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„Állj a sarkadra, viselkedj vezetőként és követni fognak” – hangzik el a 
Netfl ixen vetített és sokak által nézett, népszerű dán politikai sorozatban, a 
Borgenben. Aki látta a sorozatot, tudhatja, hogy párttársai tanácsolják ezt az 
egyébként roppant ambiciózus, ám átmenetileg elbizonytalanodó főhősnőnek, 
aki rövid hezitálás után ezt a tanácsot meg is fogadja, és pártját újra visszaviszi 
a politika centrumába. Persze filmen minden egyszerűbb. A való világban a 
politikai vezetés (mert hát valójában a sorozatban is erről van szó, ha ez nincs 
is ilyen tudományosan defi niálva) ennél azért kicsit bonyolultabb. 

Metz Rudolf kitűnő könyve – sok-sok, a témában írott előzmény után – 
éppen ezt a bonyolultságot mutatja be az olvasónak. Persze jó lenne, ha a 
politikai vezetőnek csupán a „sarkára kellene állnia”, s valóban mindent le-
egyszerűsítene, ha ezt a lépést a választók „követéssel” honorálnák. A politi-
kai vezetés azonban – ezt a könyv nagyon módszeresen bemutatja nekünk – 
korántsem csak a vezető elhatározásáról és a követők csatlakozási szándékáról, 
hanem sok minden másról is szól. A könyv ebbe a nagyon összetett világba 
kalauzolja el olvasóját. 

Az alábbiakban a következő lépésekben haladva mutatom be a művet. Elő-
ször összefoglalom, mit gondol a szerző a politikai vezetés és a demokrácia 
szerves összetartozásáról. Utána bemutatom a szerző által megkülönböztetett 
három demokráciaelméletet és vezetés-koncepciót. A harmadik egységben ki-
térek arra, miképpen vizsgálja Metz a politikai vezetés gyakorlatát Angela 
Merkel és Orbán Viktor példáján. Végül összefoglalom a kötet jelentőségét és 
egyúttal néhány kritikai észrevételt is teszek. 

(A vezetés státusáról a demokráciában) Induljunk ki abból, hogy a mainstream-
demokráciaelméletek ma sem foglalkoznak súlyának megfelelően a politikai 
vezetéssel. Ezeket olvasva az olvasónak sokszor az a benyomása, a liberális 
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demokráciát nem is szükséges vezetni, elég csak működtetni. Valahol persze 
érthető ez a megközelítés, hiszen a kanonizált elméletek szerint a liberális de-
mokráciát intézmények és normák hatják át és ezek szinte önmagukban biz-
tosítják a rendszer működtetését. Sok tudós gondolja tehát úgy, hogy demok-
rácia és politikai vezetés egyenesen ellentétben állnak egymással. A szerző 
azonban könyve elején kijelenti: „A kötet érvelése arra az előfeltevésre épül, 
hogy a demokrácia és a vezetés közötti ellentét csupán látszólagos” (12. o.). Ez 
a kiindulópont lesz aztán kibontva a könyv során, bár mindjárt az elején ta-
lálkozunk egy zavarba ejtő megfogalmazással: demokrácia nincs „helyesen 
felfogott” vezetés nélkül (uo.). Nem teljesen egyértelmű, mire gondol itt a szer-
ző; nyilván nem arra (egész könyve ezzel ellentétes mondanivalót hordoz), 
hogy a „helyes” vezetést minden országra és helyzetre meg lehetne határozni. 
Sokkal inkább áll összhangban könyve mondanivalójával az az értelmezés, 
hogy a „helyes” vezetés azt jelenti, hogy egy bizonyos demokráciaértelmezés-
nek megfelelő (rövidesen látjuk, milyen demokráciaértelmezésekkel dolgozik 
a szerző). Ugyancsak az egész elemzést megalapozó kiindulópont, hogy a de-
mokráciáról és a vezetésről alkotott elképzelés mindig attól függ: „egy adott 
politikai közösséghez tartozók” egy adott időben mit gondolnak a legjobb kor-
mányformáról és a jó kormányzásról (uo.). 

Nem az a kérdés tehát, hogy kell-e vezetés egy demokráciában (ez a szerző 
számára magától értetődő és ebben osztozik a recenzens is), hanem az, hogy 
„a vezetés mely formája lehet összeegyeztethető a demokrácia egy adott ide-
áljával” (16. o.). Ezt akár kulcsmegállapításnak is tekinthetjük, ugyanis egy 
ilyen kiindulópont nem megszokott a demokráciaelméletekben. A liberális de-
mokrácia uralkodó elmélete például nehezen tud mit kezdeni azzal, hogy kü-
lönféle demokratikus ideálok létezhetnek egymás mellett, s ezekhez különféle 
vezetési elképzelések tartoznak. Vegyünk csak egy példát A vezetés megisme-
résének csapdái című részből, ahol Metz arról ír, hogy az erős vezetéstől való 
félelem is lehet csapda, mert ez a félelem megakadályozhatja a probléma sok-
rétű megközelítésének igényét, és a kutatókat sematikus megközelítésekre 
ösztökélheti. Hogyan? Úgy, hogy miközben keressük a lehető legdemokrati-
kusabb vezetést, azt a képet alakítjuk ki magunkban, hogy az csak egyféle-
képpen érhető el, s ami ezen kívül van, azzal nem foglalkozunk vagy csak ne-
gatív címkéket aggatunk rá (41. o.). Ezzel szemben – mondja nekünk a szerző 
– „a kutató akkor jár el helyesen, ha a demokratikus vezetés problémáját több-
féle perspektívából értékeli”, azaz nem a legjobb, hanem a leginkább lehetséges 
megoldást keresi (45. o.). Nem egy megszokott megközelítés.

Ugyancsak nem megszokott az a megközelítés, amikor azt mondja, hogy 
szerinte az a jó, amikor a kutatók nem általános elméletet és univerzális fogal-
mi keretet adnak, és nem is az „objektív igazság” kimondását vállalják ma-
gukra. Ugyanis a vezetés társadalmilag konstruált tevékenység Ebből fakadó-
an a különböző társadalmak különféle politikai közösségei saját előtörténe-
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tüknek és tapasztalataiknak megfelelően konstruálják meg a vezetésről 
alkotott elképzeléseiket (46. o.). Másképpen szólva: minden elmélet egy elkép-
zelt világot alkot a politikáról (55. o.). Itt világosan előjön a könyv konstrukti-
vista szemléletmódja: egyazon perspektívából kell szemlélnünk az objektív 
valóságot és annak szubjektív értelmezését (46. o.). 

(A három demokráciaelmélet és vezetésfelfogás) Már az eddigiekből is látható, hogy 
a szerző számára a politikai vezetés roppant összetett és soktényezős folyamat. 
A kötet II., III. és IV. fejezete van hivatva bemutatni a különféle vezetésideá-
lokat, szám szerint hármat. Ezek a demokratikus vezetés morális ideálja 
(deliberatív demokrácia); a vezetés materiális ideálja (aggregatív-pluralista de-
mokrácia; és a vezetés politikai ideálja (vezérdemokrácia). Az olvasóban felme-
rülhet persze, hogy a bőven rendelkezésre álló klasszifi kációk közül miért épp 
ezt a hármat választja a szerző. Itt a könyv viszonylag rövidre zár, és nem ad 
részletesebb magyarázatot döntésére. Az világos a könyvből, hogy a szerző 
számára túl szűk lenne mondanivalója kifejtésére, ha a demokráciát azonosí-
taná a liberális demokráciával, ám talán érdemes lett volna megemlíteni pél-
dául a Notre Dame Egyetem híres demokráciakutatását, amelyben több tucat 
demokráciafajtát különböztetnek meg. De persze érthető, hogy ez utóbbit Metz 
nem vette alapul, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy több tucat demokrácia-
elmélethez kezelhető mennyiségű vezetéselmélet társítható. Így belátható, 
hogy olyan demokráciatípusokat keresett, amelyek esetében nem erőltetett a 
hozzájuk tartozó „szerves” vezetéselméletek elemzése. 

A választás – mint maga a szerző fogalmaz: az „egyszerűség kedvéért” – 
Jan Pakulski és Körösényi András 2012-es Toward Leader Democracy című 
könyvére, illetve a benne található hármas felosztásra esett és Metz ezekben 
a fejezetekben ezt a három elméletet mutatja be olvasójának. Viszont azonnal 
jelzi is a közöttük lévő különbségeket: az első kettőben (deliberatív és aggregatív 
demokrácia) a demokráciától függ a vezetés; míg a harmadikban (vezérdemok-
rácia) a vezetéstől a demokrácia (19. o.). Fontos megjegyezni azt is, hogy bár a 
három megközelítés önmagában nagyon kompakt elméletet fejt ki, de mégis 
csak korlátozott válaszokat tud adni a demokratikus vezetés problémájára. Hogy 
miért? Azért, mert valamennyi elképzelés a saját maga jóságát hirdeti és arra 
törekszik, hogy a rivális elképzeléseket diszkreditálja (20. o.).  

Itt egy újabb fontos ponthoz érkeztünk, ahhoz, hogy a politikai gyakorlatot 
sokkal erősebben befolyásolják az elméletek, mint ahogy általában gondolni 
szokás. Ezzel a megközelítéssel a recenzens nagymértékben egyetért. Talán 
még a szerzőnél is erőteljesebben hangsúlyoznám azonban a tudósközösség-
nek a demokráciák formálásában játszott szerepét. Hiszen nyilvánvaló, hogy 
a különféle demokráciaelméletek és vezetéselméletek különböző tudományos 
műhelyekből származnak.  
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Ami mármost a három demokráciaelméletet illeti: az első, ami feltűnik, 
hogy a szerző a vezérdemokráciát is demokratikus elméletnek tekinti, sőt mi 
több: ezt tekinti az egyetlen politikai elméletnek. Nem vagyok biztos benne, 
hogy ebben Metznek igaza van, de abban igen, hogy a vezérdemokráciával 
kapcsolatos álláspontja miatt sok kritikában lesz része. Hiába hangsúlyozza 
ugyanis, hogy nem akarja megítélni az egyes demokráciatípusokat, sokan biz-
tosan ezt várnák. Mivel azonban a szerző nem ítéli meg (és pláne: el) ezt a de-
mokráciatípust, s egyáltalán: demokratikusnak tekinti, sok olvasója szemében 
ez bizonyára a vezérdemokráciával való egyetértéssel lesz azonos. A recenzens 
azonban úgy véli, akik így tesznek, azok tévesen vagy felületesen értelmezik 
a könyvet és fi gyelmen kívül hagyják a könyv már említett konstruktivista 
szemléletmódját.

A könyv aztán a három elmélet és vezetéskoncepció kapcsán újabb anali-
tikus kategóriákat vezet be. Úgymint a politika bemeneti oldala, a politika fo-
lyamata, a kimeneti oldal és mindezek nyomán a vezetés koncepciója. Nem 
megyek bele ezek részletesebb bemutatásába. Aki egészen pontosan meg akar-
ja érteni Metz logikáját, és érteni akarja, miért ezek az elemzési kategóriák 
kerülnek elő, azoknak nagyon ajánlom az analitikai sorvezetőt (53–60. o.). Ritka 
egy tudományos munkában, hogy egy tudós ilyen mértékben fi gyel arra, hogy 
olvasóinak biztos támpontokat adjon, és ez a megközelítés nagymértékben 
hasznos is, hiszen munkájának centrumában éppen az elmélet és a gyakorlat 
összekapcsolása áll. Itt pedig fontos az empirikus jelleg, amit csak biztos ka-
tegóriák segítségével tud elvégezni.  

S ha már empíria, a recenzens bevallja, hogy a három demokrácia- és veze-
téselmélet olvasása során végig ott motoszkált benne, hogy vajon ezek mikép-
pen alkalmazhatók a magyar politikára. A következő fejezetben visszatérek erre, 
amikor Merkel és Orbán vezetéskoncepciójáról lesz szó, de itt arról a benyomá-
somról számolnék be, hogy a deliberatív demokráciáról/morális vezetésről írot-
tak számomra kulcsot adtak például az SZFE tanárainak és hallgatóinak láza-
dására. 2020 őszén, a könyv megjelenése idején robbant ki az SZFE botránya, 
és a magamfajta politológus nagyon jó magyarázatokat talált erre Metz Rudolf 
friss könyvében. Hozzá kell tenni, hogy a szerző természetesen egy sort sem ír-
hatott erről a válságról, hiszen könyvének kézirata nyilván jóval korábban ké-
szült el. Mégis nagyon érdekes volt olvasni az események sodrában. 

Az első mindjárt az a kérdés, hogy egyáltalán alkalmazható-e az SZFE-re 
mindaz, amit Metz a morális vezetésről írt. Szerintem nagyon is. A könyvben 
például a szerző foglalkozik azzal, hogy a morális vezetés számára mennyire 
fontosak a végső értékek (például szabadság, egyenlőség, igazságosság – 74. o.). 
Ezek nagymértékben megjelentek az SZFE-s oktatók és diákok kommuniká-
ciójában. Aztán Metz vezetéselméletében transzformatív vezetőnek nevezi a 
morális értékekre rezonáns vezetőt, akinek feladata a követők politikába való 
beemelése (empowerment), hogy a polgárok is vezetővé válhassanak (78. o.). 
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Nem tudjuk igazán, hogy az SZFE-n voltak-e vezetők, az azonban egyértelmű-
nek látszik, hogy végbement a politikába való beemelődés folyamata. Mint 
ahogy az is lényeges, hogy az empowerment keretében „a polgárok átveszik az 
ellenőrzést életük, a demokratikus politika és környezetük kritikai értelmezése 
felett” (79. o.). Ugyancsak rímelt az SZFE körüli jelenségekre az, amit Metz úgy 
ír le a morális vezetéselméletről szóló fejezetében, hogy az érintettek nem csak 
szemlélői a folyamatnak, hanem társalkotói is (82. o.). 

De ha az olvasó esetleg arra jutna, hogy itt csak a recenzens lát bele vala-
mit a könyvbe, akkor vegyük csak Metz defi nícióját a deliberatív demokrácia 
hatalomfelfogásáról: „a hatalom problémája nem az, hogy miként lehet mások 
felett kontrollt gyakorolni, hanem az, hogy miként lehet az adott szituációt, 
problémát közösen kézben tartani és megoldani a hatalom segítségével”. Az 
vezessen, „aki épp az adott szituációhoz mérten a legrelevánsabb képességek-
kel és tudással rendelkezik”. A vezető tehát nem egyszerűen megosztja a ha-
talmát, hanem másokkal együtt létrehozza és fejleszti azt (84. o.).

Még egyszer hangsúlyozom: Metz a fenti sorokat nem a magyar esetet vizs-
gálva írta, hanem általában kívánta jellemezni a morális vezetéselméletet. Ám 
az általa leírtak – véleményem szerint – tökéletesen alkalmazhatók az SZFE 
esetére. Az SZFE oktatói is diákjai egy adott szituációban politikai helyzetben 
találták magukat, és erre a helyzetre a morális vezetéselmélet által leírtakra 
nagyon rímelő válaszokat adtak. Például a tekintetben, hogy az őket ért 
sérelmeket egy számukra elfogadhatatlan hatalom megnyilvánulásának tekin-
tették. Kezdettől fogva úgy vélekedtek, hogy őket a regnáló hatalom el akarja 
lehetetleníteni, és ezzel szemben nekik ezzel szemben kell megszerveződniük. 
A „polgárok átveszik az ellenőrzést életük felett” elvének kimondása annak a 
morális hatalomfelfogásnak a lényege, amely szerint a vezetés nemcsak 
transzformatív, hanem interaktív is vezetők és vezetettek között. Azt akarom 
tehát érzékeltetni, hogy bár a külvilág számára az SZFE megmozdulásának a 
lázadó és ellenálló jellege volt domináns, Metz Rudolf könyvét olvasva arra a 
következtetésre juthatunk, hogy itt sokkal többről és mélyebb dologról is szó 
van: két vezetés-, hatalom- és demokráciafelfogás különbségéről. 

Láthatjuk tehát, hogy a könyv észrevétlenül bár, de komoly támpontokkal 
szolgál hazai politikai események mélyebb és jobb megértéséhez. Nehezebb 
dolgunk lenne, ha egyes hazai pártok vagy pártvezetők vezetéskoncepcióját 
próbálnánk jellemezni az olvasottak mentén. Ha azonban abból indulunk ki, 
hogy a szerző által említett három demokráciaelmélet közül a vezérdemokrá-
ciát bizonyosan nem lehet alkalmazni az ellenzékre, akkor azt mondhatjuk: 
az ellenzéki pártok demokráciafelfogása deliberatív vagy aggregatív-pluralista; 
vezetéselképzelése morális vagy materialista. Ez utóbbi esetben Metz a tranzaktív 
vezető kategóriáját használja. Ez a vezetéskoncepció nagymértékben preferál-
ja a politika formális pozícióit és a célracionális cselekvést. A vezetés itt nem 
egy uralkodó elitben összpontosul, hanem széles körben szétoszlik – dispersed 
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leadership – 100. o.). Az intézmények és procedúrák adottak; a vezető „gépe-
zetként” működteti a politikai gépezetet (108.). Ha nagyon akarunk, erre is 
találhatunk példákat. Karácsony Gergely például főpolgármesteri győzelme 
után az ellenzéki oldalon szinte először mutatott fel vezetői erényeket, s ezek 
éppen a politika gépezetkénti működtetésében jelentek meg. De említhetjük az 
ellenzék egyre előrehaladottabb szervezeti koncentrációját. Mi ez, ha nem a 
vezetésnek, az összehangolt cselekvésnek burkolt elismerése azon a térfélen 
is, ahol nem szokás pozitívan nyilatkozni a politikai vezetésről? 

Végül említsük meg a harmadik demokratikus vezetési ideált, a vezérde-
mokráciát. Azzal, hogy a vezérdemokrácia elmélete – írja Metz – a politikát 
formáló »vezér« köré épül, a demokrácia egy politikai értelmezése írható le” 
(116. o.). Azt hiszem, itt nem ártott volna egy bővebb indoklás (miért csak ez az 
elmélet politikai, s a többi miért nem). Talán az a magyarázat, hogy a politikai 
elmélet lényege, hogy itt minden egy ember vezetéséről szól, hiszen a demok-
rácia egy módszer vagy eszköz a kormányzásra alkalmas vezetők kiválasztá-
sára (116. o.). Ez az elmélet kifejezett repolitizálási szándékkal lép fel, és eluta-
sítja a két másik normatív demokráciaelméletet (118. o.). A szerző részletezi 
Schumpeter és Weber vezérdemokrácia-elméletét, s megállapítja: a korai el-
mélet két életre hívója a modern állam (bürokrácia) létrejötte és a demokrati-
zálódás (általános választójog, tömegpártok). Ezzel szemben napjaink vezér-
demokráciáit három másik tendencia ösztökélte: a mediatizáció, a perszonalizáció 
és a pártok visszaszorulása (119. o.). 

Láthattuk a fentiekben, hogy a morális vezetéselméletben az állampolgá-
roknak milyen nagy szerep jut. Ezzel szemben a vezérdemokráciában (a lát-
szattal ellentétben) az állampolgárok szerepe jóval korlátozottabb. A vezérde-
mokrácia elmélete pesszimistább az állampolgárok politikailag releváns ké-
pességeivel kapcsolatban (120. o.). Sőt az elmélet azt mondja, hogy az 
állampolgárok jobbára irracionálisak, érzelmek által vezéreltek (uo.). Éppen 
ezért „az állampolgári részvétel a vezetők szelekciójára, politikájuk szentesí-
tésére korlátozódik, amelyet plebiszciter stratégiával és mozgósítással gene-
rálnak (121. o.). Ebben a felfogásban a politikai verseny hasonlít a monopolis-
ta versenyre, amelyben a „legitim kormányzó hatalomgyakorlása a vetélytár-
sak időleges kizárását vonja maga után” (123. o.). S még az is jellemző, hogy 
nem létezik olyan közérdek, amellyel minden ember racionálisan egyet tudna 
érteni (uo.). Szemben azzal, hogy a transzformatív vezetés értékracionalitással 
bír, a tranzaktív pedig célracionalitással, a karizma (mint a karizmatikus ve-
zetés alapja) „belső igazolást igényel, és egy jól meghatározható, a vezető által 
lehatárolt közönségnek szól” (134. o.). 

(Merkel és Orbán vezetése) A három demokrácia- és vezetéselmélet után Metz 
Rudolf a kötet VI. fejezetében jut el oda, hogy két vezető politikai gyakorlatá-
val foglalkozzon (a VII. fejezetben brit példán elemzi Theresa May kormányfő 
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és Jeremy Corbyn munkáspárti vezető politikai vezetését – e recenzióban nem 
tárgyalom külön). A fejezet célja bemutatni Angela Merkel és Orbán Viktor 
migráció kapcsán alkalmazott vezetési stratégiáját. A szerző világossá teszi, 
hogy két egymástól merőben eltérő stratégiát láthatunk, kezdettől fogva. 
S hogy itt is mennyire bonyolult kérdésről van szó, öt különböző területen ha-
sonlítja össze a két vezető által alkalmazott vezetési módot. Az első az identi-
tásépítés, a második a helyzetdefi niálás, a harmadik a vízióalkotás, a negyedik 
a taktikaalkotás, az ötödik a követők mobilizálása (155–195. o.). Ami az iden-
titásépítést illeti: a szerző megállapítja, hogy Merkelnél csak a menekültügy-
ben vele egyetértők tartoznak a politikai közösségbe, míg ez a közösség zárt 
a vele egyet nem értők előtt (157. o.), Orbán viszont – talán a várakozásoktól 
eltérően – kevésbé tartja fontosnak, hogy leírja saját politikai közösségét (158. 
o.). A helyzetdefi niálás tekintetében Merkelnek van kötődése egy korábbi idő-
szakhoz, 2005-höz, amikor Németországban már volt egy migrációs válság. 
Nagyon érdekes magyarázat, hogy a kancellár a menekültválság kapcsán elő-
hívta a kollektív emlékezetből a 2. világháborút, amellyel implicit módon rá-
mutatott a német társadalom kollektív felelősségére a válság rendezésében 
(163. o.). Orbán teljesen eltérő narratívát követ, amikor újkori népvándorlás-
ként defi niálta a válságot, és a migráció mellett a terrorizmust is megemlítette: 
a terrorizmus növekedése a rossz európai menekültpolitikának köszönhető 
(165. o.). 

Vízióalkotásban Merkel pragmatista és feladatorientált: „a konstruktív prob-
lémamegoldás alárendelődik a tranzaktív vezetésre jellemző közérdek kiala-
kításának a céljának” (168. o.). Orbán víziója a válság okozta bizonytalanság 
leküzdésére irányul (169. o.). A taktika terén Merkel számára a fő kérdés 
(Schröderrel és Kohllal szemben), hogy integrálja a menekülőket a társadalom-
ba, Orbán pedig ezt nem tartja lehetségesnek. Mobilizálás-ügyben pedig az a 
lényeges különbség, hogy míg Merkel tudott a követők érték- és érdekalapú 
kötődésére hivatkozni (s ez által növelni tudta követői táborát), addig Orbán 
csak a saját táborhoz szólt, kizárva ezzel a mobilizálás szélesítését (195. o.). 

Ha az olvasó azt várná, hogy a szerző megítéli a két vezetőt, netán rangsort 
állít fel közöttük (s Merkel „jó” vezetőnek, míg Orbánt – ahogy az a közbe-
szédben megszokott – „rossz”-nak minősíti, az ismét csalódni fog. Metz kö-
vetkezetes marad, és itt is elhárítja azt a késztetést, hogy értékelje a két veze-
tőt. Csupán annyit szögez le, hogy a vezetők az adott kontextusban eltérő de-
mokratikus vezetést kívántak megvalósítani (196. o.). 

(A kötet összesített értékelése és néhány kritikai észrevétel) Először is szeretném 
megerősíteni, hogy Metz Rudolf kötete kiváló kutatói teljesítmény. Rendkívül 
nagyra értékelem, hogy egy a demokráciaelméletben elhanyagolt témát, a po-
litikai vezetést állhatatosan igyekszik körüljárni és biztosítani a helyét a de-
mokráciaelméleten belül. Azt hiszem, már eddig is nagyon komoly eredmé-
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nyeket ért el, és – mint az az Összefoglalás és következtetések fejezetből kide-
rül – további komoly tervei is vannak. 

E kötetet úgy foglalja össze, hogy célja egy elméletileg megalapozott tipo-
lógia felállítása volt, amely lehetővé teszi a téma empirikus vizsgálatát (239. 
o.). A bemutatott német, magyar és brit példa nagyon sok részlettel gazdagít-
ja tudásunkat, és felhívja a fi gyelmünket arra, hogy a politikusok gyakorlati 
működésében mennyire meghatározóak azok az elméleti iskolák, amelynek 
nevében cselekednek. A három elmélet kapcsán fontos összefoglaló megálla-
pítása, hogy „az elméletek eltérő premisszákat határoznak meg az állampol-
gárokra, a részvételre, a politika folyamatára, irányára és végeredményére vo-
natkozóan” (243. o.). Erőteljesen hangsúlyozza, hogy mindegyik elmélet hoz-
zájárul a demokrácia politikai folyamatához, és „egyik típusra sem lehet azt 
mondani, hogy demokratikusabb vagy célravezetőbb lenne társainál” (245.o.). 
Ily módon a könyv a demokratikus vezetés plurális olvasatát adja olvasójának. 
Ez másképpen szólva azt jelenti, hogy a szerző szerint nem lehet egy adott or-
szág egészére vonatkozóan általánosítható kijelentéseket tenni. „Az elemző csu-
pán azt határozhatja meg, hogy egyik vagy másik demokratikus gyakorlat va-
lósul meg, számít dominánsnak vagy érvényesülhet könnyebben az adott po-
litikai közösségben és rendszerben” (248. o.). 

A szerző eljut annak megállapításáig is, hogy azért alkothatunk támpon-
tokat arról, hogy bizonyos vezetéstípusok hol, mikor és miért jelennek meg. 
Ilyen támpont bizonyos intézményi, politikai és kulturális feltételek jelenléte. 
Németországban például intézményesen stigmatizált a karizmatikus vezetés, 
míg Magyarországon „szinte elvárásnak bizonyul” (248. o.). Ez utóbbi szerin-
tem azért túlzás. Végezetül oda konkludál, hogy a modern demokrácia fi kci-
ókat, hiedelmeket sűrít magába. „A fi kciók közötti hézag azonban versenyt 
generál a szereplők között arra vonatkozóan, hogy meghatározzák a demok-
rácia és politikai vezetés ideáljainak tartalmát, amely könnyen polarizált el-
képzelésekhez vezethet” (250. o.). A fi kciók nyilvánvalóan a politika, sőt az 
elméletalkotás szubjektív oldalát jelentik, amelyekkel sokkal jobban számol-
nunk kell, ha meg akarjuk érteni a demokrácián belül a politikai vezetés sze-
repét. 

Áttérve a magam összegző véleményére, azt mondhatom: Metz Rudolf 
könyve nem pusztán bemutat három elméletet és több empirikus példát, hanem 
új elméletet tesz le a politikatudományi és a szélesebb közvélemény asztalára. 
Ez az elmélet arról szól, hogy a demokráciában az elméletek is emberi konst-
rukciók, s éppen ezért nem kell szükségszerűen választanunk közöttük. A re-
cenzens már csak azért is támogatja ezt a megközelítést, mert maga is hason-
lóan látja. Ugyanakkor négy észrevétel még ide kívánkozik.

Az első: erénye a könyvnek, hogy rendkívül módszeres és nagyon sok ka-
tegóriával dolgozik. Ezek azonban nem mindig letisztultak, és olykor megne-
hezítik a könyv értelmezését. Említettem fentebb az analitikai sorvezetőt, va-
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lamint az Orbán és Merkel kapcsán alkalmazott kategóriákat. Ezek egyszerre 
orientálják az olvasót (s teszik verifi kálhatóvá kijelentéseit), ugyanakkor bo-
nyolultabbá is teszik a szöveg megértését, s az olvasó időnként lemarad a szer-
ző mögött a kategóriák azonosításában és a kategóriákhoz tartozó tartalmak 
felismerésében. Nem tudom, hogyan lehet a letisztítás műveletét elvégezni, 
de itt érezhető tartalékok vannak. 

 A második: a könyv talán takarékosabb bizonyos elméleti hátterek kifej-
tésében, mint kellene. Említettem fent a különféle demokráciaelméletek kö-
zötti választás kérdését. Szerintem jót tett volna a könyvnek egy bővebb tájé-
koztató arról, hogy miért éppen az a hármas klasszifi káció képezi a könyv 
alapját, ami, és e döntéssel esetleg milyen más értelmezési lehetőségek zárul-
tak ki. Ugyancsak elbírt volna a könyv egy alaposabb kifejtést a konstruktivis-
ta szemléletmód témára való alkalmazásáról. Mint ahogy erősen fölkelti Metz 
olvasója érdeklődését, hogy a különféle demokráciaelméletek mögött milyen 
elméletalkotói-kutatói preferenciák állnak, és miért. Ezt is lehetett volna bő-
vebben adagolni. 

A harmadik: a könyvben szinte talán meg sem említődik a liberális demok-
rácia kategóriája, amely pedig egyértelműen napjaink uralkodó elméleti para-
digmája. Vajon a szerző elméletébe hogyan illeszthető be a liberális demokrá-
cia? Egy más absztrakciós szintről van szó? S a liberális demokrácia elmélete 
rokonítható a deliberatív-részvételi és az aggregatív-pluralista elmélettel? Nyil-
vánvaló például, hogy a liberális demokrácia optikájából a vezérdemokrácia 
nem demokrácia. Mindennek taglalására a szerző nemigen tér ki. 

A negyedik s számomra talán a legérdekesebb probléma, hogy vajon a 
könyvben miért nem esik egyáltalán szó a nemzeteken átívelő politikai vezetés-
ről. E dimenzió hiányát szóvá tettem korábban, amikor a Körösényi András 
által szerkesztett: Viharban kormányozni. Politikai vezetők válsághelyzetben (2017) 
című kötetről írtam rece nziót (Politikatudományi szemle, XXVII. évf., 1. szám, 
143–150.). Bármennyire is érdekes tehát a demokráciaelméleteknek a politikai 
vezetésről szóló koncepciója, és a nemzeti politikai vezetők válságkezelése, a 
mai politika messze nem csak nemzeti keretek között zajlik. Jó lenne erről a 
globális vezetési szintről is elkezdeni gondolkodnunk, de legalábbis az Euró-
pai Unió vezetéséről, illetve a nemzeti vezetési szint és a nemzetfeletti közöt-
ti interakcióról. Nagyon buzdítanám a szerzőt, hogy jövőbeli kutatási prog-
ramjába ezt a dimenziót is emelje be. 

Itt meg is állok. S végül megerősítem, hogy a könyv magas színvonalú, 
rendkívül sokszempontú és nagyon elgondolkodtató. A tanulságok messze 
túlmutatnak a Borgenben elhangzó, a recenzió elején már idézett mondaton 
(„Állj a sarkadra, viselkedj vezetőként és követni fognak”). Fürkésszük beha-
tóan a politikai vezetés arcait!




