv informa
tív voltához nem férhet kétség: ha Bayer a politológia álláspontjáról nem 
is képes megítélni a politika mibenlétét, és ez néhol a gondolatmenet 
irányának kiismerhetetlenségét vonja maga után, azért a könyve egy he
lyen, jól elérhetően összegyűjt jó néhány „politikainak” nevezhető isme
retet, tehát valóban „Bevezetést” jelent a rendszerezettebb tudás felé. 
Nem mondhatjuk, hogy Bayer egy csapásra elvett minden életteret a po
litikai gondolkodástörténet lehetséges monográfusai elől, azt azonban 
igen, hogy jó időre megkerülhetetlenné vált a számukra.

JEGYZETEK

1 Ebbe az áramlatba aztán a nominalizmustól a szélsőséges történelmi determinizmusig
minden belefér, a lényeg az, hogy a gondolkodást és az eszmét valahogyan elválassza 
egymástól.

2 Vagy mert kritizálhatatlanok, mondja a nominalizmus, vagy mert levezetettek, mondja a
determinizmus.

3 Megjegyzendő azonban, hogy a deskriptív politikai gondolkodástörténet -  ahol ilyetén
módon a „politikai” a tudomány közvetlen tárgya (a „gondolkodás”) mellett a tudomány 
érdekeltségére (ti. politológiai érdekeltségére) is utal -  persze nem nélkülözheti az érté
kelést például a tények vonatkozásában, hiszen nem korlátozza magát a szövegek pusz
ta reprodukciójára. Ennek nyomán áll elő az a -- tudomány számára megkerülhetetlen, 
egyúttal azonban a,tudományi tönkretevő -  kérdés, hogy mit tekintsünk a deskripció -  
a történet és végső soron a gondolkodás ~ tárgyának, azaz mi a politikai? A kérdés azért 
vetődik fel szinte törvényszerűen a politikai gondolkodástörténetben, mert emez -  ne
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mes egyszerűséggel mondva ~ az eszméket a szubsztrátumukkal predikáltatja. (Magya
rán, a politikai eszméket nem sajátjogúkon tartja politikainak, hanem mindig a „politi
kai” megelőző definíciójához képest.) Emlékezzünk rá, hogy Popper egyik fő vádja a his
torizmussal szemben az esszenciafizmus volt Sajnos, ez a vád a politológiára is illik.

4 Ti. „normatív” az „interpretatív” érteimében.
5 Értelmezésem szerint Bayer nem hisz abban, hogy ez a fordítás elvégezhető lenne „ér

dekmentesen”, de ha mégis, az így kapott szöveg akkor sem lenne értelmezhető a poli
tológia számára. Ez valószínűleg így is van. A fentebb dőlt betűvel szedett program 
ugyanis -  helytelenül -  a gondolkodástörténet felelősségére apellál a fordításban, holott 
a  gondolkodástörténet eleve magán hordja a politológia érdekeltségét.

6 Nem belemenve abba, mitől kontingens a kontingens és mitől nem, a történeti kontín- 
gencia és az idiomatikus spekuláció minden bizonnyal az eszmetörténet alsó és felső ha
tárát jelentik. A határokon belül azonban a tér rettenetesen nagy, amelynek áthidalásá
ra a történettudomány, a szövegelemzés és a filozófia, esetleg más tudományokkal kar
öltve, csak együttesen vállalkozhatnak. (Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ezzel az 
alapvetően kontextualista megközelítéssel szemben az eszmetörténetben kitapintható 
egy másik felfogás is, amely a szövegeknek a u||) normát tulajdonítva elutasít minden, a 
kontextus helyreállítására tett kísérletet. S ezek után már nem is merem mondani, hogy

, Quentín Skinner például mindkettő előbbit hibásnak véli: „Jelentés és megértés az esz
metörténetben” ín: Horkay HÖrcher Ferenc [szerk.j;/! koramodem politikai eszmetörté
net cambiidge-i látképe. Tanulmány Kiadó 1997.)

7 „Az egyes elméletek jelentése ennélfogva a mindenkori korszak társadalmi realitása ál
tal közvetített. Csak ebből kiindulva tárul fel egy társadalmi vagy állammodell helyi ér
téke a maga apologetíkus vagy kritikai funkciójában. Ugyanakkor a politikai eszmetör
ténet kategóriái abban a mértékben tesznek szert egyetemes, korszakokon túlnyúló je
lentőségre, amilyen mértékben a történeti társadalomszerkezet hasonló a maihoz, és a 
jelenkor problémái is történetiként jelentkeznek” (12.).

8 Bayer más vonatkozásban nagyon szerényen nyilatkozik a könyvéről (22.). Ebből kide
rül, hogy a megközelítése csak annyiban nem tekinthető nommalisíának, amennyiben 
hangsúlyozza, hogy „a politikai gondolkodás fejlődését nem lehet a gondolkodók szemé
lyiségétől, személyes sorsuktól független folyamatként tárgyalni”. Ez a tudásszociológia 
helyett tudásperszonalizmusnak is nevezhető felfogás lenne Bayer hozzájárulása a kon- 
textuaiizmushoz? Igen is meg nem is, Bayer valóban nem sokat küszködik egy rendes 
kontextualista álláspont kimunkálásával, de azért itt-ott (a történelemben előrehaladva 
egyre gyakrabban) megemlékezik a tudás intézményi kereteiről.

9 Ahogyan látni fogjuk, a politológiai látásmód lényegében a szövegek pozitivista kezelésé
ben nyilvánul meg, ami kizárja a pozitivizmus számára értelmezhetetlenjelentésrégiók (a 
metafizika, az etika és az esztétika) komolyabb bevonását a „politikai” szövegek interp
retációjába. (A szövegek eleve mint politikai szövegek kerülnek terítékre -  a „politikai” 
mai „tudományos”, vagy legalább intuitíve megragadható értelmében.) Bayernál is keve
sebb kétséget hagy e megközelítés vonzereje felől Paczolay és Szabó, akik átdolgozott kö
tetüknek a következő -  leplezetlenül historista-címet adták: „A politikatudomány kiala
kulása”. Munkájuk az első obskúrus mondattól kezdve magán viseli a politológia pedig- 
réjét: „A mű célja a politikatudomány kialakulásának a politikaelmélet története főbb 
fejlődéstendenciáin keresztüli bemutatása” (Budapest: Korona Kiadó 1996. 9. o.).

10 Taylor, hogy egy újabban magyarul is kiadott szerzőből merítsünk, óv attól, hogy az Á l
lamban kifejtett politikai eszmék tárgyalásánál egyoldalúan érvényesítsük a politikum 
szempontjait. „Nem szabad elfelejtenünk” -  írja „hogy a helyes államberendezkedés
re vonatkozó politikai természetű kérdés bevallottan nem saját jogán merült fel, hanem 
azért, mert egy állam vagy egy politikai párt viselkedésében az emberi erények és gyar
lóságok »nagy óbb betűkkel írva« jelennek meg, és ily módon egy közösség életét vizsgál
va olyan jelenségekró'í is kiderülhet, hogy erkölcsileg fontosak, amelyek egyébként, ha 
csak az egyes emberre koncentrálunk, talán el is kerülték volna a figyelmünket.... A leg
több, amit az Államban javasolt részletes tervről elmondhatunk, az az, hogy Platón ezt 
úgy állítja be, mint amely Szókratész szerint a leginkább összhangban van az ember
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[ideálisan felfogott] erkölcsi természetével, és amelyhez, ebből következőleg, egy teljes
séggel egészséges társadalom feltehetőleg közelíteni fog” (A. E, Tí^ylor, Piaiért, Osíris 
1997. 382-383. o.).

u Egy újabb -  filozófiamentes -  politológiára vonatkozóan lásd Szabó Márton fontos ta
nulmányát a Politikatudományi Szemle 1996/4. számában és saját kritikámat ugyanott, 
egy éweí későbbről.

12 Vö. E. Cassirer, The Myth ofthe State, New Haven: Yale Uníversity Press 1946. 277. o.
a  Ennek számos tanújelét érzékelhetjük különösen a 42. és 45. oldalak között.
i4 Nem hagyható figyelmen kívül a Töivények emlegetése, ami arra enged következtetni -  

csakúgy, mint a Hetedik levél számos más szövegheíye hogy Platón célja nem a filo
zófus-király államának, hanem valami olyasminek a megvalósítása volt, amely közelebb 
állt volna a Tötvények szelleméhez.

« VÖ. 331d-332d (PÖM III, 1050-1052). •
16 Bayer egyebek mellett kinyilvánítja, hogy a sztoicizmusnak a „politika konkrét alakítá

sára ... csekély befolyása volt” (62.). Nem tudni persze, mit ért Bayer a politika „konk-
• rét” alakításán, de talán érdemes felhívni a figyelmet a sztoikus Scipio Africanusra és 

körére, Ciceróra, Senecára, Marcus Aurelius császárra, Augustinusra, akik meglehető
sen konkrétan részt kaptak a hatalomból, és tudjuk, hogy közben nem feledkeztek meg 
az elveikről; és ugyancsak itt van a coneordíum ordinum és a rés publica eszméje, a ius 
naturale, a vegyes kormányzat polübioszi elmélete síb., amelyek a sztoicizmus terjedésé
vel az akkor ismert világ legtávolabbi zugaiba is eljutottak, sőt így-úgy ma is velünk él
nek és befolyásolják a politikáról alkotott felfogásunkat. Ennek ellenére nem állítom, 
hogy a hellenisztikus fogalmak kevesebb gond nélkül volnának értelmezhetők, mint a 
korábbiak. De hogy voltak, azt kár lenne feledni,

17 Alapvetőnek tartottam volna -  hacsak az eddig tárgyalt időszakot vesszük -  olyan szerzők 
reprezentáns műveinek a feldolgozását, mint A. E. Taylor, G. Vlastos, esetleg T. L. Pan- 
gle (Platónnál), D. Ross és von Amim (Arisztotelészről), A. Long (a hellenizmusról), 
E. Barker, Guthrie és Sabine-Thorson (mindháromról). Természetesen egy „Bevezetés” 
írójától nem várja el az ember, hogy reflektáljon ezekre a művekre -  kétségtelen viszont, 
hogy elolvasásuk jótékony hatássaf lett volna a Bayer tollából kikerülő szövegre,

18 Sorrendben: a liberalizmus, a konzervativizmus, a szocializmus, az anarchizmus, a tota
litárius ideológiák, a demokrácia, a jóléti állam és a posztmodem felől.
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Civil társadalom: eszme és valóság
Adam B. Sdigman: A civil társadalom eszméje 
Fordította: Náday Judit. Kávé Kiadó, Budapest 1997. 
Kondorost Ferenc: Civil társadalom Magyarországon 
Politika + Kultúra Alapítvány, Budapest 1998.

A civil társadalom problematikája régóta vissza-visszatérő témája a ma
gyar szociológiának és politikatudománynak. Mint arra Becskeházy At
tila és Kuczi Tibor rámutatott, a szociológia nyelve már a hatvanas évek
től kezdve tért hódított az államhatalom makroökonómiai-bürokratikus 
nyelvezetével szemben a korlátozott és cenzúrázott nyilvánosságban1, így 
a korábban szamizdatokban, emigráns kiadványokban folytatott viták a 
rendszerváltás idejére Magyarországon is termékeny talajra találtak. Ek
kor azonban a kérdés új megvilágításba került, hiszen a civil társadalom 
fogalma és programja mást takart a „második” vagy „valós” társadalom
nak, a „párhuzamos poliszának a szovjet típusú rendszer ellenében foly
tatott térfog! aló harca idején, és másra von átkozik-vonatkozott a formá
lis mutatók szerint már teljes mértékben konszolidálódott demokráciá
ban. Különös, hogy sem Adam Seligman, sem Kondorost Ferenc könyve 
nem tárgyalja ezt a különbséget kellő részletességgel. „A civil társadalom 
eszméjé^-ttek egyébként kiváló eszmetörténeti, történetszociológiai és 
kevésbé meggyőző etikai fejtegetései között, valamint Kondorosi igaz
ságügyi helyettes államtitkár elsősorban jogi megalapozottságú és empi
rikus igényű feldolgozásában egyaránt helyett kaphatott volna a fogalom 
sajátos közép-kelet-európai története és kritikai szociológiája. Michnik 
„új evoíucionizmusa” és börtönnaplója, Rupnik és Peíczynski fogalmi vi
tája, Havelnak az „igazságban élésről” és a „hatalom nélküliek hatalmá
ról” írott esszéi, valamint Konrád „antipolbikája” nélkül ugyanis nem 
teljes, nem lehet teljes az olvasók elé tárt körkép.2 Kondorosi a könyve 
empirikus része elé írt elméleti bevezetőben ehelyett inkább néhány ösz- 
szehasonlító politikai és köztörténeti érvet vonultat fel a civil társadalom 
védelmében. Utal rá, bár nem ad hominem, hogy a demokrácia schum-
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peteri felfogásával szemben inkább fundamentalista álláspont híve, 
ugyanakkor adós marad annak kifejtésével, hogy az „erős” civil társada
lom igénye politikaelméletileg miért nem „váltható be” a közvetlen de
mokrácia (pl. svájci) modelljére, és a civil társadalom normatív, his- 
torícista, konzervatív liberális, neomarxista stb. kritikusaival sem bocsát
kozik vitába3.

Seligman esetében e hiány oka az lehet, hogy a szerző jártassága az 
angolszász és a kontinentális eszmetörténeti hagyományban és teológiá
ban térségünkre vonatkozóan sokszor köztörténeti bizonytalanságokkal 
párosul. Például aligha Hannah Arendt a forrásunk arra, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia kisebbségei hiába várták céljaik megvalósu
lását a versaílles-i békeegyezménytől (159. old.), és azt is különös magyar 
nyelven olvasni, hogy a középkori Közép-Európában (!) nem alakultak 
ki szabad városok (165. old.). Sziics Jenő természetesen a szerző kötele
ző olvasmánya volt, mégis több helyütt úgy tűnik, hogy Seligman a „Nyu
gat” és „Kelet” meglehetősen differenciálatlan, steril, a hidegháborúból 
ittfelejtett fogalmával operál.4 Liberális-emberjogi indíttatású ostorcsa
pásait például -  „Kelet” nevében -  Lengyelország a hitoktatás kötelező 
jellege vagy a művi vetélés tilalma miatt egyedül kénytelen viselni, holott 
mindkét jelenség éppúgy fellelhető, vagy a közelmúltig fellelhető volt 
Európa néhány hagyományosan katolikus országában, például Írország
ban vagy Olaszországban.5 E differenciálatlan fogalomhasználatból kö
vetkezően sematikus például Seligman eszmefuttatása az állampolgár
ság, illetve polgári státus állítólagos „nyugati” és „keleti” értelmére vo
natkozóan (124-125. old.). Ha pusztán az állampolgárság formai-proce- 
durális szintjét tekintjük, döntő különbséget találunk például a 
Pasqua-Debré-törvények és a Jospín-kormány által beterjesztett és 
nemrég elfogadott módosítás áttételei után is a tus solis talaján álló fran
cia, és a tipológiaüag az izraeli visszatérési törvénnyel rokon, a tus san- 
guinis~&n alapuló és a wilhelminus Birodalmi Honosítási Törvényre visz- 
szavézethetŐ német szabályozás között. A fogalom szubsztantív szintjén 
pedig a marshalli paradigmát szétfeszíti a szociális jogok Nyugat-Buró- 
pán belül is teljesen egyenetlen biztosítása. (Nagy-Britanniában pl. a 
Seligman által is példaként említett Országos Egészségügyi Szolgálaton 
túl a jóléti állam meglehetősen ingatag alapokon áll, lásd például a Ma
jor-kormány esetét a maastrichti szerződés szociális fejezetével.) Diffe
renciáltabb fogalomhasználattal a szerző választ adhatott volna a civil 
társadalom mint ellenzékiség kapcsán lényeges Miért Prága, Budapest és 
Varsó? (és miért nem Szkopje, Tirana és Arhangelszk?) kérdésre.

Amikor Seligman a rendszerváltás környékén Magyarországra érke
zett és az állam és a civil társadalom politikai szociológiájáról adott elő 
az ELTE jogi karán, arra gondolhatott, hogy maga- is hozzájárulhat a ci
vil társadalom újjáéledéséhez, ha problematikáját egy éppen rendszert 
váltó közép-keiet-európaí társadalom specifikus kontextusában gondol
ja végig. A kilencvenes évek elején valóban tanúi lehettünk a fogalom re
neszánszának. A FSZEK-ban és az Országgyűlési Könyvtárban is fellel
hető PRESSDOC sajtófigyelő adatfájl segítségével kimutatható, hogy a 
fogalom használata (a „politikai társadalom” variációval együtt) hama
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rosan mindennapossá vált nemcsak a liberális-baloldali sajtóban, hanem 
a jobbközépen (pl. Magyar Nemzet) és a jobboldalon (Új Magyarország) 
is. Némi bizonytalanságra utalt ugyanakkor összetett szóként (civiltársa
dalom) történő szerepeltetése., illetve triviális, a civilek összességére vo
natkozó használata.6 A civil társadalom mint reprezentáció elterjedése a 
rendszerváltás utáni első években nem állt még összhangban az 1989-es 
törvényes szabályozást követően immár legálisan is talpra álló pár excel- 
lence civil társadalommal.

Mindkét szerző a civil társadalom minimalista definíciójának híve, bár 
más és más módon. Seligman, aki az eszmetörténeti fejezetekben a téma 
szempontjából kevéssé releváns szerzőket is tárgyal (pl. Durkheimet), 
így John Keane (1988) alapvető elmélettörténeti reflexiójához viszonyít
va például részben maga is felelős a fogalom felpuhításáért, a magyar ki
adáshoz írt előszavában (13-14. old.) ezzel kevéssé Összeegyeztethető ál- 

. lásponton van, egy másik írásában pedig már-már fundamentalista mó
don antifundamentalista pozíciót foglal el (Seligman 1992).'Kondoros! 
üdvözli ugyan a fogalom elterjedt használatát és Keith Tester (1992:13) 
brit szociológushoz hasonlóan -  bár'a jegyzetekből ítélve tőle függetle
nül -  úgy véli, hogy a „civil társadalomról vitázni-értekezni már önmagá
ban a civil értékrendhez való közelítést erősíti” (166. old.), mégis vona
kodik a fogalmat olyan „majdnem civil” (101. old.) területekre kiterjesz
teni, mint az egyházak vagy a szakszervezetek. Az állam és egyház szét
választásának elvi és elméleti következetessége valóban „civil" civil tár
sadalom védelmében két helyütt is visszaüt: megnehezíti (főleg a lengyel 
katolikus és a keletnémet lutheránus) egyházak rendszerváltás előtti te
vékenységének (vagy Magyarország esetében az Állami Egyházügyi Hi
vatal kéretlen gyámkodásának) értelmezését, a rendszerváltást követően 
pedig a kisegyházak fogalmi besorolását. A „független” szakszervezetek 
esetében pedig mindenképpen tarthatóbbnak tűnik például Szalai Er
zsébet (1994) álláspontja, hiszen szélesebb elméleti keretben is értel
mezhetővé teszi a munkástanácsok (vagy éppen a Liga) őrlődését az 
MSZOSZ árnyékában és a politikai társadalom egyes szegmenseinek 
szorításában. Egyetérthetünk azzal, hogy Kondorosi a politikai pártokat 
Magyarországról szólva nem sorolja a civil társadalomhoz, ugyanakkor 
ez egyáltalán nem szükségszerű, és olyan államokban, ahol a pártok fi
nanszírozása nem közpénzekből történik és az alkotmány sem szabályoz
za helyüket a politikai rendszeren belül, a civil társadalom részét képe
zik. E ponton viszont a civil társadalom és a piac viszonya kerül előtér
be, a civil társadalom és a politikai társadalom viszonyának helyébe, hi
szen -  hogy brit példával éljünk ~ az A1 Fayed-ek, Bernie Ecclestone-ok 
és a nem szükségképpen multinacionális nagytőke más reprezentánsai 
támogatásának hiányában a politikai pártok finanszirozása Magyaror
szágon (is) közfeladattá válik.

„A civil társadalom eszméjé”-nek elméleti szempontból legfontosabb 
hozadéka az lett volna, ha sikerül a habermasi diskurzusetikától külön
böző etikai alapra helyeznie a civil társadalom kérdéskörét. A szerző ez, 
a „Jeruzsálem, Budapest, Los Angeles” című fejezethez fűzött reménye 
sajnos nem válik valóra, mert a három példa a jeruzsálemi kivételével
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nem válik általános érvényűvé, így a háromból két város sem válhat me
taforává. A Jeruzsálem! példa kapcsán indokolt lett volna kitérni a 
buberi dialóguselv szociálpszichológiai korlátáira, Budapest esetében 
pedig Seligman saját példáját érti félre: Kissné és Szigetváryné esete vol
taképpen egyáltalán nem szól sem a zsidókról, sem a nem zsidók zsidók
ról alkotott képéről, legfeljebb csak a szinesbőrűek valóban sajátos hely
zetéről egy majdnem kizárólag fehérek lakta országban. Végül Los An
geles szép példájának értékéből is sokat elvesz -  amennyiben a város 
Amerika metaforája lenne hogy a jeruzsálemi példa Brooklyn több ne
gyedében is megeshetett volna, bár kétségtelen, hogy a természetjogi 
gondolkodás, az angol jogfelfogás és a puritán individualizmus szeren
csés ötvözete történetileg megkímélte -  az egyébként napjainkban éppen 
hanyatlásban levő7 -  amerikai civil társadalmat attól, hogy -  Vincent 
Wright oxfordi politológus Seligman által is átvett kifejezésével élve -  
különféle „metafizikai univerzumokra” szakadjon. A fenti megszorítás' 
'azért indokolt, mert számtalan példa bizonyítja az amerikai civil társada
lom újszerű töredezettségét a politikai korrektség etnicizáló, és más (pl 
nemi) törésvonalakat is megerősítő mellékhatása következtében. Túl
zottnak tartjuk ezért a szerzőnek azt a megállapítását, hogV „az etnikai 
hovatartozás mellékes körülmény az amerikai civil társadalom konstruk
ciójában” (208. old.). .

Két -  Seligman érvrendszerében is lényeges ~ kulcsfogalmat emel
nénk ki. Az .elismertség fogalmát, amely a polgári erények, a gazdasági 
élet és még sok más társas-társadalmi tevékenység alapvető motivációs 
bázisául szolgál, a szerző a skót felvilágosodás örökségét feldolgozó esz
metörténeti részben tárgyalja. A német hagyományt tárgyaló részben 
ugyanakkor kimaradt -  a Fukuyama által kirobbantott „történelem vé
ge” vitában nemrég (igaz, Kojéve-i variációban) reneszánszát élő -  hege
li elismerés (Anerkennung) fogalma, jóllehet az nem a civil társadalom 
kérdésének szempontjából lényegesebb Jogfilozófiában, hanem rí szellem 
fenomenológiájában szerepel. A bizalom fogalma Fukuyama (1997) gaz
daságszociológiai szintézisében nemrégiben újra a figyelem központjába 
került, és szintén azt bizonyítja, hogy a civil társadalom tartópillérei az 
úgynevezett „Nyugat”-on belül is eltérőek, hiszen a társas-társadalmi bi
zalom olykor még egyazon országon belül (pl Olaszország) is eltérő 
mértékben helyeződik át valamely a családnál magasabb szerveződési 
szintre.

Kqndorosi Ferenc könyvének legfontosabb eredménye, hogy megvilá
gítja a magyar nonprofit szektor jogi feltételrendszerét, és fogódzót nyújt 
a társadalomtudományok számára az állam, a piac és a politikai társada
lom által határolt civil társadalom kontúrjainak felismeréséhez. Aho
gyan például a köztestületek és a közalapítványok az állam és a civil tár
sadalom határmezsgyéjén helyezkednek el, úgy biztosítják a közhasznú 
társaságok a piac és a civil társadalom közötti átjárhatóságot. Az állam 
és civil társadalom gongo-k és quango-k sűrűjében nehezen kivehető ha
tárvonalait félve vigyázzuk, annál is inkább, mert az állam könnyen kon
vertálja egyes funkcióit rendszeridegen legitimációs szférákba. Ha pél
dául nagyobb legitimitásra tehet szert a civil szférában, civil szervezetté
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konvertálja magát, illetve egy bizonyos funkcióját, ha pedig profitját pi
aci szereplőként könnyebben maximalizálja, gazdasági társasággá alakul. 
Előbbi jelenséggel kapcsolatban Kondoros! Ferenc joggal utal az Ener
gia Alapítvány ellentmondásaira (163-164, old.), az utóbbira vonatkozó
an pedig -  hogy ne tisztázatlan, kurrens eseteket említsünk -  utalhatunk 
a Next 2000-nek a rendszerváltás idején nagy port .kavart ügyére. Kon- 
dorosi könyve további adalékokkal szolgál ahhoz, hogy Magyarországon 
a nonprofíttörvény dacára is ellentmondásos jogi szabályozás8, a tökélet
len adórendelkezések, valamint az állam nyugat-európai országokhoz vi
szonyítva visszafogott szerepvállalása továbbra is kiszolgáltatottá teszi a 
civil szférát a központi hatalomnak. Igaz, ezt kifejtve Kondorosi Önel
lentmondásba keveredik: magántámogatásként könyvel el állami csator
nákon keresztül finanszírozott és á civil társadalom fogalmából általa ki
rekesztett szervezetektől, például politikai pártoktól, egyházaktól, szak- 
szervezetektől érkező támogatásokat (140. old.). Az értelmezést termé
szetesen megnehezítik az éppen az ilyen szervezetek holdudvarában lét
rehozott alapítványok.

A szovjet típusú rendszerek szorításában kibontakozó civil társadalom 
„alapító atyái” számára a demokratikus körülmények között is fennmara
dó állami konkurencia érthetően kisebb meglepetést okozott, mint a piac 
kihívása. Václav Havel és a „cseh Thatcher”, Váciav Kiaus „párhuzamos 
monológja” (Havel-Klaus-Pithart 1996) állatorvosi lóként szemlélteti a 
civil társadalom fogalmának immanens, de sokszor fel nem ismert kettős
ségét: egyfelől a (hon)polgári (citoyen) erényt és a (nyárs)polgári (bür- 
gerliche) „szükségletek rendszerét”. A rendszerváltást megelőzően a 
„második gazdaságban” érvényesülést kereső, egyéni és nem kollektív 
túlélési stratégiákat követő magyar társadalomtól eleve nem volt idegen 
a civil társadalomnak a piac hatásaival sokszorosan átszőtt értelmezési le
hetősége („informális társadalom”, Bozóki 1992).9 Timothy Garton Ash 
megfigyelése ezért Magyarországot tekintve is releváns: „Már Ralf 
Dahrendorf megfigyelte, hogy Marx eljátszott a német bürgerliche 
Gesellschaft kifejezés kettős jelentésével, a polgárt, illetve a burzsoá társa
dalommal. Marx, állítja Dahrendorf, szándékosan mosta össze a modern 
kor két »városlakóját«, az ipari és a nagy francia forradalom szülötteit, a 
bourgeoís-t és a citoyent. Épp ez a megfigyelés járt az eszemben, amikor 
az egyik lipcsei tömegtüntetés szónoka felszólította hallgatóságát, hogy 
vállaljanak szolidaritást a csehszlovák bürgerliche Bewegunggal. A burzsoá 
mozgalommal! Visszagondolva az esetre, úgy tűnik, mélyebb igazság rej
tőzik a nyilvánvaló (apparent, tehát ez esetben helyesen: látszólagos -  
Sz. L.) nyelvbotlás mögött. Mert az ellenzékiek és az őket támogató 
»nép« voltaképpen Kelet-Európa-szerte azt mondták: „Igen, Marxnak 
igaza van, a két dolog szorosan összetartozik -  s mi mindkettőt akarjuk! 
Polgári és tulajdonosi jogokat, gazdasági és politikai szabadságot, pénz
ügyi és szellemi függetlenséget -  ezek egymást erősítő intézmények. Te
hát polgárok akarunk lenni, de ugyanakkor középosztály is akarunk len
ni, abban az értelemben, ahogy a legtöbb polgár középosztálybeli Euró
pa boldogabbik felében. BürgereMNES bürgerlichek akarunk lenni! Tóm 
Paine és Thomas Mann, egyszerre” (Garton Ash 1991: 236-237).
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A civil társadalom „alapító atyáinak” másik alapvető félreértése an
nak fel nem ismeréséből származik, hogy a civil társadalom fogalma azo
nos tőről ered a modernitás más jelenségeivel, így a nacionalizmussal is. 
Amikor Michnik (1991) az 199ö-es évek elején a nacionalizmus véres 
forgatókönyvét vizionálta, Konrád (1993) pedig arról értekezett, hogy a 
jobboldal által uralt Magyarországon a Klassenkampf helyét a Rassen- 
kampf vette át, voltaképpen azzal az illúzióval nem tudtak leszámolni, 
hogy a civil társadalom és a kommunista rendszer párharcában immár ~ 
külső tényezők miatt -  egyedül talpon maradó civil társadalom hőskorá
nak a demokratikus átmenettel vége szakadt. Holott, mint arra Hrnest 
Gellner rámutatott, a modern „moduláris” ember, akinek társas-társa
dalmi kapcsolatai nem eleve elrendeltek, hanem „elemes bútorként” 
maga illeszti őket Össze -  mondjuk a helyi asszonykórustól kezdve a 
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligájáig és a német önkormányzatig -  
szükségképpen nacionalista, amennyiben az egzisztenciáját biztosító, 
gellneri értelemben vett és a (magyar) nyelv használatától a (magyar 
nyelvű) diploma elismertségéig terjedő (magyar) „magaskultúrá”~t ve
szélyeztetve látja (Gellner 1994:99-100.) A civil társadalom leágazását a 
nacionalizmus és a popuíizmus (Bozóki-SükÖsd 1992) irányába tehát 
nemcsak gyakorlati példák igazolják, hanem az társadalomelméletileg is 
lehetséges.

Havelt, Michniket és Konrádot, az „alapító atyákat” talán váratlanul 
érte a civil társadalom normatív fogalmának kiüresedése. Demokratikus 
körülmények között ugyanis a környezetvédők és a (valamilyen eufe
misztikus iparvédő címkével ellátott) környezetszennyezők, rasszisták és 
antirasszisták, abortuszellenesek és abortuszpártiak együtt alkotják a ci
vil társadalmat. Belátásunk szerint döntünk arról, hogy személyi jövede
lemadónk egy töredékét az e sorok írásakor (1998. március) aktuális ba
jai abortuszügy szereplői közül a status quo fenntartásában érdekelt Tár
saság a Szabadságjogokért, vagy az abban ellenérdekelt Alfa'Szövetség 
számlájára utaljuk-e át (vagy egyikére sem). Az ügy figyelemre méltó 
részlete, hogy az esetet elemző TV 2 nem a tulajdonképpeni főszereplő
ket vagy ügyvédjeiket hívta meg műsorába, hanem a fenti két civil szer
vezetet (ami az 1990-es évek elején még elképzelhetetlen lett volna). 
Selígman kiváló meglátása mintegy önbeteljesítő jóslattá vált: „Az abor
tuszvita kiváló példa arra, hogy a magánszféra miként tesz szert repre
zentatív státuszra meghatározott közösségi értékek letéteményeseként 
... az abortuszkérdés körül folyó véleményharc ... szemléletes példája an
nak, hogy a bensőségesen személyes miként kerül a közérdeklődés, az 
etikai megfontolások középpontjába” (145-146. old.).

Egy 1990-es AB-határozat kapcsán Kondorosi Ferenc is felhívja a fi
gyelmünket arra (151. old.), hogy az állam azonos mércével köteles mér
ni minden azonos körbe tartozó civil szervezetet. Az államnak tehát 
nincs és nem is lehet erre vonatkozóan saját filozófiája.50 Az immár 
„sokszínű” civil társadalom ugyanakkor komoly kihívást jelent a kutató 
számára. A bejegyzett egyesületek és alapítványok számának egyenletes 
növekedése ad ugyan egyfajta képet a civil társadalom „kiépültségéről”, 
a számok mögött rejlő empirikus valóságot azonban -  John Rawls méta-
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foráját kölcsönvéve -  az „ismeretlenség fátyla” borítja: minden szervezet 
„egyes szorzóval” kerül az összesítésbe, nagyságától, működésének jelle
gétől és körülményeitől, szervezettségének fokától, valamint attól füg
getlenül, hogy tudunk-e bármit is mindezekről a jellemzőkről A bejegy
zett civil szervezetek listája eképpen a telefonkönyvhöz, a civil társada
lom pedig a telefonhálózathoz hasonlatos. „Kiépítettségének” örülünk, 
az „előfizetőket” fellapozhatjuk, az egyes „állomásokon” lebonyolított 

■ „beszélgetések” tartalmához azonban nem férünk hozzá és mások hoz
záférését a sajátunkhoz sérelmesnek is tartanánk.

Seligman fordítója, Náday Judit megbízható munkát végzett.11 Né
hány ügyetlenebb megoldást (20. old.: „milyen szellemi tartalmakat von
szolunk magunkkal”; 118. old.: „általános férfiúi választójog”; 207. old.: 
„baloldali hajlandóságú kolléga”) leszámítva alapvetően egyenletesen 
színvonalas fordítása sikerrel birkózott meg a nehezebb terminusokkal. 
A szöveget az eredetivel egybevetve mindössze két durvább hiba szúrt 
szemet: a 4. fejezet 56. lábjegyzetében (a kontrolíszerkesztőnek is) észre 
kellett volna vennie, hogy a szerző az eltartási szerződésre, a 209. olda
lon pedig kifejezetten a debreceni cívisekre gondol. Ez utóbbira csak 
azért érdemes részletesebben kitérni, mert nem közömbös a téma szem
pontjából. Úgy tűnik, Seligman itt amolyan folyosói félinformációt értett 
félre, és ebből vonja le következtetését (ugyanott, és nem, mint Náday 
Judit írja, a 202. oldalon), hogy a civil society fogalmának nincs megfele- 

' lője a magyar nyelvben. Ez már az angol kiadásban is különös volt, de 
annál is furcsább magyarul viszontlátni, ráadásul fordítói megjegyzés
ként is megismételve (235. old.). Mi lenne ugyanis a polgári társadalom 
és a civil társadalom, ha nem a fogalom két, magyar nyelvű és két külön 
tőről (civil society és bürgerliche Gesellschaft) eredő megfelelője? Esetleg 
a societas civilisnék, ad absurdum a koinonia politikének angol (francia, 
német stb.) megfelelője sem lenne? De akkor milyen nyelvről fordított 
Náday Judit?

A két kiadó munkáját értékelve megjegyezzük, hogy egy munkatárs 
gördülékennyebbé tehette volna Kondorosi Ferenc okos, de szögletes 
mondatait, Seligman könyvének esetében pedig elgondolkodtató kérdés, 
hogy érdemes-e változatlan formában kiadni eredetiben öt éve megje
lent és részben specifikus kontextusban, a magyar rendszerváltás kontex
tusában íródott könyvet. A szerző több, a 1990-es évek elején tett meg
jegyzése (pl a 3. fej. 24. lj. a Fideszről) vagy utalása különböző politikai 
szociológiai vizsgálatok azóta elavult eredményeire (179-185. old.) 
ugyanis kissé úgy hat, mint -  hdgy Nádasdy Adámot plagizáljam -  Grósz 
Károly elhíresült útlevélrendelete: annak idején nagy szó volt, ma már 
senki nem emlékszik rá.
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s A főbb koríárs ellenérvekre lásd Arato-Cohen 1992:177-341., illetve Tamás 1994. Nem 

általában a civil társadalmat, hanem annak posztkommunista variációját kritizálja 
Lomax 1997.

4 Erről lásd Fehér-Heller 1994.
5 Norman Davies, a londoni egyetem elsősorban Lengyelország történetével foglalkozó 

professzora élen jár a nyugat-európai olvasóközönség körében régiónkról elterjedt
, sztereotípiák felszámolásában. A God’s Playground és a Europe: A Histoiy című tudomá

nyos bestsellerek mellett lásd a vele készült interjút: Davies 1998.
6 Lásd például Rendészeti Szemle, 1994, 12,18-27.
7 Vő. Putnam 1995.
s Erre legutóbb Csizmát Gábor országgyűlési képviselő utalt: Népszabadság, 1998. márci

us 28., 4. old.
* Ezért is indokolatlan Tamás Gáspár Miklós Szelényí Ivánra vonatkozó bírálata az 

embourgeoisement kifejezés elterjesztéséért. A rendszer-váltás utáni fejleményekre lásd 
Kovách 1997.

1(1 Erre lásd Kis 1997, különösen a címadó tanulmányt.
11 Fordítástechnikai kérdés, hogy érdemes-e megtartani a magyar változatban az angolban 

természetesebbnek ható francia kifejezéseket. Ha azonban maradnak, szerepeljenek he
lyesen (pl, 207. old., 211. old.).
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