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Angolszász konzervativizmus 
Magyarországon?

Amikor 1997 őszén, illetve 1998 tavaszán Felföldi Zoltán a brit konzer
vativizmus hetvenes évekbeli feltámadásáról szóló cikkei (Felföldi 1997; 
1998) megjelentek a Valóságban, a Margaret Thatcher kormányzását in
tellektuálisan megalapozó folyamatok bemutatása eltéveszthetctlcn üze
netet hordozott a hazai jobboldal számára -  amelyről akkoriban még úgy 
tűnt, hogy újabb négy év ellenzéki létre lesz kénytelen berendezkedni. A 
várakozásokkal ellentétben azonban az 1998-as választásokon jobbolda
li győzelem született. Csizmadia Ervin a Politikatudományi Szemle vita
indító cikkében pedig máris arról informálja az olvasót, hogy a Fidesz vá
lasztási sikere tulajdonképpen az angol példa követésének köszönhető. 
Hozzászólásomban azonban nem teszem fel azt a kérdést, hogy a Tha
tcher nevével fémjelezhető konzervatív irányzat (amelyet Felföldi Zol
tán szabadpiaci konzervativizmusnak nevez) meghonosítása Magyaror
szágon lehetséges/kívánatos-e egyáltalán, csupán arra kívánok rámutat
ni, hogy ez -  a Csizmadia Ervin által sugalltakkal ellentétben -  távolról 
sem tekinthető befejezett ténynek.

Megítélésem szerint az, hogy Csizmadia Ervin téves következtetéseket 
von le a hazai helyzetet illetően, nagyrészt annak tudható be, hogy né
hány lényeges szempontból félreérti azokat a külhoni folyamatokat, ame
lyekkel párhuzamot kíván vonni. Ezek a félreértések talán elkerülhetők 
lettek volna, ha a szerző (jobban) figyelembe veszi az adott időszakban a 
nagy-britanniai mellett a konzervativizmus egyesült államokbeli alakulá
sát is. A tengerentúli konzervativizmus, illetve a Republikánus Párt a het
venes években a nagy-britanniaihoz sokban hasonló átalakuláson ment 
keresztül, amely változás ott Rónáid Reagan elnökké választásával tető- 
ződött be. Az amerikai politikai rendszer pusztán nagyobb méreteinél és 
tagoltságánál fogva azonban talán jobban lehetővé teszi ezen átalakulás 
jellemzőinek feltárását és kulcsszereplőinek azonosítását.1
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Az amerikai folyamatokat szemügyre véve feltűnő, hogy bár a szelle
mi klíma megváltoztatásában a think-tank szervezetek (a Heritage 
Foundation, az American Enterprise Institutc és társaik) kétségtelenül 
igen fontos szerepet játszottak, ez a szerep korántsem volt kizárólagos -  
mint ahogy azt Csizmadia Ervin elemzése alapján gondolhatnánk. 
Amint az többek között Róbert Nisbet (1996:120-125) leírásából kide
rül, legalább ilyen fontos szerep jutott például -  a dolog természetéből 
következően -  bizonyos folyóiratoknak (National Review, Commentary, 
The Public Interest), illetve könyvkiadóknak (Regneiy) és szerzői körük
nek.

Alighanem a think-tankek túlzott előtérbe helyezése az oka annak, 
hogy Csizmadia idehaza mindenhol ilyen szervezeteket vél felfedezni, 
ahol a közvélemény-formáló tevékenység felmerül. Ehhez nagyban hoz
zájárul az agytröszt szervezetekről adott „fogalmi körülírása”, amely -  9 
különböző forrásból összcszerkesztve -  nemcsak nehezen kibogozhat
nak tűnik (Csizmadia 1998:6-7), hanem ráadásul meglehetősen felesle
gesnek is: a t/ünk-tank szinonimájaként használatospublicpolicy institutc 
kifejezés (amely közpolitikái kutatóintézctkénl fordítható magyarra) vé
leményem szerint tökéletesen megfelelő körülírását adja a szóban forgó 
intézménynek. Ennek a szem előtt tartásával a szerző megelőzhette vol
na, hogy (akár csak „kvázi") think-tanknek minősítsen néhány egyértel
műen nem ilyen (hanem, mint máshol maga is írja, mozgalmi) jellegű ha
zai képződményt, például a demokratikus cllenzéket(!), a Demokratikus 
Chartát, a Polgári Demokraták Társaságát stb.; valamint, hogy figyel
men kívül hagyja a magyar jobboldal tulajdonképpen egyetlen kétségte
lenül ilyen intézményét, a Fidesz választási programjának kidolgozásá
ban fontos szerepet vállaló Privatizációs Kutatóintézetet (ma Növeke
déskutató Intézet).

Az alaposabb elemzés persze nyilvánvalóvá tenné azt a tényt, hogy a 
szerző tézise -  amely szerint a jobboldal választási győzelme a közvéle
mény think-tankek révén végbement átformálásának köszönhető -  meg
lehetősen gyenge lábakon áll. Nemcsak azért, mert ilyen think-tank szer
vezetek valójában alig-alig léteznek Magyarországon, hanem azért is, 
mert ebből következően -  különösen, ha ehhez hozzávesszük a jobbol
dal krónikus gyengeségét a közvélemény befolyásolásának egyéb eszkö
zei tekintetében is -  a szellemi klíma megváltoztatásának feladatát sem 
igen végezhették el. Itt megint segít, ha egy pillantást vetünk a tengeren
túlra: ott a konzervativizmus térnyerése a szellemi életben többek között 
abban mutatkozott meg, hogy képviselőit a másik oldalon is kezdték -  
noha fogcsikorgatva -  egyenlő vitapartnerként elfogadni. (Az Egyesült 
Államokban olyan konzervatív újságírók, mint William Safire, George F. 
Will vagy Charles Krauthammer a nagy liberális lapok, a New York Ti
mes, a Washington Post, a Time magazin, a Newsweek megbecsült mun
katársai lehetnek. Nálunk még várni kell arra, hogy a Népszabadság vagy 
a Magyar Hírlap alkalmazza első, állandó konzervatív publicistáját.)

Csizmadia Ervin azonban nemcsak az angolszász konzervatív „ellen- 
forradalom” „hardverének”, de „szoftverének” sem szentel elegendő fi
gyelmet. Persze, ha megtenné, megint nem lenne könnyű dolga, amikor
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az angolszász konzervativizmus mindenekelőtt szenvedélyesen piacpárti 
ideológiájának hazai képviselőiről kellene számot adnia. Ehelyett a ma
gyarjobboldal olyan teljesítményeire hivatkozik -  például a Tocsik-ügy 
kirobbantására vagy a kormányzati apparátus átszervezésére (Csizmadia 
1998:21-22) amelyek aligha minősíthetők ideológiainak. A piacpárti 
konzervativizmus egyelőre csak nyomokban megtalálható a jelenlegi 
kormánypártok gazdaságpolitikájában (vö. adó- és tb-járulék-csök- 
kentési tervek). Elsősorban nem az újraelosztás csökkentése, hanem in
kább hangsúlyainak megváltoztatása (a „polgárok” javára) a cél. Vagyis 
a kormányzat számára az állam még mindig nem probléma, hanem a 
megoldás eszköze -  ellentétben a Rónáid Reagan-féle szlogennel, amely 
szerint: „Az állam nem a megoldás; az állam a probléma.”

Végül mindezek után kevéssé csodálkozhatunk azon, hogy az an
gol-amerikai konzervativizmus jelenlegi nehézségei nagyrészt szintén el
kerülik Csizmadia Ervin figyelmét. A „genetikailag” clméletellcnes kon
zervativizmus ideológiai felfegyverzését -  amit a ncokonzervatívok való
ban fő feladatuknak taVtottak -  nem lehet teljesen problémamentesnek 
tekinteni. A fent leírt mutatvány -  filozófiailag is meglehetősen kényes 
természetén túl -  sikere szintén megkérdőjelezhető. Gondoljunk arra. 
hogy Reagant Bush, illetve Thatchert Major követte, akik csak komoly 
fenntartásokkal nevezhetők a rcagani-thatchcri örökség őszinte folyta
tóinak (sokkal inkább a Reagant és Thatchert megelőző konzervatív im
potencia felújítóinak), és akik azután nemsokára arra kényszerültek, 
hogy Clintonnak és Blairnck adják át helyüket. Egyre inkább úgy tűnik, 
hogy a nyolcvanas évek konzervatív felvirágzásának oka a megelőző kor
szak jóléti politikájának látványos kudarcában (magasra szökő infláció 
stb.) keresendő, 'és nem a konzervatív ideológia meggyőző újrafogal
mazásában.2

Csizmadia Ervin cikkében többször is hangsúlyozza, hogy tézisei csu
pán hipotézisek, amelyek a jövőben komoly empirikus kutatás kiinduló
pontjául szolgálhatnak. Mivel a szerző problémafelvetése kifejezetten 
érdekes, csak remélni lehet, hogy erre a kutatásra valóban sor kerül, és 
az a cikkben megfogalmozattoknál valamivel pontosabb megállapítások
ra vezet majd.

JEGYZETEK

1 Közvetve maga Csizmadia is megerősíti ezt. amikor az amerikai think-tankek jellemző
en nagyobb méretét, illetve számát említi (Csizmadia 1998:7. 8).

: Hasonló álláspontot foglal cl például Milton Friedman, amikor nézeteinek nyolcvanas 
evek eleji váratlan népszerűségére keres magyarázatot (Friedman 1982:VI-IX).
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