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ÖSSZEFOGLALÓ

Az esszé, amely a Bibó-díj átvételekor elhangzott előadás szerkesztett változata, Kelet-Kö-
zép-Európa szocializmus után kialakult kapitalista demokráciáinak három típusát külön-
bözteti meg: Észtország, Lettország és Litvánia neoliberális rendszerét, Csehország, Len-
gyelország, Magyarország és Szlovákia beágyazott neoliberalizmusát, és Szlovénia 
neokorporatista kapitalizmusát. Polányi Károly elméletét alkalmazva és továbbgondolva, 
az új kapitalista modellek sarkalatos intézményeinek egyfelől a piacgazdaság, másfelől a 
társadalmi kohéziót fenntartó jóléti állam intézményeit tekintem, amelyek feszültségét és 
konfl iktusait a politikai szféra, ezen belül a mindenkori kormányzat enyhíti és koordinál-
ja – ha képes rá. A koordináció veszélybe kerülhet, ha a politika alkalmatlanná válik a fe-
lelősségteljes és egyben a választói igények iránt is fogékony kormányzásra. Van összefüg-
gés e két kormányzati funkció közötti egyensúly megbomlása és a demokrácia két beteg-
sége – az állampolgárok politikából való kivonulása és a demokratikus intézmények 
tudatos szétverése – között is. A rossz kormányzás és beteg demokrácia térségünkben a 
globális válság óta megfi gyelhető kombinációi az új kapitalista rendszerek életképességét 

is aláássák.

Kulcsszavak: kapitalizmus változatai  Polányi Károly  kormányzati felelősség és 
fogékonyság  demokrácia kiüresedése

Előadásomban a kelet-közép-európai kapitalista és demokratikus átalakulás 
sikerével, az új rendszer változataival, és törékeny egyensúlyával kapcsolatos 
kutatásaim eredményeit foglalom össze. Mindhárom téma nagy fi gyelmet ka-
pott a szocialista rendszer bukását követő társadalomtudományi vitákban, 
amelyek jórészt máig lezáratlanok. Az előadás első része az átalakulás esélye-
iről és eredményeiről folytatott vitákra refl ektál. 

A második rész tárgya a Dorothee Bohlével együtt kidolgozott és Polányi 
Károly elméletén alapuló tipológiám ismertetése és alkalmazása a kapitaliz-
mus Közép-Kelet-Európa „nagy átalakulásában” fogant változatainak értel-
mezésére. Korábbi kutatásaimmal összhangban három modellt különböztetek 
meg: egy tisztán neoliberális típust a balti államokban, egy beágyazott neoli-
berális típust a visegrádi országokban, és egy neokorporatista rendszert Szlo-
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véniában. Bulgária és Románia átalakulásának kezdeti szakaszát rendszerku-
darcként, a későbbi fázis eredményét gyengén koordinált neoliberális kapita-
lizmusként jellemzem. Ezt követően áttekintem e változatok létrejöttében 
kulcsszerepet játszó fő tényezőket: az első nagy politikai döntéseket és útfüg-
gőségüket, továbbá nemzetközi korlátjaikat.

Az előadás befejező részében az új kapitalista demokráciák működéséhez 
és fennmaradásához elengedhetetlen jó kormányzás ismérveit taglalom, és 
kifejtem, hogy visszatérő egyensúlyzavaraikat és törékenységüket a rossz kor-
mányzás különböző változatainak gyakorisága és nem egyszer radikális vál-
takozása magyarázza. Ez különösen a térség ismétlődő válsághelyzeteiben 
jelent nagy veszélyt. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a hatalom effajta 
kilengései a demokrácia csökkenő társadalmi elfogadottságát és szélsőséges 
esetben az önkényuralmi törekvésekkel szembeni védtelenségét eredményez-
hetik. 

SIKER VAGY KUDARC VOLT AZ ÁTALAKULÁS? 

Az elmúlt huszonöt évben az átalakulás kilátásait és eredményeit értékelő 
szakirodalom a pesszimizmus és optimizmus szélsőségei között ingadozott. 
Az 1990-es évek elején sok elemző még azt is kétségbe vonta, hogy a demok-
ratikus kapitalista rendszer reális cél lehet a régió népei számára. Egyesek az 
alapvető előfeltételek hiányának több évszázados történelmi okaival, vagy a 
gazdasági, politikai, és kulturális „Leninista örökséggel” indokolták a kéte-
lyeiket (Jowitt, 1992). Mások attól tartottak, hogy az időben összetorlódó ra-
dikális változások összeegyeztethetetlen és így teljesíthetetlen feladatokat rónak 
az átmenet társadalmaira és tapasztalatlan választott vezetőikre (Offe, 1991). 
Végül voltak, akik elsősorban a hidegháború utáni nemzetközi gazdasági kör-
nyezet sajátosságai miatt voltak borúlátók. Szerintük a globális világgazdaság-
ba megkésve és egyenlőtlen függő helyzetben integrálódó szocialista gazda-
ságoknak nem sok esélyük volt a kis nyugati államok második világháborút 
követő sikereinek megismétlésére. 

A fentiek tükrében nem meglepő, hogy némi iróniával szólva a „tran zito-
lógusok” majdhogynem részletesebben kidolgozták az új piaci társadalmak 
várható destabilizálódásának és bukásának forgatókönyveit, mint a „krem li-
no lógus” elődeik a szovjet típusú szocializmus összeomlásának menetrendjét 
(Greskovits, 1998). Az iróniát félretéve el kell ismerni, hogy az átmenet korai 
elemzőinek pesszimizmusa nem volt alaptalan. Valóban rendkívüliek voltak a 
terhek, amelyeket az 1990-es évek hosszú és mély gazdasági visszaesése, majd 
egyes országokban az évtized végének orosz pénzügyi válsága rótt a régió la-
kosságára. Az is igaz, hogy a legtöbb szovjet és jugoszláv utódállam vagy bele 
se kezdett a piaci és demokratikus átalakításba, vagy a kezdeti kísérletezésük 
legfeljebb hibrid rendszereket eredményezett. 
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Azok a szakértők, akik szerint a régióban mégiscsak lehetséges volt a ka-
pitalizmus és a demokrácia, ezt a várakozásukat jórészt az Európai Unió vonz-
erejére, támogatására, és nyitottságára alapozták. Az optimizmus (átmeneti) 
diadalát csak az unió 2004-ben és 2007-ben lezajlott keleti bővítése hozta el. 
Mint a Journal of Democracy szerkesztői akkoriban írták, a demokratikus kon-
szolidáció legnagyobb sikertörténete Kelet-Közép-Európa. „1998-ra a Varsói 
Szerződés korábbi tagállamai sok akadály leküzdése után kiérdemelték, hogy 
a Freedom House ’szabad országoknak’ minősítse őket. Ezekben az országok-
ban az Európai Uniós tagság az önkényuralmi fordulat veszélyét végképp el-
hárította” (Plattner–Diamond, 2007: 5; – az idézetet fordította: G. B.). 

A globális pénzügyi válság óta az átalakulás sikere vagy kudarca újból élénk 
viták tárgyává vált. Például a Világbank közgazdásza, Branko Milanovic lesúj-
tó (bár szerintem túlzottan pesszimista) választ ad a kérdésre, „… hogyan von-
juk meg a kapitalista átalakulás mérlegét? Csak három, vagy legfeljebb öt-hat 
országról mondhatjuk el, hogy a gazdag és (viszonylag) stabil kapitalista világ 
részévé válhatnak. Ezzel szemben sok ország visszaesett, némelyikük olyany-
nyira, hogy újabb évtizedek telhetnek el amíg a berlini fal leomlása előtti fej-
lettségi szintjükre visszakapaszkodnak... Kelet-Európa és a volt Szovjetunió 
legtöbb lakója számára sem a demokrácia, sem az anyagi bőség nem vált va-
lósággá” (Milanovic, 2015: 138; – az idézetet fordította: G. B.). 

Ezzel szemben, elismerve ugyan, hogy az új válságot a kelet-közép-euró-
pai térség is megszenvedi, sőt a lakosságára nehezedő terheket a kormányok 
gazdasági és szociálpolitikája sokszor még tovább növeli, a szakértők többsé-
ge továbbra is sikernek tekinti, hogy az 1990-es évektől a régió országaiban 
aránylag gyorsan gyökeret vertek a piaci és politikai szabadság intézményei, 
és az uniós tagság feltételeit is teljesíteni tudták. Például Andrei Shleifer és Da-
niel Treisman (talán túlzottan is optimista) értékelése szerint: „Az egykori ke-
leti blokk népeinek életkörülményei drámaian javultak. Az átalakulás kezde-
te óta a poszt-kommunista gazdaságok gyorsan növekedtek. Polgáraik anya-
giakban bővelkedőbb, hosszabb, és boldogabb életet élhetnek. Ma ezek az 
országok többnyire úgy festenek, mint a gazdasági fejlettség hasonló szintjén 
álló társaik bárhol a világon. Normális országokká váltak – sőt, bizonyos szem-
pontból ennél is többre jutottak” (Shleifer–Treisman, 2014: 1; – az idézetet for-
dította: G. B). 

Ami a mai Magyarországot illeti, szembetűnő, hogy mennyire nincs divat-
ban az átmenet sikereinek emlegetése. Sokkal nagyobb a keletje az „elmúlt öt 
év”, „elmúlt nyolc év”, „elmúlt huszonöt év”, a szocialista rendszer, vagy akár 
az egész huszadik század bűneit, kudarcait, és elszalasztott lehetőségeit fel-
hánytorgató elemzéseknek, pamfl eteknek, sőt jeremiádáknak. Reneszánsza 
van a történelmi útvesztés és stagnálás látnoki erejű metaforáinak és elemzé-
seinek is, mint amilyen Ady Endre „kompországa” (1905/1936), vagy Bibó Ist-
ván „zsákutcás magyar történelme” (1948/1986). 
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A közvéleményünk végletes politikai megosztottságának tükrében nem 
meglepő a múlt, a jelen, és a jövő megítélésében burjánzó pesszimizmus, és a 
sokszor túladagolt ideológiai töltetű, kölcsönös vádaskodás. Én mégis inkább 
azokkal érzek közösséget, akik az átalakulás különböző dimenzióinak és sza-
kaszainak kiegyensúlyozott és tényekre alapozott értékelését tekintik a fel-
adatuknak (Kornai, 2005; Kis, 2013 és 2014). Így Kelet-Közép-Európa és benne 
Magyarország 1989 utáni fejlődését sem pusztán a Bibó klasszikus művében 
elemzett „kisállami nyomorúság” (1946/1986) legújabb stációjának tekintem, 
hanem történelmi jelentőségű kitörési kísérletnek, ami ugyan nincs sikerre 
itélve – de kudarcra sem. Bár sokszor valóban kísérteni látszik a múlt „nyomo-
rúsága”, azért az utóbbi évtizedekben Európa keleti peremén és Magyarorszá-
gon is épp elég pozitív dolog történt ahhoz, hogy ne úgy vonjuk meg a fejlődés 
mérlegét, mint az egykori sláger refrénje: „Ez az a ház, ahol semmi se változik. 
Ez az a ház, ahol áll az idő.” Ehelyett a térség átalakulása a történelmi folyto-
nosság és változás folyamataira és perspektíváira egyaránt nyitott elemzői 
munkát érdemel.

AZ ÚJ KAPITALIZMUS VÁLTOZATAI

Ha van rá okunk, hogy a kelet-közép-európai átalakulás sikeréről beszéljünk, 
jogos a kérdés: vajon mi tette az új rendszert (viszonylag) sikeressé? A fejlett nyu-
gati országokról szóló szakirodalomnak régóta fontos témája a fejlődésük intéz-
ményi hátterének feltérképezése. A legnagyobb hatású művek egybehangzó 
üzenete, hogy a sikerhez többféle út is elvezethet. A brit, francia, német, és észak-
amerikai kapitalizmust, vagy a kis skandináv országok kapitalizmusát más-más 
intézményi megoldások tették hosszú távon is sikeressé (Ger schenk ron, 1962/
1984; Shonfi eld, 1965; Katzenstein, 1985). A kapitalizmus változatai kutatásának 
ma legnépszerűbb irányzata szerint ezen a neoliberális globalizáció sem változ-
tatott, vagyis a világpiaci versenyben való helytállást és a gazdasági fejlődést ma 
is többféle intézményegyüttes szolgálhatja. Nemcsak a liberális, hanem a koor-
dinált piaci gazdaságoknak vagy az erőteljesebb állami beavatkozással működő 
változatoknak is vannak előnyei, de hátrányai is (Hall–Soskice, 2001). 

Bár a világpiaci versenyképesség Kelet-Közép-Európa kisméretű és nyitott 
gazdaságaiban is egyik feltétele és mércéje a sikernek, az átalakulás igazi nagy 
kérdése itt az volt: egyáltalán életképes-e és fenn tud-e maradni a szocializ-
mus utáni kapitalista rend? Polányi szerint a kapitalizmus léte az egész törté-
nete folyamán azon állt vagy bukott, hogy képes volt-e a piaci hatékonyság, a 
társadalmi kohézió, és a politikai legitimitás közötti elkerülhetetlen és vissza-
visszatérő konfl iktusok feloldására. 

Polányi az 1930-as évek nagy válsága, a fasiszta és náci uralom, és a pusz-
tító második világháború drámai tapasztalatainak birtokában fogalmazta meg 
híres tézisét: „[A]z önszabályozó piac magában foglalt egy merev utópiát. Ilyen 
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intézmény egy pillanatig sem létezhetett volna a társadalom emberi és termé-
szeti szubsztanciájának megsemmisítése nélkül. Az embert fi zikailag tette volna 
tönkre, környezetét pedig pusztasággá változtatta volna. A társadalomnak óha-
tatlanul intézkednie kellett önmaga védelmében, de minden intézkedés ron-
gálta a piac önszabályozását, bomlasztotta az ipari életet, és így egy másik 
módon is veszélyeztette a társadalmat. Ez a dilemma kényszerítette egy meg-
határozott kerékvágásba a piaci rendszer fejlődését, és végül ez züllesztette szét 
a piaci rendszerre alapozott társadalmi szervezetet” (Polányi, 1944/1997: 8.).

A témám szempontjából a tézis legfontosabb üzenete, hogy életképes kapi-
talista társadalom nem létezhet egy önszabályozó piaci rendszer bázisán, mert 
a vele járó – akár végzetes kimenetelű – kilengések megfelelő korrigálására ön-
magukban sem a piacok, sem a terjeszkedésük által veszélyeztetett társadalmi 
csoportok nem képesek. Így a rendszer fennmaradását a piac túlterjeszkedése 
és a társadalom eltúlzott védekező reakciói egyaránt veszélybe sodorhatják, ha 
centrifugális erejüket nem mérsékli és ellentétes dinamikájukat nem koordi-
nálja egy harmadik – velük szemben bizonyos fokú autonómiával rendelkező 
– erő. Mai körülmények között ez nem lehet más, mint a választott kormány-
zat, amelynek koordinációs funkciója gyakorlásához az is elengedhetetlen, hogy 
a tektonikus piaci „mozgások” és társadalmi „ellenmozgások” kiváltói – egy-
felől a tőkések, másfelől a munkások vagy egyéb veszélyeztetett csoportok – 
szemében egyaránt legitim szereplő legyen (Polányi, 1944/1997: 199.). 

Polányi elmélete tehát az olvasatom szerint a lényegét tekintve politikai ka-
pitalizmuselmélet, amely az olykor a rendszer puszta létét is fenyegető kilen-
géseket a „kettős mozgás” konfl iktusos dinamikájával magyarázza, a tartós 
fennmaradását viszont, sőt ami a kelet-közép-európai esetekben különösen 
fontos a keletkezését is, a politikai szféra, ezen belül a kormányzat koordiná-
ciós kapacitásából és társadalmi elfogadottságából vezeti le. Ennek megfele-
lően a kapitalizmus kulcsfontosságú intézményegyüttese magában foglalja a 
gazdasági dinamizmust gerjesztő piac, a társadalmi kohéziót biztosító jóléti 
rendszerek, valamint a mindezek működését összehangoló és így a rendszer 
fennmaradását is szolgáló politikai szféra – az állami adminisztráció és a po-
litikai demokrácia (és esetenként a neokorporatista „gazdasági demokrácia”) 
– intézményeit.

Polányi elméletét továbbgondolva az új kapitalizmus típusait aszerint kü-
lönböztetem meg, hogy mekkora hangsúlyt kapott bennük a gazdasági libera-
lizmus és a társadalom védelmének elve (Bohle–Greskovits, 2012). Pontosabban 
az a fő kérdésem, hogy milyen mértékben és formában használták az államot 
a szocialista rendszer átalakításában élen járó politikai és technokrata elitek, 
egyfelől a piaci intézmények megteremtésére, másfelől a társadalom kohézió-
jának fenntartására, úgy, hogy közben a saját legitimitásuk is megmaradjon.

Kelet-Közép-Európa államai más-más módon válaszoltak a nagy átalaku-
lásuk kihívásaira. Észtországban, Lettországban, és Litvániában a gazdasági 
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liberalizmus egy új, radikális neoliberális változata diadalmaskodott, amely nem 
nagyon tűrt meg szociális engedményeket. Sem a nagyvonalú jóléti szolgál-
tatások, sem az örökölt gazdasági tevékenységek alkalmazkodását segítő, vagy 
új befektetőket ösztönző állami programok nem váltak általánossá. Ehelyett a 
balti államok az átalakulás folyamatainak koordinációját nagyrészt a piacra 
hagyták. 

Kormányaik legitimációjának fő forrása egy nacionalista „társadalmi szerző-
dés” volt, vagyis leegyszerűsítve az, hogy a balti népek a szovjet „gyarmati” 
múlttal való radikális gazdasági és politikai szakítás fejében elfogadták, hogy 
a nemzeti újjászületésnek átmenetileg hatalmas gazdasági visszaesés, nélkü-
lözés, és a régióban kiemelkedő mértékű egyenlőtlenség lesz az ára. Úgy is 
mondhatjuk, hogy a balti államok az átalakulás jóléti veszteségeiért a nemze-
ti és kulturális identitásuk visszaszerzésével és védelmével kárpótolták polgá-
raikat. Emellett Észtországban és Lettországban az átalakulás fő veszteseinek, 
a népes orosz ajkú kisebbségeknek eleinte nem adták meg az állampolgárságot 
és a vele járó politikai jogokat.

Ezzel szemben a visegrádi országok beágyazott neoliberalizmusának sajátos-
sága a kompromisszum keresése a piaci rendszer és az ellene való védekezés 
mindkét formája – a jóléti és a gazdasági protekcionizmus – között. Mind a 
jóléti államuk, mind az iparpolitikájuk sokkal nagyvonalúbb, de persze költ-
ségesebb is volt, mint a balti államoké. Kormányaik a legitimitásukat egy jólé-
ti „társadalmi szerződéssel” próbálták fenntartani. Jóléti állami szolgáltatásokkal 
igyekeztek megbékíteni az átalakulás veszteseinek politikailag befolyá sosabb 
csoportjait, míg a legkiszolgáltatottabb rétegek, például a romák, a szerző-
désből nagyrészt kirekesztődtek (Szalai, 2007). Hasonlóképp, a gazdaságuk 
világpiaci versenyképességét kisebb részben a feldolgozóipar öröklött hazai, 
de még inkább az új, transznacionális nagyvállalatainak nyújtott busás állami 
ösztönzőkkel támogatták a visegrádi országok.

Egy korábbi tanulmányom gondolatához visszatérve (Greskovits–Bohle, 
2007: 9.), úgy is felfoghatjuk, hogy ezek az országok lényegében a második vi-
lágháború utáni korszak sikerreceptjét próbálták átvenni, amit Polányi nyo-
mán John Ruggie (1982) „beágyazott liberalizmus”-nak nevezett. Csakhogy 
ebből a szempontból túl későn „tértek vissza” Európába, mert a globalizáció 
korában a bőkezű jóléti állam és a piaci alkalmazkodást megkönnyítő iparpo-
litika korábban bevált együttese már nem alkalmazható a régi módon. Ezért 
a visegrádi országok kompromisszumai inkább számos nyugat-európai ország 
napjainkra jellemzővé vált beágyazott neoliberális rendszerére emlékeztetnek, 
amelyben a társadalom védelme részben már elvesztette eredeti célját és in-
tézményi alapjait, és maga is „alárendelődött a neoliberális versenyképesség 
vezérelvének” (Van Apeldoorn, 2002: 181.). 

Mindezzel együtt, a visegrádi országok egyenlőtlenségi és szegénységi mu-
tatói, valamint a feldolgozó iparuk külföldi tőkevonzó képessége és komplex 
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exportteljesítménye többnyire jobb, mint a balti államoké. Bár politikai életük 
erősen polarizált, a politikai intézményeik is nyitottabbak és fejlettebbek vol-
tak, mint a balti és balkáni államokéi – igaz, a demokratikus intézmények mi-
nősége tekintetében Magyarország 2010 óta egyre gyorsabban és drámaiabban 
esik vissza a többi visegrádi országhoz, sőt a balti országokhoz képest is.

A térségben a neokorporatista típust képviselő Szlovénia gazdasági libera-
lizációs és privatizációs reformjai voltak a legkevésbé radikálisak, jóléti rend-
szere viszont a legnagyvonalúbb kompenzációt biztosította az átalakulás vesz-
teseinek. Emellett Kelet-Közép-Európában egyedül ez az ország közelíti meg 
a fejlett nyugati kis államok második világháború utáni sikermodelljének szá-
mító „demokratikus korporatizmust” (Katzenstein, 1985). A szlovén „gazda-
sági demokrácia” különböző szintű fórumain a munkaadók, munkavállalók 
valamint más társadalmi partnerek és az állam képviselői egymással rendsze-
resen egyeztetve keresik a megoldásokat a felmerülő gazdasági problémákra, 
a bérek alakulásától a jóléti állami reformokig, vagy a munkakörülmények és 
a munkaerőpiac szabályozásáig. Bár az egyeztetéses rendszer a 2000-es évek 
közepéig sikeres volt, később a belpolitikai harcok kikezdték, a globális pénz-
ügyi válság hatásai pedig még inkább aláásták az intézményeit. 

Végül a viszonylag gyorsan kiformálódó neoliberális, beágyazott neolibe-
rális, és neokorporatista rendszerektől kezdetben lemaradó Bulgária és Romá-
nia átalakulásának korai szakaszát rendszerkudarcként jellemzem azon az ala-
pon, hogy az 1990-es évtized nagy részében kormányaiknak mind a koordi-
nációs kapacitása, mind a koherens stratégiája, mind pedig a kellő legiti mitása 
hiányzott a rendszerváltási erőfeszítéshez. Ezekben az országokban csak az 
uniós tagságra való felkészülés, és az unió anyagi, szellemi, és adminisztratív 
támogatásán alapuló „importált” kormányzati koordinációs kapacitás hozott 
változást, aminek eredménye a 2000-es évtized második felére neoliberális 
(bár a balti államokhoz képest továbbra is gyengén koordinált) rendszer lett.

RENDSZEREK ÉS VÁLASZUTAK

Az új rendszerek keletkezésének magyarázatakor izgalmas kérdésekkel szem-
besülünk. A legnagyobb kérdés: mennyire „szabadon választották” a kis ke-
let-közép-európai államok történelmük új fejlődési irányát? Nem úgy van-e 
inkább, hogy a nemzetközi korlátok és lehetőségek vagy a múltból örökölt 
problémák, intézmények, és viselkedési minták túl szűkre szabták a mozgás-
terüket ahhoz, hogy esetükben a szó valódi értelmében vett választásról be-
szélhessünk? 

Ennek elsősorban éppen az mond ellent, hogy az intézményi homogeni-
zálásra a végletekig törekvő (bár ebben sem teljesen sikeres) szocialista rend-
szer romjain és – mint David Stark és Bruszt László könyve (1998) bemutat -
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ta – részben a romjaiból felépülő kapitalizmus típusai nem annyira differenci-
áltak lettek, mint a rendszer nyugati változatai. Hogy ez nem triviális fej lemény, 
arról az is árulkodik, hogy a nemzetközi szakirodalomban egyes szerzők még 
manapság is az új kapitalizmus, demokrácia, vagy jóléti állam döntően az el-
múlt rendszer sajátosságaiból magyarázható egyetlen „poszt-kom munista” 
típusáról értekeznek. 

Mint láttuk, a különböző intézményegyütteseknek eléggé koherens és Po-
lányi elmélete alapján jól értelmezhető belső logikája van, ami annak is ellene 
szól, hogy pusztán a véletlen termékei lennének. Szintén a politikai választá-
sok és döntések fontosságára utal, hogy a változatok többnyire éles konfl iktu-
sokból és nehéz kompromisszumokból születtek. Végül érdemes felidézni, hogy 
az elágazó utakat már az átalakulás első évtizedének legnagyobb hatású ösz-
szehasonlító művei is észlelték, és ugyancsak politikai döntésekkel és koalíci-
ókkal magyarázták (Stark–Bruszt, 1998; Eyal–Szelényi–Townsley, 1998). Mind-
ezek és a saját kutatásaim alapján arra jutottam, hogy a mozgásterük nemzet-
közi gazdasági és politikai, valamint a szocialista (és korábbi) múltjukból 
örökölt korlátjai között a térség államai igenis képesek voltak a saját jövőjüket 
illetően fontos döntésekre. Nem igaz tehát, hogy a történelmük vonata csak 
átrobogott rajtuk, hanem az új vágányoknak maguk is kovácsai voltak.

Mindenekelőtt, a politikai és technokrata eliteknek a szocializmus bukását 
követő időszakban hozott első nagy döntései kulcsszerepet játszottak az új rend-
szerek kialakulásában. Választási szabadságuknak alapvető feltétele volt a ha-
tékony kormányzáshoz szükséges koordinációs kapacitás és stratégia megléte 
– ezek híján nem is lenne értelme valódi választásokról beszélni. Emellett a 
szocialista és korábbi múlt öröksége is korlátozta a döntéshozókat. A szakiro-
dalom alapján ennek talán a legfontosabb elemei a megkésett és megakasztott 
nemzetállam-építés; a csak részleges és részben vakvágányra futott gazdasá-
gi modernizáció; a tőkehiány és eladósodottság; a paternalista jóléti állam; va-
lamint a fejlett nyugattal szembeni – az európai hatalmaknak a térség törté-
nelmében játszott ellentmondásos szerepével is magyarázható – ambivalencia 
bal- és jobboldali eszmevilága. (Bibó, 1946/1986; Kornai, 1993; Berend, 1999). 

Ha az effajta korlátozó tényezőknek se szeri se száma, akkor vajon miben 
állt a döntéshozók szabadsága? Maga az örökség nyilván nem lehetett politi-
kai választás kérdése. De, épp mivel a rendszereken átívelő (fél)perifériális múlt 
hagyatéka nemcsak a kudarcokban, hanem a félkudarcokban vagy ha úgy tet-
szik félsikerekben is bővelkedett, abban már volt szavuk a rendszerváltó eli-
teknek, hogy mi legyen a rájuk váró nagy feladatok fontossági rangsora, és 
hogy a végrehajtásuk zálogának vagy akadályának tekintendő-e mindaz, amit 
a szocialista rendszer (vagy a még korábbi múlt) hátrahagyott. Ezek tehát mind 
olyan választások voltak, amelyekkel nagy politikai felelősség járt. 

Felvethető persze, és a szakirodalomban, de még gyakrabban a politikai 
publicisztikában és diskurzusban fel is vetődik: jogos-e egyáltalán a szocia-



15

A KAPITALIZMUS ÉS DEMOKRÁCIA TÖRÉKENY EGYENSÚLYA ...

lizmus örökségének egyes pozitív elemeiről elmélkedni? Ez a kérdés személyes 
okból mindig izgatott, talán mert felnőttként mind a két rendszerben éltem. A 
probléma elméleti szempontból sem érdektelen. Könyvtárnyi irodalma van, 
hogyan befolyásolták a huszadik század első felének folyamatai – köztük a vi-
lágválsággal kirobbanó politikai konfl iktusok és a világháborús pusztítás – a 
túlélők törekvését egy szociálisan érzékenyebb és szabadabb, „ember-arcú” 
kapitalista világ megteremtésére. 

A tőke és munka közötti kompromisszum keresés, az állami és nagyválla-
lati tervezés, és (elsősorban az USA-ban) a fordista tömegtermelés és fogyasz-
tói társadalom kezdeményei már a húszas-harmincas években megjelentek, 
habár akkor végül többnyire a fasiszta korporatizmus, a hadiipari konszernek, 
és az önellátást majd a hadigazdaságot szolgáló állami tervezés formáit öltöt-
ték – többek közt Kelet-Közép-Európában is. Csakhogy nyugaton a győztes 
szövetséges hatalmak ezeket a rossz emlékű intézményeket a második világ-
háború után demilitarizálták és demokratizálták, és a keynesi forradalom nyo-
mán átfogó új gazdaságpolitikai rendszerbe illesztették. Az új demokratikus 
politika szereplői pedig egyre inkább úgy tekintettek rájuk, mint a korábbi ka-
tasztrófák elkerülésének és az 1970-es évekig tartó „aranykori” fejlődési pálya 
fenntarthatóságának garanciáira (Gourevitch, 1986). 

De, ha ezek szerint még a kapitalizmus történetében mélypontot jelentő 
korszaknak is volt olyan hagyatéka, amit az utókor megfelelő módosítások után 
értékesnek talált, miért ne lehetne ugyanez igaz a szocialista rendszerre is, 
anélkül, hogy súlyos intézményi és szerkezeti torzulásait egy pillanatig is leki-
csinyelnénk. Csak gátolta volna, vagy szándékolatlanul akár elő is segíthette a 
múlt gazdasági, társadalmi és kulturális öröksége a kapitalizmus létrejöttét a 
szocializmus után? A választott átalakulási stratégia szempontjából ez azért 
volt fontos mérlegelendő kérdés, mert míg a fejlődést gátló elemeket valaho-
gyan semlegesíteni kellett, az örökség értékesebb részét, például a hát rahagyott 
„emberi tőke” hordozóit – azaz lényegében a térség népességét –, inkább se-
gíteni kellett abban, hogy az új rendszer körülményeihez és követelményeihez 
nagyobb rugalmassággal és kisebb veszteségek árán alkalmaz kodhassanak. 

Az 1990-es évek történelmi fordulópontján a döntési helyzetben lévő nem-
zeti elitek más-más módon becsülték fel a hagyaték értékét. Így nemcsak maga 
az örökség, hanem annak megítélése és az ezáltal is befolyásolt reformprioritások 
is nagy hatással voltak az átalakulásnak a korábban már áttekintett gazdasá-
gi, szociális, és identitási cselekvési programjaira, valamint az új politikai vá-
lasztóvonalakra, a jellemző konfl iktusokra, és végső soron a kialakuló demok-
rácia formájára és minőségére. 

Lényeges kitétel, hogy a legfontosabb rendszerformáló döntéseket nem a 
hatásaik előzetes pontos ismeretében, hanem a radikális bizonytalanság légkö-
rében hozták meg. Ezért ami a mai szemünkkel „stratégiának” látszik, az a 
gyakorlatban sokszor a „próba szerencse alapon” logikáját, gyakori kompro-
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misszumokat, és a tervezett reformok módosítását, „felvizezését” vagy akár 
leállítását jelentette – ahogy azt a Polányi-féle „kettős mozgás” politikai kép-
viselőinek mindenkori erőviszonyai és kalkulációi megkívánták. Ennek szem 
előtt tartásával érdemes áttekinteni a rendszerek és választások eddigieket 
összefoglaló sémáját (1. ábra).

1. ábra. Rendszerek és válaszutak
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A már említettek mellett fontos volt az átalakulás nemzetközi és transznaci-
onális környezetének, ideológiai, piaci és hatalmi tényezőinek befolyása is. Min-
denekelőtt, a kezdetben meghozott nagy döntéseket a gazdasági globalizáci-
ónak az 1990-es években már hegemonikus ideológiája inspirálta és terelte sok 
szempontból hasonló megoldások felé az egész térségben (Jacoby, 2006). Ez is 
magyarázza, hogy a közép-kelet-európai kapitalizmus modelljei Szlovénia ki-
vételével egytől-egyig a neoliberalizmuson belüli változatok, nem pedig annak 
alternatívái.

Persze jogos feltenni a kérdést, hogy egyáltalán léteztek-e akkoriban vala-
melyest vonzó és egyben a neoliberalizmus különböző fajtáihoz képest reális 
alternatívák a piaci és politikai szabadságot kiiktató bukott rendszerüktől sza-
baduló országok számára. Én úgy látom, hogy még utólag sem könnyű ilyen al-
ternatívákat felfedezni. Nem kis részben, még a „harmadik utas” szlovén fejlő-
dés hosszan tartó sikerének is az ország kivételesen kedvező adottságaiban van 
a magyarázata (Stanojevic, 2003; Greskovits–Bohle, 2007: 17.). Az ország átala-
kulása elnyújtott és fokozatos folyamat volt, amely még Tito Jugoszláviájában 
elkezdődött. Mint a föderáció viszonylag önálló tagjának, Szlovéniának voltak 
önigazgatási tapasztalatai. Ez a rendszer egy a többi szocialista országban ke-
vésbé ismert és/vagy megtűrt participációs elemet vitt a politikába. Olyan mun-
kásképviseleteket, vállalati menedzsereket, és állami hivatalnokokat hagyott 
hátra, akiknek a hajlandósága és a gyakorlati tapasztalata is megvolt a mikro- 
és makrogazdasági, és szociális célok közötti kompromisszumok kereséséhez. 
Emellett, annak idején a szlovén szocialista gazdaság nem csak a legliberálisabb, 
hanem a legfejlettebb és a nyugat felé legnyitottabb volt a térségben. Messze 
nem függött annyira Szerbiától, mint például a balti államok Oroszországtól.

A fentieket fi gyelembe véve is megállja a helyét az az állítás, hogy az 1990 
utáni rendszerüket a szlovének is választották, nemcsak örökül kapták. A mun-
kás önigazgatás a volt Jugoszlávia többi utódállamában – például Horvátor-
szágban és Szerbiában – is az örökség része volt, tehát módosult formában el-
vileg a szocializmus bukása után is fennmaradhatott volna. Hasonló volt a 
helyzet a döntően a Szolidaritás kormányai által átalakított Lengyelországban, 
vagy Magyarországon, ahol az átmenet kezdetén még sokakban élt 1956 és 
1957 forradalmi és ellenálló munkástanácsainak vagy a Kádár-rendszer fele-
más önigazgatási kísérleteinek emléke. Mégis, Szlovéniától eltekintve, a mun-
kásokat és szakszervezeteiket a rendszerváltás kisebb-nagyobb döntéseibe 
következetesen bevonó „gazdasági demokrácia” az ideológiai vitákban vesztes 
„harmadik utas” gondolkodás elmeszüleménye maradt, aminek egyik fontos 
okát a neoliberális korszellemben látom. Megkockáztatom azt a (bevallottan 
történelmietlen) gondolatkísérletet, hogy ha a gondviselés valamely csodája 
folytán a kelet-közép-európai kisállamok már az 1960-as években csatlakoz-
hattak volna a nyugathoz, ma a neokorporatista modell több példájára buk-
kannánk a térségben. A Prágai Tavasz Csehszlovákiája alighanem köztük lenne.
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A nemzetközi ideológiai befolyáson túlmenően, a kezdeti nagy döntések 
nyomán Kelet-Közép-Európa a globális és európai kapitalizmus pénzügyi, ke-
reskedelmi, és termelési vérkeringésének és intézményeinek is részévé vált. A 
nemzeti szintű politikával kölcsönhatásban a különböző ágazatokban tevé-
kenykedő transznacionális nagyvállalatok; a nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek, főként a valutaalap és a Világbank; az Európai Unió; és a régión belüli 
kooperáció új szervezetei egytől-egyig hozzájárultak, hogy a kelet-közép eu-
rópai országok az általuk (is) preferált demokratikus és kapitalista fejlődési 
úton maradjanak. A nemzetközi gazdasági és hatalmi tényezőknek még ennél 
is nagyobb szerepe volt abban, hogy egyes országok, például Szlovákia, Bul-
gária, és Románia, az 1990-es évek végén pályakorrekciót hajtottak végre, 
méghozzá az addiginál ígéretesebb irányba.

Vajon csupán átmeneti képződmények a jellemzett rendszerek, vagy pedig 
már konszolidálódtak, és így hosszabb távon is képesek lesznek az alapvető 
intézményi sajátosságaik reprodukálására? Bár a konszolidációnak vannak 
jelei, kétségtelen, hogy az elmúlt huszonöt év ismétlődő válságai mindig nagy 
kihívások elé állították a térség országait. A szocialista rendszer agóniája mély-
ségében és hosszában az 1929–1933 közötti világválságra emlékeztető vissza-
esésbe torkollott. A válság negatív hatásait sem az átmenet éllovasai, sem a 
lemaradó országok nem tudták elkerülni, bár az előbbiek talán kevesebbet 
szenvedtek tőlük. A gazdasági válsággal egy időben a régiót a független nem-
zetállamok (újjá)építésének nem kevésbé drámai és a jugoszláv esetben temér-
dek vérontással járó folyamatai is megrázták. Több ország kilábalását már az 
1990-es évek második felében újabb gazdasági és pénzügyi sokkok vetették 
vissza, amelyek pontot tettek a „nemzeti kapitalista” osztály megteremtésének 
korábbi, Magyarországon kevésbé jellemző, kísérleteire és Kelet-Közép-Euró-
pa gazdaságait új, masszív külföldi tőkeimportra alapozott és exportorientált 
transznacionális kapitalista pályákra terelték.

A térség rövid „aranykora” az 1990-es évek végétől a 2000-es évek köze-
péig tartott: a termelés külső és belső piacai és a külföldi tőkebefektetések je-
lentősen bővültek, felgyorsult a gazdaság és az életszínvonal növekedése, és 
az unió keleti bővítése is az optimista várakozásokat táplálta. A transznacio-
nális kapitalizmus jó választásnak tűnt egészen a 2000-es évek végének glo-
bális megrázkódtatásáig, aminek utórezgéseit máig érezzük.

A válság kezdete óta (de Magyarországon már azt megelőzően is) az új 
rendszerek törékenysége a gazdasági egyensúlyvesztés és a politikai destabi-
lizáció drámai tüneteiben jelentkezik. Gyakoriak a tömeges és néha erőszakba 
torkolló demonstrációk és zavargások (Beissinger–Sasse, 2012). Növekszik a 
különféle szélsőséges ideológiákat képviselő pártok, olykor pedig a korábban 
középutas, de az új helyzetben radikalizálódó tömegpártok tábora. Régió-szer-
te visszaesett a választásokon való részvétel, és a demokratikus intézmények, 
valamint az Európai Unió támogatottsága. A Freedom House már a 2012-es 
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jelentésében is különösen aggasztónak tartotta, hogy „a demokratikus rend-
szer ma épp azokban az országokban mutatja a sérülékenység súlyos jeleit, 
amelyek az elmúlt két évtized legnagyobb sikertörténetei voltak. Az utolsó öt 
évben a Nations in Transit egyértelmű visszaesést tapasztalt az országcsoport 
kulcsfontosságú kormányzati intézményeinek minőségében. Az Európai Unió 
új tagállamai közül Magyarország meredek visszaesése a legszembeszökőbb… 
Bár az ország már az Orbán Viktor miniszterelnök vezette jelenlegi kormány 
ideje előtt megindult lefelé a lejtőn, a hatalom koncentrálására az elmúlt két 
évben tett intézkedések nagyban hozzájárultak a trendhez” (Walker–Habdank-
Kolaczkowska, 2012: 9.; az idézetet fordította: G. B.). 

Hogyan értelmezhetők a kapitalista demokrácia egyensúly-vesztésének és 
sérülékenységének a térség egészében megfi gyelhető, de mind intenzitásuk-
ban, mind formájukban eltérő tünetei? A bemutatott rendszertipológiám lo-
gikája alapján a magyarázatot a politikai szféra, ezen belül a kormányzati ko-
ordináció súlyos fogyatékosságaiban és zavaraiban keresem. 

A JÓ ÉS ROSSZ KORMÁNYZAT VÁLTOZATAI, ÉS ÖSSZEFÜGGÉSÜK 

A KAPITALIZMUS TÍPUSAIVAL ÉS A DEMOKRÁCIA MINŐSÉGÉVEL

Mivel a kapitalista változatok életképességét a politikai szféra, különösen pedig 
a választott kormányzat minőségével és hatékony koordinációs képességével 
magyarázom, felvetődik a kérdés: melyek a jó kormányzás ismérvei? E klasz-
szikus téma nagy irodalmából Peter Mair (2009) elméletére építek, aki szerint 
a jó kormányzás felelős(ségteljes) és egyszersmind fogékony a választók igényeire. 
Csakhogy, mint írja: „a felelősségteljes és fogékony kormányzás között már 
korábban is meglévő hézag mára már szakadékká mélyült, melynek áthidalá-
sát megnehezíti, hogy a pártoknak új helyzetben kell versenyezniük, a kormá-
nyoknak pedig új helyzetben kell kormányozniuk. Napjainkban a szervezeti 
változásaik és a civil társadalommal fennálló kapcsolataik lazulása miatt a 
pártok már nem képesek a szakadék áthidalására, sőt még arra sem nagyon, 
hogy választóikat meggyőzzék, az a politika szükséges velejárója. Ebben látom 
a ma sok nyugati demokráciát sújtó betegség egyik fő okát” (Mair, 2009: 5.; az 
idézetet fordította: G. B.).

Ami a kormányzás megváltozott feltételeit illeti, Mair kiemeli a nemzetkö-
zi kötelezettségekkel járó megnövekedett felelősséget (értelmezésemben a nem-
zetközi szervezeti tagságból és világpiaci integrációból eredő terhektől az adós-
ságszolgálati kötelezettségekig); a korábbi belpolitikai döntésekből következő 
kötelezettségek (olvasatomban például a nyugdíjak) egyre növekvő költségeit; 
végül pedig azt, hogy a pártok közvetítő szerepének gyengülése miatt a kor-
mányoknak még a beszűkült mozgásterükön belül sem könnyű átlátniuk, hogy 
a polgárok mely csoportjai miféle új igényei iránt kellene fogékonyak lenniük.
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Mindezek folyományaként a kormányzás mindennapjai nyugaton is egyre 
inkább eltávolodnak a felelősségteljes és egyben fogékony kormányzás ideál-
jától. A tipikus esetben a pártok „a felelősségteljes kormányzás érdekében el-
hanyagolják a reprezentatív kormányzást”, azaz a választók igényeire való fo-
gékonyságot (Mair, 2009: 5.). Bár Mair-t elsősorban a felelősen kormányzó, de 
eközben a választóikat cserbenhagyó pártok esete foglalkoztatja, különösen a 
globális pénzügyi válság kirobbanása óta ennek az ellenkezőjére, vagyis a vá-
lasztói igényekre ugyan fogékony, vagy azokat kampány-ígéretekkel felkeltő, 
de felelőtlen hatalom esetére is találunk nyugati példákat. Napjaink Görögor-
szágának politikai élete mindkét anomália iskolapéldája.

Átalakulásának viszonylagos sikere ellenére, az ideálistól eltérő kormány-
zati periódusok és teljesítmények különböző változatainak a kelet-közép-euró-
pai térség is gazdag példatára. Gondoljunk csak a Magyarországon 2006-ban 
hatalomra került és a választói ígéreteinek a felelős kormányzás követelménye-
ire hivatkozva hátat fordítani próbáló, aztán visszatáncoló, és kapkodásába végül 
bele is bukó balliberális kormány esetére (Kis, 2014). A legkézenfekvőbb ellen-
példa a már 2002-ben is választást nyert balliberális koalíció „jóléti rendszer-
váltása”, amit a kormány az egyre vállalhatatlanabb pénzügyi terhei ellenére is 
jó darabig napirenden tartott. Végül, a térségünkben a választók képviseletére 
és a felelős kormányzásra egyaránt alkalmatlan vezetés esetei sem ritkák. Az 
1990-es évek bolgár és román kormányai többnyire ebbe a kategóriába estek – 
ezért sem meglepő, hogy ott az átalakulás eleinte kudarcot kudarcra halmozott. 

A kiragadott példákon túlmenően most megfogalmazok néhány általáno-
sabb hipotézist, amelyek irányt szabnak a jövőben tervezett kutatásaimnak. 
Mindenekelőtt az a sejtésem, hogy a tipológiám neoliberális modelljébe tar-
tozó balti országokban (és a későn jövő Bulgáriában és Romániában) az ideá-
lis koordinációtól való eltérés egyik fajtája – mégpedig a választók igényeire 
való fogékonyságot a felelősségre hivatkozva elhárító és népszerűtlen intéz-
kedések esetén a lojalitásukban vagy apátiájukban bízó kormányzás –, gyako-
ribb, mint az ellenkező anomália. Ezzel szemben a beágyazott neoliberális 
modellben a kormányzati koordináció mindkét irányú kilengésének nagyobb 
a valószínűsége. Sőt, éppen a rendszer legitimitását megalapozó jóléti társa-
dalmi szerződés sokszor nehezen kordában tartható költségei miatt az ellen-
tétes irányú kilengések sokk-szerű, illetve a „húzd meg, ereszd meg” logikáját 
tükröző váltakozása sem ritka. Gondoljunk csak a Vladimir Meciar bukása 
után különösen 2004-től radikalizálódó szlovák reformokra, vagy a hazai pél-
dák közül a Bokros-csomagra, illetve 2009-ben Bajnai Gordon, 2010-től pedig 
Orbán Viktor kormányának megszorító intézkedéseire. 

Bár ezek beszédes példák, arra a kérdésre, hogy a kapitalista rendszermo-
dellek és a kormányzati koordináció egyik, másik, vagy mindkét anomáliájá-
ra való hajlamosság között vajon valódi oksági összefüggés, vagy inkább a 
weberi értelemben vett „elektív affi nitás” áll-e fenn, csak további elméleti és 
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empirikus munka alapján tudok majd válaszolni. Ugyanez a helyzet egyfelől 
a kapitalizmus és a rossz kormányzás változatai, másfelől a demokrácia tipi-
kus „betegségei” közötti kapcsolatokkal, amelyek az új rendszerek minőségét 
a legitimitás szempontjából érintik. Előadásomat az e problémákat illető né-
hány gondolattal zárom. 

A kormányzás ingájának különböző irányú kilengései – különösen, ha szél-
sőségesek vagy gyakran és sokk-szerűen váltakoznak – súlyos következmé-
nyekkel járhatnak a demokráciára: csökkentik a társadalmi elfogadottságát, 
intézményeit törékennyé, szélsőséges esetben sebezhetővé tehetik. A felelős-
ségteljes, de a választók hangjára süket kormányzás Mair (2006) kifejezésével 
élve „kiüresedett demokráciához” vezethet, amit az állampolgárok politikai rész-
vétele különböző formáinak alacsony szintje vagy tartós csökkenése jelez. Ke-
let-Közép-Európában a neoliberális balti országok, valamint Bulgária és Ro-
mánia demokráciái valóban ilyen tüneteket mutatnak, bár ezek súlyossága 
eltérő mértékű (Greskovits, 2015). 

A felelősségteljes kormányzás elveit a választói miatt felrúgó hatalom vi-
szont egy másik tipikus szindrómához, a támogatói táborát permanens oszto-
gatással mozgósító, de gazdaságilag előbb-utóbb destabilizáló hatású populis-
ta demokráciához vezethet. Ennek az vet véget, ha a kormányzat már képtelen 
a felelőtlen intézkedései nyomán egymásra torlódó gazdasági feszültségek ke-
zelésére, aminek különösen nagy a valószínűsége globális és regionális válsá-
gok idején, mert ilyenkor a gazdasági populizmus külső pénzügyi forrásai is 
kiapadnak.

Albert Hirschman az 1970-es évek latin-amerikai diktatúráiról írt tanulmá-
nyában a tőle megszokott pontossággal elemezte az ottani populista demokrá-
ciák végóráit jellemző cselekvésképtelenség súlyos politikai következményeit. 
„[N]yilvánvaló kapcsolat van az önkényuralmi rendszerek hatalomra kerülése 
és közvéleményt fogságban tartó képzet között, hogy az ország súlyos gazda-
sági problémákkal szembesül... de képtelen a megoldásukra. Minél mélyebben 
gyökerezik és minél szélesebb körben terjed a tehetetlenség érzete, annál na-
gyobb a valószínűsége, hogy rendszerváltás lesz, és népes csoportok elfogadják, 
sőt akár ünneplik majd [a diktatúrát]. És minél több a megoldatlan, vagy annak 
tartott probléma az önkényuralmi hatalomátvétel pillanatában, annál erősebb 
kísértést érez az effajta kormány, hogy hosszú időre bebetonozza hatalmát és 
ezt az örökölt gondok tömkelegével igazolja, majd pedig ha kiderül, hogy a 
problémák egyike, másika mégiscsak megoldható vagy enyhíthető, még legi-
timitásra is szert tegyen.” (Hirschman, 1981: 118.; az idézetet fordította: G. B.).

A balliberális kormányok populista demokráciája Magyarországon is huza-
mos cselekvésképtelenségbe torkollott, amit a felelősségteljes kormányzás hely-
reállítására tett hamvukba holt és megkésett kísérletek kapkodó logikája a teljes 
magyar közvélemény – még a baloldaliak és a liberálisok számára is – nyilván-
valóvá tett. Mindez táptalajává vált a szabadság intézményeit a hatalom meg-
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szerzése után eltökélten visszanyeső politikai elitek megerősödésének. Ez töb-
bek között az egymással is versenyző jobboldali és szélsőjobboldali pártoknak 
a balliberális kormányok által magára hagyott civil társadalomba való, sok építő 
energiát is mozgósító, beépülésén alapult. A történelem gonosz fi ntora, hogy 
bár az intézményi leépülés mára már a demokrácia hajtűkanyarjához vezetett 
(Kornai, 2015), a jobboldal továbbra sem társadalmi vákuumban uralkodik. 

Mintha párbeszédet folytatna a diktatúra szellemi előzményét, a tehetetlen-
ség átható érzületét, leíró Hirschmannal, Bibó István nem kevésbé pontos lát-
noki elemzése az előzmények, majd a már hatalmon levő önkény szellemi kör-
nyezetének egy másik fő elemét, a félelmet, és ennek politikai következménye-
it emeli ki. „Közép- és Kelet-Európa országai azért féltek, mert nem voltak kész, 
érett demokráciák, s minthogy féltek, nem is tudtak azokká válni... Így a féle-
lem, a veszély állandó érzésében szabállyá vált mindaz, amit az igazi demok-
ráciák csak az igazi veszély órájában ismernek: a közszabadságok megkurtítá-
sa, a cenzúra, az ellenség ’bérenc’-einek, az ’áruló’-nak a keresése, a minden-
áron való rendnek vagy a rend látszatának s a nemzeti egységnek a szabadság 
rovására való erőltetése. A demokrácia meghamisításának és korrumpálásának 
a legváltozatosabb formái jelentek meg... az általános választójognak a demok-
ratikus fejlődés ellen való kijátszása, az egészségtelen és nem tiszta szempon-
tokon alapuló koalíciók és kompromisszumok rendszere, az egészséges közös-
ségi akaratképződést meggátló vagy meghamisító választási rendszerek vagy 
választási visszaélések, puccsok és átmeneti diktatúrák” (Bibó, 1946/1984, 220.). 

KONKLÚZIÓ HELYETT

Bár Magyarország visszaúton van az önkényuralom felé, és a térség egészének 
helyzete sem biztató, az mégis némi optimizmusra adhat okot, hogy úgy tűnik: 
sem a demokrácia kiüresedése, sem intézményeinek visszavétele nem elkerül-
hetetlen folyománya a beágyazott neoliberális kapitalizmusnak. Az egyelőre 
még a kezdet kezdetén tartó új kutatásom első eredményei szerint – bár a so-
káig Magyarországnál is sikeresebb Szlovénia ma szintén súlyos politikai vál-
ságban van –, a cseh, szlovák, és lengyel demokráciáknak eddig még sikerült 
elkerülniük a kiüresedés és az intézményi leépülés szélsőséges tüneteit (Gres-
kovits, 2015). Ezért mindazoknak, akiknek, mint nekem is, szívügyük maradt 
a gazdasági és a politikai szabadság, valamint a társadalmi kohézió között még 
válsághelyzetekben is aránylag kiegyensúlyozott kompromisszumokra képes 
politika tényezőinek és esélyeinek kutatása, ma elsősorban e három ország 
válság előtti és utáni gyakorlatát érdemes tanulmányozniuk.

Másrészt a demokráciák meggyengülésének és az önkényuralom felé tett 
fordulatainak gazdasági, szociológiai és politikai elemzése, és logikájuk jobb 
megértése továbbra is nagy feladatunk, annál is inkább, mert mint Hirschman 
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írta, Hegel híres költői gondolatának paradox optimista olvasata is lehet: „»Mi-
nerva baglya csak a beálló alkonnyal kezdi meg röptét.« Ebből azt a következ-
tetést is le lehet vonni, hogy minél alaposabban és árnyaltabban értjük az ön-
kényuralmi rendszerek kialakulását Latin Amerikában, annál közelebb jutot-
tunk a végükhöz” (1981: 135.; – a z idézetet fordította: G. B.). 
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