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                       Szilágyi Ákos         

    Az illiberális demokrácia küszöbén  

                          2008
1
 

 

Mivel az akció liberális volt és elemi erejű, a reakció 

elkerülhetetlenül antiliberális lesz és ugyancsak elsöprő. 

Pontosabban: nem lesz, hanem van. Folyamatban van. Minden 

szinten. „Akción” nem ezt vagy azt a politikai kezdeményezést 

vagy lépést értem, hanem a kelet-európai (ezen belül) magyar 

rendszerváltás kezdetének egész korszakát, amely csaknem egy 

évtizedet ölelt fel, és ha nem is a szabadság, de a szabadulás 

jegyében állt. Hasonlóképpen a „reakció” is korszakos jellegűnek 

ígérkezik és így vagy úgy, a szabadság kialakuló (vagy 

kialakulatlan) rendjének etatista megtörését jelenti, a 

rendetlenség megfékezése, a „Nyugat szekerét toló” oligarchák 

(vagy a „multikkal kollaboráló” pénzarisztokraták) felelősségre 

vonása, a társadalom (középosztály, nép, nemzet, ország, 

birodalom, ősi izé) megmentése és felvirágoztatása, a szociális 

biztonság stb. stb. szavatolása címén és ürügyén.  

Az ancien régime-mel – az államszocializmus minden 

polgári és emberi jogot megnyirbáló etatizmusával és 

hiánygazdaságával – szemben szinte mindenki liberális volt. 

Bizonyos értelemben még az is, aki nem. A liberalizmus ekkor 

egyfajta általános hangoltságot, társadalmi érzületet jelentett, 

nem pedig magát a liberális doktrinát, vagy a liberális 

demokrácia elvi alapokon álló igenlését. Mindenki teli torokból 

                                                 
1
 Népszabadság, Kentaur-rovat, 2008.02.09. http://nol.hu/ archivum/archiv-

487188-287264 

 

http://nol.hu/%20archivum/archiv-487188-287264
http://nol.hu/%20archivum/archiv-487188-287264


4 

 

követelte a szabadságot, a szabadságkorlátozások eltörlését, a 

pluralizmust. Mindent szabad, amit nem tilt a törvény. Minél 

kevesebb szabályt, szankciót, tilalmat, korlátozást. Ez az 

általános liberális érzület söpörte el a liberális gazdaságpolitikát 

folytató, de etatista allűrjeivel a két világháború közötti 

antiliberális jobboldaliságot idéző, a néhai „úri világ” politikai és 

szimbolikus restaurálásával fenyegető első demokratikusan 

hatalomra jutott magyar kormányt 1994-ben.  

Mihelyt világossá vált azonban, hogy az 

államszocializmus közóhajra-közsóhajra történő kimúlása – a 

régi rendszertől való megszabadulás – nem merül ki a 

gyülekezési-, szólási és egyéb szabadságjogok visszaszerzésében 

és a szabad választásokban, hanem folytatódik az állami 

újraelosztásra épülő és államilag fenntartott alrendszerek (állami 

nehézipar, állami gazdaságok) összeomlásával, munkavállalók 

millióinak egzisztenciavesztésével és megélhetési válságával, sőt, 

még tovább fog folytatódni a múltból megmaradt és 

fenntarthatatlanná vált állami ellátó rendszerek – kormányzatról-

kormányzatra halogatott – leépítésével, az érzületi liberalizmus 

megtört és ellentétes előjelű érzületi változás vette kezdetét.  

Minél erősebb csapások zúdultak a politikai és gazdasági 

rendszerváltást többé-kevésbé jó állapotban átvészelő régi ellátó 

rendszerekre, minél inkább beleremegett e csapásokba az egész 

középosztály, annál erősebb lett az antiliberális visszahatás, 

amely végül az új etatizmusok, az illiberális demokráciák 

kiépülését hozta magával szerte Kelet-Európában. Az 

antiliberális visszahatás mértéke persze országonként igen eltérő, 

ahogy konkrét politikai megvalósításának módja is más és más. 

Az inga legmesszebbre, ahogyan a liberalizmussal eljegyzett 
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káosz és összeomlás korszaka után várható is volt, 

Oroszországban lengett ki, és még ma is kérdés, elérte-e szélső 

pontját az antiliberális reakció, nem fog-e túlmenni azon a 

nehezen meghúzható határon is, amely a még-demokráciát 

(irányított demokráciát, szuverén demokráciát, delegatív 

demokráciát, populista demokráciát stb.) választja el a már-nem-

demokráciától (autoritárius, vezér-elvű, állam-korporativista 

demokratúrától).  

Magyarországon az illiberális demokrácia kiépítésének 

első – a társadalom többsége számára váratlan, rohamszerűen, 

felülről elindított – kísérletére 1998 és 2002 között került sor a 

kormányra került Fidesz vezetésével. A társadalom illiberális 

megosztása, egymással egzisztenciális élet-halál harcot vívó 

ellenséges táborokra szakítása ugyan maradandó öröksége lett 

ennek a kormányzati ciklusnak, ez az első kísérlet mégis 

elbukott: megfeneklett az új etatizmus tekintélyelvű formáitól 

visszahőkölő, még nem antiliberálisan hangolt többség 

ellenállásán. Csak azért nem élünk már egy évtizede más 

rendszerben, mert az antiliberális reakció társadalmilag ekkor 

még nem volt kellőképpen erős, nem ragadta magával a 

társadalom többségét. Az antiliberális fordulat 

(„rendszerváltásnál kevesebb, kormányváltásnál több”) 

meghirdetőinek úgy tűnt, hogy a költségvetési forrásokat a széles 

alsó középosztályi rétegektől a felsőbb középosztályi csoportok 

javára átcsoportosító új etatizmus politikája képes lesz 

megteremteni azt az új középosztályt, amelyre aztán korszakos 

uralmukat alapozhatják. Ez azonban az alsó középosztály 

masszív ellenállásába ütközött, amelyre sikeres politikai 

offenzívát építhetett a hatalomból kiszorított, gazdasági 
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pozícióiban megrendített, egzisztenciálisan fenyegetett kádár-kori 

középosztály. De hozzájárult az első kísérlet kudarcához a 

kiépülő rendszer megfélemlítő politikája, egész antiliberális 

hangszerelése, az új etatizmus szabadságintézményeket korlátozó 

lépései, az ideológiai indoktrináció. Az illiberális etatizmusnak ez 

az első kísérlete még egyszer életre keltette a kezdet liberális 

érzületét, vagyis – ha persze a rendszerváltó liberalizmusnál 

összehasonlíthatatlanul kisebb mértékben is – újabb liberális 

reakciót eredményezett.  

Ez azonban már csak a – társadalom által nem a 

szabadság rendjeként, hanem szabadulásként és szabadosságként 

fölfogott – liberalizmus politikai hattyúdala lehetett. Az állami 

források újabb és részleges átcsoportosítása az alsó középosztályi 

csoportok javára, persze a hatalomba visszatérő és magáról sem 

megfeledkező győztes felső középosztály vezetésével, amit 

„jóléti rendszerváltásnak” neveztek, az állami újraelosztás 

arányainak és maguknak a nagy elosztó rendszereknek az 

érintetlenül hagyása mellett, nemcsak hogy maga is a legtisztább 

etatizmus volt, de olyan gazdasági válságot generált, amelynek 

még kezelése sem volt többé lehetséges a régi ellátó rendszerek 

fenntartásával. E költségvetésből finanszírozott rendszereknek a 

huszonnegyedik órában, tehát rohamszerűen, felülről, az állam 

csúcsáról elindított radikális reformja, civilizátori tempója végleg 

a liberalizmushoz kapcsolta a most már minden középosztályi 

csoportot sújtó – főképpen pedig megrettentő – válságot. Így 

most már csaknem minden középosztályi csoport vigyázó szemét 

a megváltó antiliberalizmusra és ennek elhivatottjaira veti. Az 

illiberális demokrácia magyar föltalálóinak hosszú menetelése a 
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hatalom felé – egy kisebb korszakot képező megtorpanás után – a 

vége felé közeledik. 

A korán jött, forszírozott illiberális demokrácia kihívására 

adott tétova liberális válasz 2002-ben, a kibontakozó antiliberális 

ellenhullámot nem törhette meg, csupán feltartóztatta. A liberális 

demokrácia sorsa – minden jel szerint – Magyarországon is meg 

van pecsételve. Jól mutatja a vég közeledtét a liberális erők 

politikai tétovasága, tehetetlensége, bénultsága, a liberális 

érzületű társadalmi csoportok csalódottsága saját politikai 

képviselőikben, részleges vagy teljes kivonulásuk a politikából, 

vagy legalábbis a szavazói bázisokból, egyfajta letargia és 

beletörődés az elközelgő végbe. Egyfajta halálraszántság érzülete 

ez, amely a tartós uralmi rendszerek összeomlásának előestéjén 

uralkodik el a hatalmon lévőkön és fogyatkozó társadalmi 

bázisukon egyaránt, s amit nem ellensúlyoznak az „agonizáló 

beteg” hirtelen erőrekapásai, az egyszer-egyszer visszavett 

kezdeményezés rohamai, a politikai aktivitás szép fellobbanásai 

sem. Végjáték ez, de minden látszat ellenére, nem a bal-liberális 

kormány, hanem a liberális demokrácia végjátéka 

Magyarországon. Az antiliberális politikai ellentábor régi 

célkitűzésének megvalósítására – az illiberális rendszerváltásra – 

úgy látszik, elérkezett az idő. Akkor hát jöjjön, aminek és akinek 

jönnie kell? Ave Caesar, morituri te salutant?                     
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                              Elek István 

             Nagy felismerések és rezignáció 

                                   2008
2
 

Egyre-másra nagy felismerésekkel szembesülök 

mostanában baloldali liberális szerzőket olvasva, de úgy látom, 

ahelyett, hogy a megvilágosodás önbírálatra és kiútkeresésre 

ösztönözné a nevezetteket, inkább csak a rezignáció árad a 

soraikból.  

Szilágyi Ákos írja a lapban még a népszavazás előtt (Az 

illiberális demokrácia küszöbén, február 9.): „A liberális 

demokrácia sorsa - minden jel szerint - Magyarországon is meg 

van pecsételve (...). Végjáték ez, de minden látszat ellenére nem a 

balliberális kormány, hanem a liberális demokrácia végjátéka 

Magyarországon. Az antiliberális politikai ellentábor régi 

célkitűzésének megvalósítására − az illiberális rendszerváltásra 

−, úgy látszik, elérkezett az idő.” 

És hogy mit értsünk ezen? „A szabadság kialakuló (vagy 

kialakulatlan) rendjének” etatista megtörésére, a rendetlenség 

megfékezésére tett kísérletet, amely vélhetőleg „tekintélyelvű 

formák, megfélemlítő politika, antiliberális hangszerelés, 

szabadságintézményeket korlátozó lépések, ideológiai 

indoktrináció” kíséretében fog jelentkezni, hiszen a szerző szerint 

már az illiberális demokrácia kiépítésének a kormányzó Fidesz 

                                                 
2
 Megjelent: Népszabadság, 2008.április 3. 
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vezette első, még elbukott kísérletét is ez jellemezte 1998 és 2002 

között.  

A rendszerváltás liberális szellemben zajló első évtizede a 

társadalom többsége számára nem teremtette meg a szabadság 

rendjét, és nem hozott jobb életet − szól Szilágyi felismerése −, 

legfeljebb csak a szabadulás és a szabadosság élményével 

ajándékozta meg őket. S az e szellemmel való társadalmi 

elégedetlenséget kifejező, ezzel szembeforduló „illiberális” 

kormány bukása után következő „újabb liberális reakció” szintén 

nem volt erre képes. Sőt, ez olyan gazdasági válságot 

eredményezett, aminek a kezelésére a huszonnegyedik órában, 

rohamszerűen, felülről elindított radikális reform „civilizátori 

tempója végleg a liberalizmushoz kapcsolta a most már minden 

középosztályi csoportot sújtó − főképpen pedig megrettentő – 

válságot”. Vagyis végérvényesen kiállította a szemükben a 

bizonyítványt erről a liberalizmusról − fűzöm hozzá. Így aztán 

igazán nincs mit csodálkozni azon, hogy most már „csaknem 

minden középosztályi csoport” az „antiliberalizmustól és ennek 

elhivatottjaitól” várja a megváltást. Vagy legalábbis az ezzel a 

liberalizmussal szembeforduló, vele szemben alternatívát állítani 

képes erőktől − pontosítanám Szilágyi szavait.  

Aki cikke zárásaként − ha jól értem, e liberalizmus 

képviseletében − a halálra szántak hangját idézi meg: „Akkor hát 

jöjjön, aminek és akinek jönnie kell? Ave Caesar, morituri te 

salutant?”  

Bravó. De ahelyett, hogy most felteszik a kezüket és 

sajnáltatják magukat e liberalizmus képviselői, nem lenne 
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bölcsebb, ha végre szembenéznének a felelősségükkel? Ha eleve 

azt gondolták, hogy nincs másfélére lehetőségünk, csak e 

szabadosságot, rendetlenséget és a többségnek rosszabb életet 

hozó liberalizmusra, akkor miért hajtották ezt árkon-bokron át 

előre? Ha pedig azt remélték, hogy a közjót hívebben szolgáló 

változata is van vagy lehet, akkor az elmúlt húsz év politikai 

küzdelmeiben miért foglaltak állást mégis rendre azok mellett, 

akiket nyilvánvalóan nem érdekeltek e folyamatnak a többségre 

hátrányos következményei?  

Miért képviselték, népszerűsítették, védelmezték tűzön-

vízen át ezt a szabadosságot, rendetlenséget, anómiát, közösségi 

szétesést, leromlást, a többségnek pedig mindközönségesen 

rosszabb életet hozó változatot? A liberalizálás, deregularizálás, 

privatizálás szentháromságát a gazdaságban is, a kultúrában is és 

most még a közszolgáltatásokban is. Azokkal a liberálisokkal, 

konzervatívokkal, szociáldemokratákkal, zöldekkel szemben is, 

akik, ha gyökeresen mást nem javasoltak is, de legalább 

kíméletesebb tempóra, nagyobb körültekintésre, mértéktartásra, 

józanságra intettek. És nemcsak az egyéni szabadságot fenyegető 

szörnyeteget voltak képesek felfedezni a demokratikus államban, 

hanem a közjó képviselőjét, a szabályozót, a szociális fékek 

működtetőjét, a közösségi érdekek lehetséges védelmezőjét is a 

csupán az üzemgazdasági ésszerűséget követő tőkeérdek 

korlátlan uralmi igénye ellenében.  

Miért ezt képviselték, népszerűsítették, védelmezték?  

„Magyarország szélsőségesen anómiás állapotban van − 

olvasom néhány hete Babarczy Eszter látleletében (Merre 
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tovább?, február 17.). Nem egyszerűen rosszkedvről, 

kiábrándultságról beszélek, hanem teljes érték- és 

irányvesztésről, reménytelenségről, tehetetlenségérzésről.”  

Eszmétlenség, az eszme helyébe tülekedő gyűlölet és 

kiábrándultság és bizalmatlanság mindenki iránt. Már tíz éve is 

többre értékeltük az egyenlőséget, mint a szabadságot − írja −, de 

ma már nemcsak a kapitalizmus, hanem a demokrácia is gyanús. 

Cikke végén Durkheimre emlékeztet, aki a XIX. század késő 

liberalizmusának kudarcát jellemezte az anómia fogalmával, azt 

az állapotot nevezve meg vele, „amikor az ember nem tudja, mit 

akarhat, mit kérhet, mit remélhet, mit követelhet jogosan - 

amikor nincsenek elfogadott szabályok”. És ugyanazt javasolja a 

mai problémáinkra, amit a konzervatív liberális Durkheim 

javasolt a liberalizmus akkori kiüresedésére, egyébként a 

szociáldemokráciával rokon módon: korporatizmust. 

„Érdekképviseletek, tárgyalások, közösen elfogadott szabályok, 

és a szabályok megbecsülése.”  

Nagyon tetszene nekem ez a tárgyalást, a közösen 

elfogadott szabályokat és e szabályok megbecsülését a 

középpontba állító terápiás javaslat. Csak azt nem értem, 

ahelyett, hogy elméleti síkon vértezi fel az olvasót jó tanácsokkal, 

miért nem a dolgot magát nézi szerzőnk. És miért nem 

„körmösen” nyúl hozzá.  

Havonta publikálja a lapban közéleti állapotrajzait, a 

legutóbbiban is szóvá teszi a szabálytisztelet, a politikai elitek 

közötti együttműködés hiányát. Ám miközben a lényegről nem 

beszél, efféle elfogult megállapításokkal kíséri jó tanácsait: 
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„Túlságosan régóta szenvedünk annak az élethalálharcnak, annak 

a hatalmi harcnak a következményeitől, amelyet Orbán Viktor 

indított Gyurcsány Ferenc ellen, amelyben lassan minden eszköz 

megengedett, és amely láthatólag kezdi az ország 

működőképességét veszélyeztetni.”  

Ejnye, kedves kolléganő, nem fordítva volt ez történetileg? 

Véletlenül nem Orbán Viktor volt előbb kormányon? Nem 

Gyurcsány Ferenc indította el az „élethalálharcot” az ő 

eltávolításáért? 2001 végén az MSZP miniszterelnök-jelöltjének, 

Medgyessy Péternek a tanácsadójaként, a 23 millió román 

beözönlésének hamis fenyegetését kampányfegyverré emelve. 

Aztán a kövéri, önmagában ártatlan, köteles mondatot ügyesen 

meghangszerelve, a belőle sugárzó „szörnyű” agressziótól való 

félelmet megrendezve, a felháborodást a kereskedelmi televíziók 

hirdetéseiben terítve, majd erre a Fidesz-székháza elé tüntetést 

szervezve. Amiből ismét televíziós tudósítás lehetett és 

címlapfotó a másnapi lapokban, kevéssel a választás előtt.  

És 2006-ban? Távol álljon tőlem, hogy érdemén felül 

dicsérjem, de tán csak nem Orbán Viktor élt vissza a kormányzati 

hatalommal, csak nem ő vezette félre tudatosan, szervezetten a 

választókat az ország helyzetével kapcsolatban, pártpolitikai 

érdekből? Vonta el tőlük ezáltal a felelős állásfoglalás, szavazás 

lehetőségét.  

Ha komolyan gondolja valaki, hogy véget kéne vetni a két 

tábor közötti állóháborúnak, helyre kéne állítani a politikai elitek 

közötti normális viszonyt, miért nem jut eszébe, hogy esetleg a 

másik fél szemével is vethetne egy pillantást e lehetetlen 

http://www.nol.hu/cikk/487949/


13 

 

helyzetre? Akkor ugyanis azon nyomban észlelnie kéne, hogy 

onnan nézve volna ennek egy megkerülhetetlen előfeltétele. A 

kormányzati legitimitáshiány orvoslása.  

2006. szeptember 17-én megsemmisült a szocialista-

szabad demokrata koalíció kormányának morális legitimitása. 

Abban a pillanatban, hogy napvilágra került az őszödi felvétel, és 

ország-világ előtt világossá vált: a koalíció az újabb kormányzati 

felhatalmazást a demokrácia írott és íratlan szabályait súlyosan 

sértő cselekedetek árán szerezte meg.  

A demokrácia e súlyos sérelmét azóta sem orvosoltuk. 

Vagyis a koalíció változatlanul morális legitimáció nélkül 

kormányoz, és hívei, az amúgy magas közéleti erkölcsi igényt 

képviselő értelmiségi hívei is úgy viselkednek, mintha nem 

érzékelnék e problémát.  

Hogy lehetséges ez, kedves kolléganő? Miért olyan nehéz 

azt belátni, hogy e probléma orvoslása nélkül legalább a fél 

Magyarországtól nem lehet elvárni, hogy tiszteletre méltónak 

tartsa a kormányt? A Magyar Köztársaság kormányát.  

Nem lehet meg nem történtté tenni mindazt, ami mögöttük 

van. És nem lesz könnyű visszajönni abból a zsákutcából, ahova 

egyre esztelenebbül vádaskodva és provokálva egymást, egyre 

mélyebben gyalogoltunk be az elmúlt hét-nyolc évben. De nincs 

más út, alighanem eljutottunk a falig, meg kéne kezdeni szépen 

visszahátrálni. Az első, elkerülhetetlen lépés a koalícióé.  

Lehetővé kéne tenniük, hogy a Magyar Köztársaság 

kormánya visszaszerezhesse a morális legitimitását. Ennek pedig 
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az az egyetlen módja, hogy a felhatalmazásuk megújításáért 

visszamennek a választókhoz. Kezdeményezik, lehetővé teszik az 

előre hozott választások kiírását. Hogy a választók mérlegre 

tehessék a demokrácia sérelmére korábban elkövetett 

cselekedeteiket, valamint a 2006 tavasza óta bemutatott 

kormányzati teljesítményüket, és megítélhessék, hogy ezek 

alapján újra bizalmat szavaznak-e nekik, megújítják-e a 

kormányzati felhatalmazásukat.  

Olyan nehéz volna ezt belátni, kedves kolléganő? 

A szerző közíró 
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                                     Szilágyi Ákos 

                            Cáfolatra várva 

                                           2008
3
 

Nem győztesen, inkább vesztesen szeretnék kikerülni 

abból a vitából, amelyre Elek István invitált meg (Nagy 

felismerések és rezignáció, április 3.) az illiberális demokrácia 

természetéről és közelesen várható eljöveteléről írott kis 

vázlatom (Az illiberális demokrácia küszöbén, február 9.) 

kapcsán, már ha vitára való invitálásnak lehet nevezni, amikor az 

ellenfél érveit kecses retorikai mozdulattal − bravó! − az ellenfél 

ellen fordítják, s mindössze egyet kérnek tőle: rogyjon össze, és 

töredelmesen vallja meg összes bűneit, amit embertársai, a világ, 

a nép, a nemzet és annak hivatott megmentői ellen 

folytatólagosan és bűnszövetkezetben - szándékosan vagy 

szándéktalanul, vakon vagy hülyén, most már mindegy - húsz 

esztendőn át elkövetett, "azt" a liberalizmust vagy "azok" 

liberalizmusát "képviselve, népszerűsítve, tűzön-vízen át 

védelmezve", amely - íme hát - elérte célját: "szabadosság, 

rendetlenség, anómia, közösségi szétesés, leromlás" mindenütt, 

amerre magyar szem ellát puszta földön és égen.  

Képviselte-e "ezt" vagy "azt" a liberalizmust, képviselt-e 

egyáltalán magán kívül bármit, most már mindegy. Fő, hogy 

valljon színt végre. Kétségtelen, hogy a töredelmes vallomást 

szelíden kérik tőle, szinte térden állva, sőt nem is tőle kérik, 

                                                 
3
Megjelent: Népszabadság, 2008. április 4. 

 http://nol.hu/archivum/archiv-487353-287422 

 

http://www.nol.hu/cikk/487188
http://www.nol.hu/cikk/487188
http://www.nol.hu/cikk/480731
http://nol.hu/archivum/archiv-487353-287422
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hanem "tőlük", és nemcsak kettejüktől - mármint e sorok írójától 

és Babarczy Esztertől, aki ugyanabban a cikkben a másik 

színvallásra invitált "baloldali liberális szerző" -, hanem az egész 

"baloldali liberális oldaltól" kérik, mindazoktól, akik "a 

tőkeérdek korlátlan uralmi igényeit" szolgálva élet- és 

társadalomellenes (más antiliberális mesékben: nemzetellenes) 

doktrínák elvakult vagy cinikus képviselőiként, süketen a magyar 

társadalom jajveszékelésére, belerángatták és beleringatták, 

beleerőszakolták és beleédesgették ezt a jobb sorsra érdemes, de 

lassan azért már ébredező-gerjedező magyar társadalmat ama 

rettenetes válságba, amelyben ma van, s amely pontosan akkor 

vette kezdetét, amikor az egyesült baloldal választások útján - 

ergo: hideg fondorlattal és sötét csalással, úgyszólván 

puccsszerűen - 2002-ben megdöntötte az örök - ergo: soha le nem 

váltható - magyar kormányt, a Nemzet Kormányát, véget vetve 

ezzel a rendfenntartó Jók angyali országlásának, amely pedig 

annyi jót ígért.  

Erősen karikírozom persze Elek István politikai vízióját az 

"ezzel a liberalizmussal szemben alternatívát állítani képes erők" 

egykori és eljövendő országlásáról, de csak azért, hogy 

visszagurítsam neki kérdése labdáját: miként lehetséges, hogy ő, 

demokrata létére - annyi politikusként szerzett tapasztalata után, a 

magyar demokrácia tíz éve tartó és végkifejletéhez közeledő 

válsága közepette - az államba veti minden reményét, még ha azt 

- talán a "demokrácia" szó varázserejében bízva - "demokratikus 

államnak" nevezi is? Még az a politikai szivárványkoalíció is - 

hej ha én is, én is közöttük lehetnék, de ezen az alapon, sajnos, 

nem lehetek! -, amelynek álomképét vitacikkében megcsillantja - 
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"azok a liberálisok, konzervatívok, szociáldemokraták, zöldek", 

akik "ha gyökeresen mást nem javasoltak is, de legalább 

kíméletesebb tempóra, nagyobb körültekintésre, mértéktartásra, 

józanságra intettek" -, még ez az illiberális rendszerváltás 

politikai társutasaként vizionált "jó" baloldal is az etatizmus 

közös politikai nevezőjén képződik meg Elek István cikkében. A 

szivárványkoalícióba meghívott "mérsékeltek", "normálisak", 

"derekasak" ugyanis - kiáltó ellentétben a "liberalizálás, 

deregularizálás, privatizálás szentháromságát" hirdető 

megátalkodott államrongálókkal - ugyancsak a "demokratikus 

államban" hisznek: "nem csak az egyéni szabadságot fenyegető 

szörnyeteget" látják benne, mint a "szabadosság, az anómia és 

rendetlenség" elvakult és elvetemült hívei - a "rossz liberálisok" -

, hanem "a közjó képviselőjét, a szabályozót, a szociális fékek 

működtetőjét, a közösségi érdekek lehetséges védelmezőjét is a 

csupán üzemgazdasági ésszerűséget követő tőkeérdek korlátlan 

uralmi igénye ellenében".  

Mármost ki tagadná, az állam döntő fontosságú szabályozó 

- jogi, pénzügyi-gazdasági, szociális-biztonsági - szerepét a 

modern polgári társadalomban, akár a "tőkeérdek korlátlan 

uralmi igénye ellenében" is? Én például semmiképp. Csakhogy 

mit jelent az, hogy "demokratikus állam"? (Jó, hogy nem 

mindjárt "népi demokratikus"!) Mitől lenne az állam - az erőszak 

legális monopóliumának birtokosa - demokratikus? Aztán 

hogyan áll a "demokratikus állam" a joggal? Mit gondol a 

hatalmi ágak szétválasztásának elvéről? Netán majd 

"demokratikusan" újraegyesíti őket? "Szintetizálja" a hatalmi 

ágakat Isten és Országa nevében? Miért is ne, ha egyszer a 
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"demokratikus államot" - mint azt legfőbb letéteményesének 

szónoklataiban évek óta hallom - nem lehet alávetni a 

parlamentnek, a pártok uralmának, hisz az új államalapításra 

készülődő párt maga sem egészen párt már, több-mint-párt, mely 

legitimitását elsődlegesen nem is választások útján szerzi meg, 

hanem valahonnan fölülről, az Égből nyeri, a nép, az istenadta 

nép csak ráüti a morális legitimáció hatalmas pecsétjét Isten 

végzésére. Csupa ésszel felérhetetlen dolog. De ki mondta, hogy 

itt bármit is ésszel kell felérni? A "demokratikus államot" ész 

nem érti, sing sose méri fel, a "demokratikus államban" hinni 

kell.  

Az "illiberális" a latinban "szűköset", "szabadságában 

korlátozottat" jelent. Van azonban az "illiberális" szónak még egy 

- számomra különösen kedves - jelentése: illiberális annyi, mint 

szabad emberhez nem méltó. Az illiberális demokrácia tehát 

korlátozottan liberális demokrácia, államtól kapott, állam által 

adagolt, önkényesen és szűkösen adagolt szabadsággal, amely 

épp ezért szabad emberhez nem méltó demokráciaként 

jellemezhető. Persze ki mondta azt, hogy szabad emberek 

vagyunk? Ki mondta azt, hogy a nem-szabadság rendje nem illik 

hozzánk jobban, mint a szabadságé, ha egyszer társadalomként, 

politikai közösségként képtelenek voltunk mind ez idáig saját 

erőnkből mi magunk formát adni ennek a szabadságnak? Senki 

nem mondta, és nem is mondhatta, mert nem tudhatja. Éppen ez 

fog elválni a legközelebbi jövőben.  

A mondottakból talán kiderül, hogy Elek István érveit, 

egész érvelési módját és különösképpen - a vitapartnertől 

előzetesen magába szállást, önfeladást és töredelmes megbánást 
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követelő - retorikai ajánlatát a párbeszédre, inkább vigasztalan 

álláspontom megerősítésének, semmint cáfolatának tekintem, ami 

a legcsekélyebb elégtétellel sem tölt el. Elégtétellel az töltene el, 

ha prognózisomra rácáfolnának a politikai fejlemények, ha 

kiderülne, hogy a magyar társadalom nemcsak a zűrzavarból nem 

kér, de az állam által adagolt szabadság rendjéből sem. Mint 

megosztott magyar állampolgár osztatlanul örülnék annak is, ha 

prognózisomat a - túlnyomórészt államból élő, államtól függő - 

magyar középosztály cáfolná meg azzal, hogy lerázza magáról a 

társadalmat megosztó, felhergelt részeit egymás elleni politikai 

háborúba vezető hatalmi csoportokat, vagy ha az úgynevezett 

politikai osztály ellentétes érdekű és meggyőződésű oldalai 

lennének képesek valamilyen - nem elvtelen, nem újabb 

hazugságon alapuló - kiegyezésre, netán a következő parlamenti 

választások után megpróbálkoznának a nagykoalíciós 

kormányzással. Ha pedig egyik mesebeli cáfolat sem érkezik meg 

időben, azzal is beérném, ha a parlamenti választásokon 

hatalomra kerülő diadalmas jobboldal cáfolna rá aggodalmaimra. 

Így vagy úgy, minél csattanósabb lesz állításaim cáfolata, annál 

jobban fogok örülni. Hirtelen örömömben tán még pártot is 

alapítok. A Boldog Magyar Demokraták Pártját. És így élek majd 

boldog legyőzöttként boldogok között boldogan.  

A szerző költő, esztéta 
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                                  Szilágyi Ákos 

 

                      Az illiberális jobboldal  

                                 2014
4
 

 

Egy slágertémát ajánlok ma az olvasónak: annak a 

rendszernek a megértését, amely nem nyugati, nem liberális, 

talán még demokrácia sem, mégis oly sikeressé tesz egy 

kormányt, hogy egymás után kétszer is kétharmados többséget 

szerez a talán már nem is egészen demokratikus választásokon, 

amit aztán úgy értelmez, hogy a polgároktól demokratikus 

felhatalmazást kapott a liberális demokrácia lebontására, azaz az 

illiberális demokrácia bevezetésére.  

Természetesen az illiberális demokrácia régóta épül 

Magyarországon, hisz magunkról beszélek, nem másról, alapjait 

az utóbbi négy évben lerakták az állam robotosai, lerakta a 

dolgozó nép, de teljes felépítéséről, fejlett illiberális 

demokráciáról még nem beszélhetünk: a legjobb 

közösségszervezési mód, azaz a legjobb állam megtalálásáért 

folyó világversenyfutásban, amely állítólag a gazdasági 

versenyfutásnál is fontosabb versenyszám ma a világporondon, 

Magyarország ott van ugyan az élbolyban, de még mindig 

jelentősen elmaradva olyan nagyszerű futóktól, mint Törökország 

vagy Oroszország, Szingapurról és Kínáról már nem is beszélve. 

Az illiberális demokrácia forradalmi (ugyanis fülkeforradalmi) 

fogantatását, az alkotmányos liberalizmus nyugati dogmáit 

felszámoló alaptörvényét, munkatörvényét, civiltörvényét, 
                                                 
4
 Megjelent Népszabadság, Kentaur-rovat, 2014. augusztus 16.  ) 
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médiatörvényét (stb.stb.) és nagyszerű vívmányait 

(hatalomkoncentrációtól a magánnyugdíjpénztár-vagyon 

kisajátításán át a rezsicsökkentésig) minden államközösségben 

gondolkodó és élő, munkaalapú magyar ember eszébe és szívébe 

véste, de ennél most már többet akar, azaz: még kevesebb 

szabadságot és még több munkát az egyéneknek, ellenben több 

szabadságot, korlátlan szabadságot a javukért küzdő, értük és 

nem ellenük serény munkaalapú államnak. E közös alapon − 

illiberalizmus és munka − nyugszik most már az állam 

kovácsolta frigy: a nemzeti együttműködés rendszere.  

Őszintén szólva bámulattal tölt el azoknak a 

liberálisoknak, baloldaliaknak a csodálkozása, megrökönyödése, 

felháborodása, megbotránkozása, akiknek itt és most, Orbán 

Viktor tusványosi előadásából kellett értesülniük arról, hogy évek 

óta illiberális demokráciában élnek, mint Jourdan úrnak, Moliére 

úrhatnám polgárának arról, hogy egész életében prózában beszélt. 

Hát hol éltek idáig? A Holdban? Csak Fareed Zakaria 

csodálkozását értem, aki a jó államért folyó világversenyfutásban 

igencsak hátul kullogó Nyugatot képviseli e csodálatos módon 

globális médiaeseménnyé emelkedett tusványosi előadáshoz 

fűzött glosszájában a Washington Postban, hiszen ő nem arra 

csodálkozik rá, hogy Magyarország 2010-ben úttörő módon, 

bátran és mit sem sejtve az illiberális demokrácia útjára lépett, 

hanem arra, hogy ezt demokratikusan megválasztott vezetője 

ünnepélyesen maga hirdeti ki, mintegy célt, programot, új 

államideológiát fabrikálva abból a fogalomból, amit közel húsz 

évvel ezelőtt Fareed Zakaria alkotott meg: „Azért figyeltem fel 

erre a beszédre − írja −, mert 1997-ben a Foreign Affairs számára 
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készült esszémben (The Rise of Illiberal Democracy) történetesen 

én használtam ezt a szóösszetételt annak a veszélyes 

tendenciának a leírására, amikor demokratikus, gyakran 

kifejezetten népszerű kormányok felhatalmazásukat az egyéni 

jogoknak, a hatalmi ágak elválasztásának, a törvényességnek a 

kikezdésére és meggyöngítésére használják fel. De az meg sem 

fordult a fejemben, hogy egy állam vezetője, ráadásul egy 

európai uniós államé, ezt a terminust egyszer majd az elismerés 

és dicséret formulájaként használhatja”.  

Ezen a ponton − nem tehetek mást − csatlakoznom kell 

Zakaria csodálkozásához, lévén, én is találva éreztem magamat, 

amikor e sok magyar fül számára idegenszerű és elvont fogalom 

felbukkant a miniszterelnök népfőiskolai előadásában, hiszen 

ezzel mégiscsak egy hat évvel ezelőtti prognózisomat igazolták 

vissza a legmagasabb helyről. „Az illiberális demokrácia 

küszöbén” című cikkemben e lap hasábjain (Népszabadság, 2008 

február 9.) ezt írtam: „A liberális demokrácia sorsa − minden jel 

szerint − Magyarországon is meg van pecsételve (...). Végjáték 

ez, de minden látszat ellenére nem a balliberális kormány, hanem 

a liberális demokrácia végjátéka Magyarországon. Az 

antiliberális politikai ellentábor régi célkitűzésének 

megvalósítására − az illiberális rendszerváltásra −, úgy látszik, 

elérkezett az idő.” Akkor hát vizsgáljuk meg most már 2014-ből 

visszatekintve az új rendszerváltásra az új slágertémát: világ 

illiberálisai, egyesüljetek!  

Az illiberális demokrácia kérdése a végrehajtó hatalom 

hatalom korlátainak kérdésére fut ki, csak a liberalizmussal éppen 

ellentétes előjellel. A liberalizmus a demokratikusan szerzett 
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hatalom alkotmányos korlátait − fékeit és ellensúlyait − jelenti, 

az illiberalizmus viszont e korlátok részleges vagy teljes 

lebontását, abszolút hatalmat és hatalomkoncentrációt. A 

jobboldal hagyományosan inkább a liberalizmus, mint a 

demokrácia elkötelezettje, a baloldal fordítva. Nem csoda, hiszen 

− mint Fareed Zakaria írja − „az alkotmányos liberalizmus a 

hatalom korlátozásáért száll síkra, a demokrácia − a hatalom 

koncentrálásáért és felhasználásáért. Ezért is látott sok liberális a 

tizennyolcadik és tizenkilencedik században a demokráciában 

olyan erőt, amely képes aláásni a szabadságot.” (Ne feledjük, 

hogy 1830-ban Nagy-Britanniában, Európa akkor bizonyos 

értelemben legdemokratikusabb országában, a parlament egyik 

házának megválasztásában a teljes lakosság 2 % vehetett csak 

részt és ez a mutató csak az 1880-as években emelkedett 40 %-

ra.) De miután Nyugaton 1945-től kezdődően − nem 

utolsósorban a pax americana és a szovjet fenyegetés együttes 

hatására − a két politikai alapelv összefonódott, a liberális 

jobboldal megbékélt az általános választójoggal, a demokratikus 

baloldal pedig az alkotmányos liberalizmussal. „Ettől kezdve − 

Nyugaton demokrácián liberális demokráciát értenek, de ez nem 

a liberális pártok vagy a liberális ideológia uralmát, hanem a 

szabályos és tiszta választásokon megszerzett többségi hatalom 

gyakorlásának alkotmányos korlátait, joguralmat, a hatalmi ágak 

elválasztását, a szólás, a gyülekezés, a vallás és a tulajdon 

alapvető szabadságjogainak védelmét jelenti. A 

szabadságjogoknak ez a csokra az, amit alkotmányos 

liberalizmusnak nevezhetünk és ami elvileg és történetileg is 

különbözik a demokráciától. Ahogyan a politikatudós Philippe 

Schmitter megjegyzi: »a liberalizmus mint a politikai szabadság 
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felfogása vagy mint gazdaságpolitikai doktrina időben 

egybeeshetett a demokrácia születésével. De sohasem volt 

elkerülhetetlenül és egyértelműen összekötve a demokrácia 

gyakorlatával.« Manapság a liberális demokrácia e két szála, 

amely a Nyugat politikai életének szövetében annyira 

összefonódott, a rajta kívül eső világban szétválik. A demokrácia 

virágzik, az alkotmányos liberalizmus azonban nem.”  

Az illiberális demokrácia gyakorlata történetileg a fasiszta 

és kommunista totalitarizmusokkal, általánosabban: a 

populizmussal jelent meg, amely − a közkeletű elképzeléssel 

ellentétben − nem a jobboldal és nem a baloldal, hanem a 

liberális centrum szélsősége (természetesen ez nem jelenti azt, 

hogy a jobboldalnak és a baloldalnak ne volna szélsősége, de ez 

más tőről fakad). Antidemokratikus jobboldal van (a jobboldal 

szélsősége volt különösen antidemokratikus), de antiliberális 

vagy illiberális jobboldal nincsen, vagy az már nem jobboldal, 

hanem a liberális politikai centrum szélsősége: populizmus, ahol 

a demokrácia közvetlen választáson − népszavazáson − alapuló 

vezérdemokráciát vagy a nép köztéri akklamációján − 

közfelkiáltásán − alapuló vezérállamot jelent. Magyarán: az 

illiberális demokrácia így vagy úgy a vezér korlátlan hatalmával 

azonos. Korlátokat a hatalomnak nem a demokrácia, hanem a 

liberális alkotmányosság szab, ha pedig nem szab többé, akkor 

előbb-utóbb az utolsó korlát, a demokratikus választáson nyert 

mandátum időbeli korlátja is megszűnik, vagy legalábbis a vezér 

kénye és kedve, hatalmi érdeke szerint hajlítható, kicselezhető, 

mint azt az utóbbi években jól látni egy sor echte illiberális 

vezérdemokráciában − Oroszországtól Törökországig, 

Kazahsztántól Szingapurig.   
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A szabadság történetileg az uralkodói hatalom 

korlátozásával veszi kezdetét. A kérdés egykor az volt, hol 

húzódjanak az uralkodói hatalom határai, hogy „a közösség 

mennyi hatalmat tűrjön el az uralkodótól”. Lényegében „ezek a 

határok jelentették a szabadságot”. De a demokratikus 

köztársaság megjelenésével, tehát attól kezdve, hogy az uralkodói 

hatalom már nem leszármazáson, örökletességen, hanem az 

alattvalók időszakos választásán alapult, felmerült e korlátozások 

szükségtelenségének gondolata. Sokan a ciklikusan ismétlődő 

választást is a hatalom elégséges korlátjának tartották. A hatalom 

korlátozása a régi uralkodókkal szemben jó eszköz volt, hiszen az 

ő érdekeik általában ellentétesek voltak a nép érdekeivel, de attól 

kezdve, hogy a hatalom birtokosától elvárták, hogy azonosuljon a 

néppel, az általános akarattal, hogy a választott vezetők érdeke és 

akarata a nemzet akarata legyen, úgy gondolták, nincs szükség 

ilyen korlátokra: „Saját akaratával szemben nem kell megvédeni 

a nemzetet. Senki sem fél attól, hogy önmaga zsarnokává válik. 

Legyenek az uralkodók tényleg felelősek a nemzetnek, legyenek 

könnyen leválthatók, s ez esetben a nemzet bátran adhat hatalmat 

nekik, hisz maga szabhatja meg, hogyan használják fel. Az 

uralkodók hatalma így nem más, mint a nemzet összpontosított, s 

a felhasználás szempontjából alkalmas formába öntött hatalma.” 

− írja John Stuart Mill „A szabadságról” című 1859-ben kiadott 

liberális alapvetésében, hogy megértesse, miért elengedhetetlen a  

demokratikus köztársaságban is a hatalom korlátozása, ha nem 

akarják, hogy zsarnoksággá − mindenekelőtt a többség 

zsarnokságává − fajuljon: „Észrevették, hogy az olyan kitételek, 

mint »önkormányzat«, »a nép hatalma önmaga felett«, nem fedik 

a tényleges helyzetet. Az a »nép«, mely a hatalmat gyakorolja, 
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nem mindig azonos azzal, melyen a hatalom gyakoroltatik; a 

sokat emlegetett önkormányzat nem azt jelenti, hogy ki-ki 

önmagát kormányozza, hanem azt, hogy minden egyes ember alá 

van vetve az összes többi kormányzásának. A nép akarata 

gyakorlatilag a nép legnagyobb vagy legaktívabb részének 

akaratát jelenti; a többség akaratát, vagy azokét, akiknek sikerült 

többség gyanánt elfogadtatni magukat; következésképp valóban 

lehetséges, hogy a nép elnyomja az összesség egy részét; s ez 

ellen legalább annyira szükséges óvintézkedéseket tenni, mint a 

hatalommal való visszaélés bármely más formája ellen. Ezért 

aztán a kormányzat hatalmának korlátozása az egyén fölött 

semmit sem veszít fontosságából, még akkor sem, ha a közösség, 

illetve annak legerősebb pártja rendszeresen felelősségre 

vonhatja a hatalom birtokosait. (…) A politikai gondolkodásban 

„a többség zsarnoksága" azon legfőbb rosszak egyike lett, 

melyekkel szemben a társadalomnak okvetlenül védekeznie kell.”  

Nem valamiféle ideológiai háború zajlik tehát a szemünk 

előtt. Ha csupán értékrendbeli váltásról volna szó, ha az illiberális 

demokrácia csupán azt jelentené, hogy a kormányzat a 

közösséget, a közérdeket, a közjót, a nemzeti érdeket az egyéni 

érdek elé sorolja, akkor ugyan miért kellene ehhez felszámolnia a 

liberális alkotmányosság védműveit, a fékeket és ellensúlyokat, a 

hatalmi ágak elválasztásait, korlátoznia a szólás- és 

sajtószabadságot, felszámolnia vagy állami ellenőrzés alá vonnia 

minden autonómiát (önkormányzatokétól a szakmai testületeken 

át a civilszervezetekig és az egyetemekig), felszámolnia mindent, 

ami e hatalmat az egyének és közösségek fölötti uralomban idáig 

alkotmányosan korlátozta?  
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„Csakugyan azt gondolom, hogy új korszak 

kezdődik Magyarországon: az illiberális 

demokrácia korszaka”
5
  

                          (2010) 

 

 

− Amikor önhöz jöttem, nem messze innen a 

kormányzásra készülő miniszterelnök tartotta évértékelő 

beszédét. Stílusos háttér a jobboldalról szóló interjúsorozat 

záró-beszélgetéséhez. Ez „a fordulat éve”? 

− A „fordulat éve” nem 2010, hanem 2009 volt. Akkor 

ért véget a hideg polgárháború, amely hét évig lobogott 

teljes hőfokon. Gyurcsány lemondása volt a baloldal 

vereségének pillanata. A politikai háború megnyerése nem 

azonos a választások megnyerésével. Olykor megelőzi azt. 

A Fidesz hosszú menetelése az intézményeken, a hatalmi 

ágakon, médián keresztül régóta tart, de 2009-ben, a 

koalíciós kormány megbukásával, eljutott a végrehajtó 

hatalomig, ténylegesen itt is megtörve a politikai baloldalt. 

Választási győzelme, amelynek ez idő szerint csak arányai 

kérdésesek, csupán leszüretelése a hideg polgárháborúban 

aratott győzelmének, nem más, mint a polgárháború 

győztesének kormányzásához elengedhetetlen legitimációja.  

A beszéd, amit Orbán tartott, nem egyszerűen 

kampánybeszéd, hanem a polgárháború győztesének 

                                                 
5
 Az interjú a 2010 januárjában, három hónnappal a magyar demokrácia 

sorsát eldöntő választások előtt készült és jelent meg a 168 Óra című 

hetilapban. Készítette: Buják Attila.  
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beszéde volt, amelyben máris valamilyen sokak által régóta 

várt konszolidáció ígérete csillant meg. Egyelőre persze 

csak retorikailag. Mindenkinek különben sem jár 

megbocsátás vagy kéznyújtás. De most, első ízben a hosszú 

harc után, az „aki nincs ellenünk, velünk van” biztatása 

hallatszott ki a beszédből. És csakugyan egyre többen és 

egyre vehemensebben igyekeznek a győztest lojalitásukról 

biztosítani. Hát persze, a politikai háború frontjai 

felbomlottak, kitört a pánik, menekül, ki merre lát. Csak az 

egészen reménytelen helyzetűek tartanak ki. 

− És a „hatalmi előmunkálatokba” az állami apparátus 

is azonnal beszállt. Csörögnek a telefonok, szövegezik a 

hűségnyilatkozatokat.  

− Hát igen. A baloldal bukása annál is nyilvánvalóbb, 

mivel a Bajnai-kabinet ténylegesen szakértői vagy 

ügyvezető kormányként működik. Nem politikai-hatalmi 

képződmény, hanem egyfajta szükségkormány. Politikai 

értelemben a baloldal már nem és a jobboldal még nem 

kormányoz. Amit látunk, mindkét oldalon az időnyerést, a 

bajkerülést, a hatalomátvétel elodázását és a 

szavazatmaximalizálást szolgálja. A győztes nem akarja 

átvenni a stafétát a katasztrófa kellős közepén, az ügyvezető 

kormány végrehajtja a fájdalmas műtéteket, és időt nyer az 

MSZP is, abban bízva, hogy a szakértői kormány pénzügyi 

sikereiből valami csurran-csöppen neki is, vagyis elkerülheti 

a megsemmisítő vereséget a választásokon.  

− Hamarosan megjelenik új könyve a hideg 

polgárháborúról. A témából – önt idézem – ezzel „végleg ki 

is száll”. Miért? 
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− Mert mindent megírtam róla, amit akartam. Nemcsak 

mennyiségi értelemben, mert A kékek és a zöldek – ez a 

könyv címe – terjedelmét tekintve sem csekély – 730 oldal, 

hanem  mert csakugyan azt gondolom, hogy új korszak 

kezdődik Magyarországon: az illiberális demokrácia 

korszaka. 2008 végén zártam le a kéziratot és most, amikor 

átnéztem a korrektúrát, szomorúan láttam, hogy azóta 

semmi új nem történt, tart az illiberális átrendeződés 

társadalmi-érzületi és politikai-hatalmi folyamata. A témát 

minden szinten kimerítettem a magam számára. Lehet 

persze, hogy most majd a téma fog kimeríteni engem. De az 

új korszak gyönyörei elől van mibe menekülnöm: az 

ortodox szentkép, az ikon kutatása, amivel tizenöt éve 

foglalkozom legalább még tíz évre elegendő munkát és 

örömöt biztosít számomra.  

− Önmeghatározásán kívül mennyiben jobboldali párt 

a mai Fidesz? Egyik nyilatkozónk szerint a bal- jobb 

felosztás eleve korszerűtlen. 

− A kérdés messzire vezet. A modern politika élmény- 

és műsorpártok mutatványa. Ideológiai és érdek-alapon 

szerveződő pártok alig vannak. Inkább személyi pártokról 

lehet beszélni, olyannyira, hogy amelyik párt nem képes 

személyi párttá válni vagy elveszti ezt a jellegét, nem képes 

bejutni a nagypályára vagy ennek perifériájára szorul. 

− Ami 1990-ben alaposan meg is lepte a magyar 

közönséget. Megjelentek a „politikus celebek”. 

− Igen, de Nyugaton hosszú folyamat végén jutottak 

idáig. Magyarország – ahogy a „keleti blokk” többi országa 

– szinte belezuhant a mediatizált politikába. Az a politikai 
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erő, amelyik ezt előbb felismerte, aki leleményesebb, 

frissebb, főként pedig gátlástalanabb volt, nyerő helyzetbe 

került. Az Antall-i garnitúra például elképesztően naiv és 

tehetségtelen volt ezen a téren. Volt benne valami ódon 

tizenkilencedik-századiság. Innen kapkodása és 

vagdalkozása is: tehetetlenségéből. Nem értette, hogy ez 

már a spektákulum társadalma, amelyben nem eszmékre, 

hanem képekre, látványosságra, élményekre és ezek 

kereskedelmi-piaci közvetítésére van szükség ahhoz, hogy a 

politika sikeres legyen. Nem is értette, mit kell a 

képernyővel kezdeni.   

− Az előbb állította: 2010-ben éles, antiliberális 

fordulat várható.  

− Bocsátnat, de én illiberális fordulatról beszélek, ami 

nem egészen azonos az antiliberálissal, attól egy fokkal 

jobb. Nem megsemmisíti a liberális parlamentáris 

demokráciát, hanem beszűkíti, korlátozza azt. Tőlünk 

Keletre ezt a demokráciát például „irányított 

demokráciának” és „szuverén demokráciának” nevezik. 

Sokféle neve van, de nem ez az érdekes. Nem tudhatjuk 

még, a beszűkítés mértéke mekkora lesz, ennek megvan a 

politikai logikája, de igazából az határozza meg, hogy a 

társadalom hol parancsol majd „megállj”-t, hol ütközik majd 

és mekkora társadalmi ellenállásba. Biztos vagyok benne, 

hogy Magyarországon a liberális demokrácia beszűkítése 

eleve nem érheti el azt a fokot, amit Oroszországban. Inkább 

azt a fokot érheti el, amit Lengyelországban vagy 

Szlovákiában. Szóval, azt hiszem, ha gazdaságilag nem is, 

de politikailag már a legközelebbi jövőben sikerülni fog 
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felzárkóznunk Közép-Európa demokrácia terén haladottabb 

– mármint visszahaladottabb – országaihoz. Ezt az illiberális 

fordulatot pedig még jobban megerősíti, hogy a nemzetközi 

trenddel is egybeesik: ma egyszeriben mindenki etatista lett 

egy kicsit, az államtól várja a gazdaság rendbetételét, a 

gazdasági világválság az egész neoliberális 

gazdaságpolitikát megkérdőjelezte. A ’80-as évek végén – 

és fél évszázadnyi etatista diktatúra után ez több mint 

érthető – mindenki többé-kevésbé állam-ellenes, többé-

kevésbé liberális volt, a Fidesz volt talán a legliberálisabb. 

Márpedig a liberalizmus mindig a politikai centrumot 

képviseli. Most megfordult a szél: a középosztályi csoportok 

egy része, amely a Kádár korszak végén, vagy a privatizáció 

során emelkedett fel, kezdett megint lecsúszni vagy 

legalábbis alaposan megrendült alatta az egzisztenciális 

talaj. Vagy a globalizáció tette tönkre őket, vagy nem bírták 

a versenyt. Ugyanakkor 1998 és 2002 között a Fidesz  

létrehozott egy életképes „ellen-középosztályt”, saját képére 

és hasonlatosságára. Ez most fokozatosan magába szívja 

azokat a csoportokat, amelyek korábban a baloldal 

erőterében voltak, és a baloldalnak tulajdonítják anyagi 

romlásukat.  

− „Megvilágosodtak”? 

− Nem világnézetekről van itt szó, hanem a válság 

szorításában megroppanó középosztály hisztérikus 

reakcióiról. A polgári demokráciák történetében nem fordult 

még elő, hogy a középosztály meghatározó csoportjai 

ilyenkor ne léptek volna az érzületi és ezzel együtt a 

politikai radikalizálódás útjára. A populista nemzeti 
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radikalizmus – a közvélekedéssel ellentétben – nem a 

jobboldal szélsősége, hanem a centrumé. Martin Lipset 

„Homo politicus” című klasszikus munkájában meggyőzően 

bizonyította, hogy  a történeti fasizmus nem a jobboldal, 

hanem a liberális centrum szélsősége volt.  

− A Jobbikot is a középosztály hozta létre? Nem 

hiszem. 

− Egy biztos: rohamosan növekvő szavazóbázisának 

tömegei döntően az ingatag helyzetű, lesüllyedéstől rettegő 

alsó középosztály soraiból kerülnek ki. A Jobbik nem a 

semmiből vált önálló politikai erővé, hanem úgy, hogy az a 

radikális nemzeti populizmus, amely 2002 után a 

centrumpárt Fidesz fokozatosan, majd 2006-tól nagyon 

durván radikalizálódó társadalmi bázisában jelent meg, és a 

párt egész politikáját ebbe az irányba tolta, egész 

egyszerűen levált a Fideszről, mintegy kettéválasztva a 

mérsékelt és radikális centrumot. Jobboldalról azonban szó 

sincs. A Fidesz jelenleg a mérsékelt centrum, a Jobbik pedig 

a centrum radikális szélsőségének szerepét játssza, az egyik 

illiberális fordulatot, a másik antiliberális rendszerváltást 

ígér, illetve követel. Jobboldal azonban Magyarországon 

még látványjobboldalként is alig létezik, az MDF 

maradványpárt és csak formailag tekinthető jobboldalnak. A 

konzervativizmussal, a forradalmi megrázkódtatások 

kerülésével, bizonyos fokú klerikalizmussal, ha tetszik 

reakcióssággal eljegyzett jobboldaliságnak Magyarországon 

olyan csekély a politikai súlya, hogy egymagában labdába 

sem rúghatna. Attól persze, hogy a centrum és nem a 

jobboldal radikális szélsőségének tekintjük a Jobbikot, még 
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nem lesz vidámabb a történet. Persze, e pillanatban a Jobbik 

önálló politikai erőként való fellépésének vagy 

felléptetésének inkább politikai hasznát látom. 

− A hasznát? 

− Igen, több szempontból is. A mediatizált, tehát 

irányított  tömegdemokráciáknak van egy olyan 

manipulációs mechanizmusa is, amelyről a politikai 

elemzők szinte sohasem beszélnek. Nem csoda, mert 

nagyon gyakran ők maguk e mechanizmusok működtetői 

vagy legalábbis szereplői. A politikai technológusokról és 

az általuk bevetett politikai technológiákról beszélek, 

amelyeket egyébként megfelelő oktatási intézményekben 

tanítanak is. A politikai események olyan befolyásolását 

jelenti ez, amelyben az „eseményeket” – nem bízva a 

véletlenre a dolgok alakulását – a politikai megrendelő 

kívánsága szerint különféle technológiákkal előidézik, 

létrehozzák, megcsinálják. Mondjuk, kitalálnak és fölfújnak 

egy pártot, megcsinálnak egy színes forradalmat,  egy utcai 

kilengést, egy terrorista fenyegető akciót és így tovább. A 

technológia lehetővé teszi, hogy a politikai életen kívüli, 

szinte laboratóriumi körülmények között megalkotott 

politikai eseménnyel benyomuljak a nyilvános térbe, 

időzítsem az eseményt, például felgyorsítsam valami módon 

az események menetét, előbbre hozzak egy eseményt, előbb 

robbantsam fel az időzített politikai bombát, mert úgy ítélem 

meg, hogy így járok jobban politikailag.  

− Mondjuk mindenki pontosan tudta, hogy a Fővárosi 

Önkormányzat nem folttalan…  
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− … mégsem mindegy, hogy a botránnyal „mikor 

jövök ki”.  

− Értem. De hogy függ össze a „komponált 

eseménypolitika” a Jobbikos zöldárral? 

− Nem tudom eldönteni, hogy a Jobbik különféle 

politikai technológiák szüleménye-e, ezen belül azt, hogy 

kívülről létrehozott politikai erő, avagy egy sor ügyes – a 

politikai piacon a radikális rendteremtésre hirtelen felszökő 

keresletet időben megérző – megélhetési politikus önálló 

politikai szabadalma, bár a kettő nem feltétlenül mond ellent 

egymásnak. Egy biztos: többé-kevésbé jól látható és 

empirikus kutatásokkal is felmért társadalmi bázisához 

képest zavarbaejtően értelmiségi jellege van a párt 

vezetésének. Ennyire értelmiségi jellege talán csak a 

régivágású élcsapat-pártoknak, mondjuk, a kommunista 

pártoknak volt, vagy a magyar rendszerváltó pártok közül az 

SZDSZ-nek. Az is biztos, hogy a Jobbik szélsőséges 

erőként, „harmadik erőként”, miegyébként való színrelépése 

a politikai porondot uraló két nagy pártnak egyaránt – bár 

más-más okokból – jól jött: a Fidesz így könnyedén középre 

pozícionálhatta magát és amit elveszített a szélsőségek 

kivonulásával, azt megnyerheti a baloldaltól, amelynek 

középosztályi szavazóbázisa hajlik egy mérsékelt, de 

tetterős centrumpárt elfogadására. Az MSZP viszont a 

végveszélybe került demokrácia utolsó reményének, 

megmentőjének szerepében tűnhet fel, már nem a Fidesszel, 

hanem egy általános politikai fenyegetéssel, 

„weimarizálódással” szemben, amelyben retorikailag a 

Fidesz is feloldódik az ő rendteremtő nemzeti 
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illiberalizmusával, „irányított” vagy „szuverén 

demokráciájával”. Szóval, számomra nem világos, hogy a 

Jobbik „eseménye” a politikai érzületben bekövetkezett 

radikalizálódásból nőtt-e ki avagy politikai technológusok 

találmánya.  

− Elnézést, ez nekem meredek. 

− Hogyne lenne meredek, nekem is meredek, de azért 

kiváncsi lenné arra, hogy kik és milyen utakon-módokon 

finanszírozzák ezt a pártot és grandiózus kampányát. 

Például az LMP-be senki sem pumpál egy fillért se. Tízezer 

forintos befizetésekből, tehát morzsákból próbálnak 

kampányt csinálni és pártot építeni. Az ötvenezer forint 

feletti támogatásokat az LMP honlapján nevesítik, bárki 

megtekintheti, bár nem fog sok ilyet találni. Akkor hát 

honnan az a sok pénz, amelyből a Jobbik épül, erősödik, 

kampányol? Ugyanez a két nagy párt esetében is 

felmerülhet, de ők már rég üzemszerűen működtetnek egy 

illegális rendszert, amelyben a pártpénztárakat ilyen-olyan 

cselekkel közpénzzel töltik fel és ezt egymásnak gyöngéden 

elnézik. Nyilvánvaló, hogy a Jobbik nem ennek a két 

évtized alatt kiépült rendszernek a kedvezményezettje. 

Akkor hát marad a nagy titok. Vagy a nagy legenda, hogy 

derék magyar kisvállalkozók becsülettel megkeresett 

forintjaikból jött össze az a sok pénz.  

− Ezek szerint mindenkinek „jó, ha van Jobbik”. Csak 

nehogy a torkukon akadjon. 

− Úgy tűnik, igen. Az országnak persze nem biztos, 

hogy jobb. Mindenesetre a Jobbik kanalizálja is a 

szélsőségeket. Aztán meg – ne feledjük – a parlamenti 
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jelenlét és a politikai establishment-be való integrálódás 

domesztikálólag hat minden radikális kispártra. Tudom, 

hogy egyesek már a Jobbik hatalomátvételéről vizionálnak, 

de ez  akkor is a politikai technológia kalkulált hatásának 

része lett és a nagy politikai erők malmára hajtja a vizet, ha 

valóságos félelmi fantáziából ered, ugyanis, sajnálatos 

módon, elsődlegesen éppen őszinte félelmeinkkel és 

reményeinkkel játszadoznak a a tömegpszichológiát jól 

ismerő politikai technológusok. Soha nem volt aktuálisabb a 

régi intés: ne féljetek! 

− Milyen stációkon keresztül jutottak el a 

rendszerváltás óta felnőtt generációk a jobb-, sőt a 

szélsőjobboldalig? 

− A fiatalság az egyetlen csoport ma a magyar 

társadalomban, amelynek „eszméi is vannak.” Az ifjúság 

megvesztegethetetlensége, tisztasága részben viszonylagos 

társadalmon-kívüliségéből, integrálatlanságából fakad, 

részben vitális okokból. Mikor legyen az ember radikális, ha 

nem ifjan, egyetemistaként? Már Goethe oly szépen 

megfogalmazta ezt a „Faust”-ban, mikor az öregdiák 

szájába ilyen szavakat adott: „Ki harmincnál több évet élt 

meg, voltaképpen már halott/ Agyon kéne bunkózni minden 

jókor”. Az ifjúsági radikalizmus töltése, hogy ugyanis 

baloldali-e vagy jobboldali-e ez a töltés, nem szilárd 

politikai meggyőződések, hanem érzelmi-indulati 

irányultságok, tehát végsősoron előjelek függvénye, 

amelyek gyakran változnak, olykor fel is cserélődnek. 

Mihelyt a töltést „kisütötték”, tehát elmúlt az ifjúság, a 

társadalom integrálta a fiatal generációt, izolálta egymástól 
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tagjait, betörte őket az uralmi rendbe, a radikalizmus is 

tovaszáll. Az, hogy ma, nálunk és egész Kelet-Európában az 

ifjúsági radikalizmus, a meg nem gondolt gondolatok előjele 

szélsőjobboldali, részben a baloldaliság etatista majd 

konformista kompromittálódásából következik, részben 

pedig abból, hogy az akut válságot 

egzisztenciafenyegetésként átélő,  hisztérikusan viselkedő 

középosztály, mint mindig, most is a modern társadalom 

alapértékeinek tagadásától reméli sorsa jobbra fordulását.  

− Ha a jobboldalról beszélünk, fel kell tenni a kérdést: 

milyen következménnyel járhat a kétharmados fölény? 

− A demokrácia mint rendszer felszámolása, hogy úgy 

mondjam, „nincs napirenden”. A demokrácia illiberális 

beszűkítésére kell számítani, de hogy ez meddig megy el, 

milyen irányt és jelleget ölt, mondjuk, megáll-e a 

parlamentáris rendszer prezindencializálásánál, vagy ennél 

is tovább sodorja a lendület, ilyen-olyan politikai 

számítások, azt nem lehet megmondani. Valószínűleg addig 

megy, ameddig szembe nem találja magát a társadalom 

határozott ellenállásával. Ne feledjük, hogy bár a magyar 

társadalomnak hatalmas demokratikus tartalékai nincsenek, 

a nyílt diktatúrákkal való szembenállás nagy 

hagyományával és kifinomult eszközrendszerével azonban 

rendelkezik. De hát ki az az őrült, aki itt diktatúrát akarna?    

− Mit jelen a „demokrácia beszűkítése”?  

− Elsősorban azt, hogy a végrehajtó hatalom 

informálisan minden hatalmi ágban és intézményben 

erőteljesen nyomulni fog, tehát nem érvényesül a hatalmak 

elválasztásának elve. Másodsorban a parlament, tehát a 
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törvényhozás önálló szerepe csökkenhet. Végső soron 

azonban informálisan, de olykor formálisan is a végrehajtó 

hatalom akarata fog érvényesülni, ha nem is töretlenül, 

minden szinten, minden szervezetben és intézményben, 

beleértve az önkormányzatokat, az ügyészséget, a bíróságot, 

a médiát. Ilyen már az irányított demokrácia rendje. A 

szabadság rendjéhez képest elég vacak rend. Csakhogy mi 

húsz éve nem a szabadság rendjében, hanem a szabadság 

rendetlenségében élünk. Az illiberális demokrácia rendje 

ilyenformán e rendetlenség büntetése is. A középosztály 

zömét most már nem érdekli a szabadság, csak rend kell 

neki. Kiéhezett a konszolidációra, és hogy ezt milyen erő, 

milyen áron és milyen következményekkel hajtja végre, 

egyelőre nem érdekli. Azt hiszi, rosszabb nem jöhet annál, 

ami van.  

− Egy dolgot Orbán folyamatosan ígér: „rendet.”  

− Igen, csak hát ez a szabadság-nélküliség rendje. Ti a 

szabadság rendjét hívogattátok, de, mint mindenki láthatja, 

nem jött el. Akkor hát most eljövök helyette én, hogy 

megcsináljam a rendet, az „igazi” rendet, szabadság nélkül, 

vagy a szabadság szükséges mértékre szabásával.  Húsz éve 

tart a rendszerváltás. Elfáradtunk. Számtalan rezsim, párt 

próbálta az új rendszert stabilizálni. A küzdelem most 

eldőlt. A konszolidációt a jobboldal hajtja végre. Olyat, 

amilyen ez a jobboldal, és olyat, amilyet megérdemlünk. 

Együtt is, mint nemzet, és külön is, mint egyes emberek.  
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„Egyszer talán lebontják majd a 

demokrácia büszke, sokszintes palotáját a 

lapos többségi kormányzás szintjére, s 

akkor már nem palota többé, csak 

szerszámoskamra, amelyben a zsarnokság 

fegyvereit kovácsolják.”  

                  (J.C.Murray, katolikus teológus)  

 

 

 

A fejlődés, amelyet − ha visszafelé is − 1989 óta 

Magyarország kétségtelenül bejárt a konszolidálatlan liberális 

demokráciától a konszolidálódó választásos autokráciáig; a 

plurális képviseleti demokráciától a vezérállam felé közeledő 

vezérdemokráciáig; a minden politikai szereplő által játszott 

egyetlen játéktól (the only game in town) a játékszabályokat 

egyfolytában saját érdekében átíró hatalom játékáig, egyszóval a 

gyötrelmes kezdetektől a boldog végig, nos, a fejlődés 

leírhatatlan. Ezért is volna szükség mielőbbi leírására, hogy 

legalább elképzelhetővé váljon az a rendszert, amelyben négy éve 

élünk mai magyarok, és amely most készül történelmi korszakká 

jegecesedni körülöttünk. A következőkben erre a leírásra teszek 

                                                 
6
 Megjelent: Népszabadság, Kentaur-rovat, 2014. május 29.  
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kísérletet a választásos autokrácia politikaelméleti fogalmának 

felhasználásával.  

A szabad választások eredetileg − mint azt a múlt század 

70-es éveinek derekától 80-as éveinek végéig a demokratizálódás 

Samuel Huntingtontól “harmadik hullámaként“ jellemzett 

rendszerváltások folyamata mutatta − a zárt autoritárius rezsimek 

(előbb a dél-európai és dél-amerikai katonai diktatúrák, fasisztoid 

tekintélyuralmak, később főleg a kelet-európai pártállami 

diktatúrák) felnyitására, nem pedig a konszolidálatlan liberális 

demokráciák autokratikus rendszerekbe zárására szolgáltak. Az 

autokratikus rendszerek elrozsdásodott konzervdobozainak 

szabad választásokkal történő felnyitása − a békés átmenet − 

azonban nem eredményezett mindenütt és egycsapásra 

teljesértékű és stabil demokráciát. Ellenkezőleg: a liberális 

demokráciák − Közép-Európa államaitól Kelet és Dél-Kelet-

Európa államai felé haladva növekvő mértékben − oly mértékben 

konszolidálhatatlannak bizonyultak, oly mértékben gyengült meg 

az állam szociális, biztonsági, pénzügyi teljesítőképessége, oly 

mértékben kerekedtek felül a közhatalmon az oligarchikus 

magánérdekek, hogy a káoszként és abszolút elszegényedésként 

átélt szabadság körülményei újra megjelent az erős állam és a 

rendteremtő vezér társadalmi igénye. A liberális demokrácia 

halogatott és végül is elmulasztott konszolidálása − a jogállam 

megerősítése, a szabadság rendjének stabilizálása, a demokrácia 

társadalmi gyakorlatként, jogtudatként stb. való 

meggyökereztetése − helyett ezekben az országokban a 

demokratizálódási folyamat autokratikus vagy fél-autokratikus 

lezárására került sor: a demokráciából jószerével csak a 

parlament és a parlamenti választás maradt meg, de általában 
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még ez is a politikai versengés olyan mértékű beszűkítésével, 

amely ténylegesen leválthatatlanná tette a „várva várt 

rendteremtő“ vagy a „nemzet atyja“ szerepében többé-kevésbé 

szabad választásokon az elnöki hatalmat megszerző politikai 

vezéreket. A testületi, szervezeti autonómiákat, a független 

médiát, a gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadságot 

ezekben a rendszerekben formálisan nem számolták föl, csak 

éppen az autokratikus állam − konkrétan mindig az államot 

megszemélyesítő, leválthatatlan politikai vezér − formális és 

informális kontrollja és irányítása alá helyezték, míg ő maga 

mindenféle kontroll alól kikerült, beleértve a választás kontrollját 

is. Ezért nyerte ez a demokrácia a „politikai keresztségben“ 

először az  „irányított demokrácia“ (managed democracy) nevet 

és ezért lettek irányítottak ezekben jelzős, azaz jelzőkkel 

megszorított demokráciákban (democracy with adjective) 

Belarusztól Ukrajnán át Oroszországig és Kazahsztántól 

Kirgisztánon át Moldováig és Grúziáig, a választások is 

irányítottak.  

Közép-Európában a konszolidálatlan liberális 

demokrácia sikeres autokratikus lezárására ez idő szerint egyedül 

Magyarországon került sor 2010 után. És a magyar antiliberális 

vezérdemokrácia − ország és világ előtt − kiállta az irányított 

választás próbáját: a vezéri kontroll alatt tartott, beszűkített 

választási rendszer, a politikai versenynek a hatalom érdekében 

történő újrakalibrálása végleg ráütötte a szabadalmi pecsétet az új 

magyar nem-demokráciára: unortodox demokrácia, szuverén 

magyar demokrácia, ázsiai gyökerekkel is büszkélkedő 

„sajátosan magyar demokrácia“. Ahogyan egykor a délkelet-

ázsiai nemzeti vezetők, Szingapur, Malajzia, Indonézia urai – Lee 
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Kuan Yew, Mahathir Mohamad és Suharto − ünnepelték saját 

választásos önkényuralmukat új típusú „ázsiai demokráciaként”. 

Egyik legsajátabb vonása e másságukra büszke „ázsiai 

demokráciáknak“ maguknak a választásoknak az értelmezése: „A 

nemzeti vezetők nyíltan hangoztatták − írja William Case a 

választásos demokráciák jeles kutatója −, hogy az ázsiai 

demokráciákban a választásoknak nem a hatalomban történő 

változás a célja, hanem az, hogy a kormány visszajelzést kapjon, 

követhesse a támogatottságában beálló változásokat, ezek 

figyelembevételével igazíthasson politikáján, ha szükséges, de a 

hivatalától természetesen ne váljon meg.” Így van ez most már 

Magyarországon is: a választás nagy nemzeti konzultációjáról 

megérkezett a várva várt visszajelzés a hatalom számára: „tessék 

folytatni tovább!“ Mármint folytatni tovább a vadnyugati 

demokrácia magyar betörését, állami megzabolázását, a 

kontrollálhatatlan szabadság szigorú vezéri kontroll alá 

helyezését és új móresre tanítását. 

A választásos autokrácia (vagy választásos 

autoritarianizmus) fogalmát Andreas Schedler vezette be a 

demokratikus átmenetekről, az autokratikus rendszerek 

demokratizálódásáról folyó nemzetközi polititudományi 

diskurzusba: a szerkesztésében 2006-ban megjelent „Electoral 

Authoritarianism“ (Választásos Autoritarianizmus) című 

tanulmánygyűjtemény szerzői − köztük a szerkesztővel − számos 

esettanulmányban vizsgálják meg a „hibrid politikai 

rendszereknek“ azt az új típusát, amelyben vannak ugyan 

választások, de nincsen demokrácia (election without 

democracy), a választások kimenetelét pedig a „nemszabad 

versengés“ (unfree competition) dinamikája határozza meg.  Ezt 
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a berendezkedést nevezi Schedler választásos autokráciának 

(vagy önkényuralomnak), mások versengéses autoritárius vagy 

autoriter rendszereknek (competitive autoritarian regimes) vagy 

„nem-zsarnoki autokráciáknak“ (non-tyrannical autocracies), 

mivel a politikai versengés feltételeit az autokratikus hatalom 

tetszése, illetve érdekei szerint „kalibrálja“ különféle jogalkotási 

trükkökkel, biztosítva a versengésnek az ő számára mindenkor 

kedvező kimenetelét.  

Schedler a választásos autokrácia két alaptípusát 

különbözteti meg: „Míg a demokrácia olyan rendszer, amelyben 

a hatalmon levő pártok is elveszíthetik a választásokat, addig 

választásos autokrácia olyan rendszer, amelyben mindig az 

ellenzéki pártok veszítik el a választásokat. Nem mellékes 

azonban, hogy az ellenzéki pártok viszonylagos ereje mekkora az 

egyes választásos autokráciákban. Ennek megfelelően azt 

ajánlom, hogy nevezzük »versengő választásos autokráciáknak« 

azokat, amelyekben az autokratikus vezetők nincsenek teljesen 

bebiztosítva a hatalomban, ezzel szemben “hegemonisztikus 

választásos autokráciáknak” azokat, amelyekben lehetetlen 

szavazatokkal legyőzni őket. Előbbiekben a választási aréna a 

hatalomért folyó harc valódi küzdőterepe; utóbbiakban nem 

sokkal több, mint színházi előadás a hatalom önreprezentációja és 

önreprodukciója számára.“ Magyarország ez idő szerint sokkal 

közelebb áll a választásos autokrácia hegemonisztikus, mint 

versengő típusához. 

A politikai verseny kalibrálásának a választási rendszer 

állandó újraszabályozása csupán kiemelkedően fontos részét 

képezi, a hatalom leválthatatlansága ugyanis rendszerszintű. A 

hatalmi elit törvényhozástól az igazságszolgáltatásig, gazdaságtól 
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a médiáig minden területet, testületet, intézményt, szervezetet 

kontrollja alatt tart, ezeken keresztül a választási rendszert is. 

Ergo: az autokratikus rendszeren belül maradva nem lehetséges a 

rendszer választás útján történő megváltoztatása, azaz 

demokratizálása. A rendszer erőszakos megdöntése viszont 

könnyen polgárháborús káoszba torkollhat: a demokráciához 

ilyenkor már csak egészen új alapokon új szereplők 

színrelépésével lehet visszatérni, ha pedig ilyen szereplők 

nincsenek vagy túlságosan gyöngék, akkor a politikai vákuumot a 

radikális nemzeti populizmus erői tölthetik be, a választásos 

autokráciát nyílt diktatúrával,  a vezérdemokráciát a fasisztoid 

vezérállammal váltva fel, mint azt a posztszovjet térségben az 

ukrán választásos autokrácia elrettentő végtörténete vetíti előre.  

A politikai versenyszabályok folytonos újrakalibrálása 

vagyis átírása a választásos autokráciában azt célozza, hogy a 

választásból kiszűrjenek minden kockázatot; a hatalom egyfajta 

„örökbérletté“ váljon a hatalom birtokosai számára, akár 

választások útján szerezték meg eredetileg (mint a demokratikus 

rendszerekben), akár államcsínnyal, katonai puccsal, egyszóval 

erőszakkal (mint az autokratikus rendszerekben). Mivel a  

választás kimenetele ilyen rendszerekben eleve adott, a 

demokratikus uralom más rekvizítumaihoz hasonlóan, a választás 

is csak látszatát teremtheti meg az autokratikus hatalom 

demokratikus legitimációjának, a rendszer demokráciaként való 

önreprezentációját biztosítja, lévén külső és belső elismerésének 

ez a feltétele.  

Mivel ez idő szerint a nemzetközi comme il faut-hoz 

tartozik, hogy egy állam demokratikus legyen és időről-időre 

választásokat tartsanak benne, a hatalmon levők úgy tesznek, 
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mintha leválthatók lennének, a választók pedig úgy tesznek, 

mintha valóságos választási lehetőségük lenne, holott csak 

hatalmat választhatják (kisiklás esetén, ha a manipuláció 

ügyetlenségei vagy szociális elégedetlenség folytán mégis az 

ellenzék győzne a választáson, akkor viszont képtelen 

kormányozni, mert a rendszer mechanizmusai és a 

kulcspozíciókba ültetett hatalmi emberek minden 

kezdeményezését blokkolják, a választásokon alulmaradt hatalom 

pedig hatalmas erőforrásait mozgósítva, hónapokra elfoglalhatja 

az utcát, kívülről téve lehetetlenné a kormányzást: „tessék, nem 

megmondtuk, hogy ezek képtelen kormányozni, tönkretesznek 

mindent és még erőszakoskodnak is az ellenük fellépő utcai 

tiltakozókkal!“ Amíg a rendszer áll, a „választási kisiklással“ 

hatalomra került ellenzék bukása borítékolható, és ez, továbbá a 

felfordulástól való félelem már önmagában sokakat visszartart 

attól, hogy az ellenzékre szavazzanak vagy egyáltalán részt 

vegyenek a választáson.  

A demokrácia-deficitet az autokratikus hatalom 

rendszerint a gazdasági teljesítménnyel igyekszik legitimálni. Ez 

vagy tényleges gazdasági  növekedést jelent, vagy az állam által a 

költségvetésbe becsatornázható források növelését és a belőlük  

származó bevételi többlet újraelosztását. Egyfelől egy viszonylag 

széles és lehetőség szerint mindig tovább szélesített államközeli, 

államból élő középosztály javára csoportosítják át a bevételi 

növekményből származó többletet, másfelől illúzórikus javak − 

színes szappanbuborékok − osztogatásával próbálják kioltani a 

lesüllyedőben levő, elszegényedő társadalmi csoportok szociális 

dühét és politikai potenciálját (választási rezsicsökkentés, 

választási közmunkaprogram stb.). Ez lényegében az 
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autokratikus rendszer megfinanszírozását jelenti. Bár 

Magyarországon 2010 után az egyszer már elkerült gazdasági 

összeomlás és az államcsőd újabb elkerülését is sikerként lehetett 

kommunikálni, a lényegében nullanövekedésből a rendszert eleve 

nem lehetett megfinanszírozni. Hasonlóképpen hiányzott az a 

nyersanyag-bevétel, amelyből a választásos autokrácia új 

rendszerét például Oroszországban finanszírozta meg az 

oligarchák mohóságát letörő és a nyersanyag-exportot 

ellenőrzése alá vonó erős állam, jelentős költségvetési forrásokat 

csoportosítva át a gyors ütemben elszegényedő középosztályi 

csoportok javára és ezzel a nagyszabású újraelosztással 

legitimálva a demokrácia-deficitet (ez legalább addig tarthat, 

amíg a nyersanyag-bevételekre épülő rendszer tartalékai ki nem 

merülnek: nem csappannak meg drasztikusan a kitermelhető 

kőolaj- és földgázkészletek, nem drágul meg jelentősen 

kitermelésük vagy nem esik tartósan felére-negyedére világpiaci 

áruk).  

A leválthatatlan hatalom magyar rendszerét olyan 

pótlólagos források leleményes megtalálásával és erőszakos 

bevonásával sikerült megfinanszírozni, és így 

demokráciadeficitjét is legitimálni, amelyekről a korábban 

kormányra került pártok még csak nem is álmodtak (elég a 

magányugdíjpénztárak vagy a takarékszövezetek vagyonának 

tényleges államosítására, a bankokra és banki szolgáltatátsokra 

kivetett adókra, az áfa-emelésre, az adórendszerre utalni, és az 

országba folyó uniós milliárdokra vagy az új paksi szerződés 

milliárdjaira utalni). Egy sokféle kontroll alatt álló, félelmet nem 

keltő demokratikus kormány a magánjövedelmeknek ennél 

ezerszerte visszafogottabb megcsapolásába is belebukott volna; 
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az autokratikus kormány, élén a karizmatikus vezérrel, aki 

nemcsak a politikai versenyt, hanem az üzleti versenyt és annak 

szereplőit is erős kontrollja alatt tartja, a magánjövedelmek nyílt 

vagy trükkös megcsapolása az érintettek szinte minden 

ellenállása nélkül sikerült. E pótlólagos költségvetési források 

bevonása az újraelosztásba sikertörténetnek látszik, jóllehet a 

valóságban a gazdasági növekedés forrásainak folyamatos 

felélését jelenti. Az autokratikus állam mindenesetre e 

forrásokból képződő bevételi többletek átcsoportosításából 

fedezte saját középosztálya felemelésének költségeit, közben 

persze sajátmagáról − az új középosztály élcsapatáról − sem 

feledkezve meg, és ebből fedezte a szegényebb rétegek egy részét 

politikailag közömbösítő vagy épp megnyerő közmunka-program 

és rezsicsökkentés elkerülhetetlen kampánykiadásait is. Mivel a 

gazdasági teljesítmény ilyenformán a választásra mozgósítható 

társadalmi rétegek számára legitimálta a rendszert, a politikai 

versenyt beszűkítő, erősen manipulált választásokon eleve nem 

lehetett kétséges a hatalom birtokosainak győzelme.  

A választátos autokrácia manipulációs étlapjának szinte 

összes bevált fogását megtaláljuk a magyar rendszerben is 

(választási körzetek újrarajzolása, az egyenlőség elvének 

felrugása a határon túli és a külföldön élő magyarok 

megkülönbözetésével, potenciális szavazók levélben történő 

szavazásának megtiltásával százezrek  kirekesztése a 

választásból, a média teljes hatalmi kontrollja, a választókat 

megtévesztő álpártok indulásának megfinaszírozása, és persze a 

választási technológiák teljes fegyvertára, a jól ismert „fekete 

PR“-ral, kivéve persze a legdurvábbakat (pl. ellenfelek elrablása, 

tömeges választási csalások). Egyrészt, mert egy határon túl e 
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téren az Európai Unióban mégsem lehet vagy tanácsos elmenni 

(az EU-s pályázati források nélkül aligha jött volna létre 

komolyabb infrastrukturális beruházás Magyarországon az utóbbi 

négy évben), másrészt, mert a gazdasági teljesítmény és/vagy 

annak meggyőző látszata ezt megengedte. A teljes politikai 

alternatívátlanság (az egymást kioltó vegyértékű ellenzéki 

csoport egy akolba terelése az új választási rendszer által, az 

ellenzék általános felkészületlensége az új helyzetre, nagyfokú 

politikai tanácstalansága, a politikai technológiák alkalmazásában 

megmutatkozó bénasága és pancsersége, állandó késésben levése, 

a politikai innováció és az általánosan elfogadott, az ellenzéket 

megszemélyesítő, jól mediatizálható politikai vezér hiánya, az 

ellenzéki politikusok sokaságának a kiépülő rendszerbe 

integrálódása, egzisztenciaféltése és karrierizmusa stb.stb.) 

mellett széles középrétegek által saját életükben sikerként 

megtapasztalt jövedelemátcsoportosítások és a siker-

kommunikációtól elbódított, a választási rezsicsökkentéssel és 

közmunkaprogrammal lekenyerezett alsó rétegeket a rendszernek 

sikerült politikailag közömbösítenie vagy egyenesen megnyernie 

magának.  

A választásos autokráciákban az alapkérdés mindig az, 

hogy a választások − valamilyen okból − réssé válnak-e a régi 

vagy új autokrácia bástyafalán, vagy pedig éppen a falat erősítik 

meg azzal, hogy az autokratikus rezsimet a demokratikus 

legitimitás mázával vonják be. William Case a választásos 

autokrácia manipulációs eszköztárát bemutató „Miként uralják a 

hatalom birtokosai a választási küzdőteret?” című tanulmányában 

így foglalja össze ezt a „rés vagy fal” dilemmát: „Ha a hatalom 

birtokosai mesterfokon művelik a manipulációt, vagyis képesek 
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csillapítani a fordított elosztás (értsd: az erőforrásoknak a 

hatalomhoz kötődő jómódú felső és középosztály javára történő 

átcsoportosítását a szegényektől − Sz.Á.) keltette szociális 

feszültségeket, miközben az intézményeket is hozzáigazítják az 

új helyzethez, akkor − hatalmon maradásuk biztosítékaként − 

tartóssá tehetik a választásos autokráciát.“ Nos, pontosan erre 

derült fény Magyarországon a 2010 óta rohamtempóban kiépülő 

autokratikus rendszer − egyfajta vezérdemokrácia − első 

választási tesztjén. Most már mi, Ázsiához felzárkózó magyar 

emberek is elmondhatjuk, hogy a választásos autokrácia tartóssá 

vált Magyarországon. Korszakos jelentőségűvé azonban ez a 

rendszer csak akkor válhat, ha a hatalom birtokosainak nem száll 

fejükbe a dicsőség, ha az autokratikus hatalom kiépítésének 

eddigi akadálytalanságából nem vonják le azt a téves 

következtetést, hogy akkor most  már bármit megtehetnek, 

bármire képesek, bármilyen határt átléphetnek bárhol bármikor. 

Mert ha − és megint Willimam  Case-t idézem − a közeli vagy 

távoli jövőben „ügyetlenül reagálnak, rosszul igazítják hozzá a 

rendszert az új kihívásokhoz, netán kifejezetten rugalmatlanok, 

akkor a nép elsöpörheti a választások fölötti hatalmi kontrollt. 

Ilyenkor a görcsös ragaszkodás a hatalomhoz könnyen odáig 

fajulhat, hogy a hatalom birtokosai még a kemény 

önkényuralomhoz is inkább készek visszatérni, semmint hogy 

elfogadják a demokratikus átmenetet. Ez azonban ilyenkor már 

csak olaj a tűzre.” Magyarország azonban jelenleg mindenféle 

demokratikus átmenettől végtelen távolságban van. Jó, ha 

elkerüli a választásos autokráciából a nyílt diktatúrába, a 

vezérdemokráciából a vezérállamba való átmenetet. Az új 
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rendszert ugyanis ez idő szerint igazán komoly kihívás csak a 

radikális nemzeti populizmus fasisztoid erői felől fenyegeti.  
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               Interjú a választásos autokráciákról 

                                                    2014
7
 

                                           Leválthatatlan?  

                       Így építi Orbán a kaszárnyakapitalizmust 

 

Délkelet-Ázsia lebeghet Orbán szeme előtt? Az ottani 

leválthatatlan vezérek módszerét akarja másolni? Mit jelent a 

kaszárnyakapitalizmus, és a választásos autokrácia, és egyáltalán 

mi lesz velünk? A STOP Szilágyi Ákos Pulitzer-emlékdíjas 

közírót faggatta. 

 

 

STOP: Ha jól tudom, akkor Ázsiába tartunk. 

 

Szilágyi Ákos: Kétségkívül vannak olyan jelek, amik erre 

mutatnak. Legalábbis a politikai rendszerünket illetően. Nálunk is 

formálódik a Délkelet-Ázsiában − Szingapúrban, Indonéziában, 

Thaiföldön, a Fülöp-szigeteken − jól ismert választásos 

autokrácia, amit az alapító atyák − olyanok mint Lee Kuan Yew, 

Mahathir Mohamad és Suharto − egykor büszkén új típusú 

„ázsiai demokráciának“ neveztek. De Oroszországban is 

lényegében választásos autokrácia van ma.  

− Hogy jön össze ez a két fogalom? A választás általában 

a demokráciához kötjük, nem pedig az egyeduralomhoz. 

                                                 
7
 http://www.stop.hu/belfold/levalthatatlan-igy-epiti-orban-a-

kaszarnyakapitalizmust/1079534/ 

http://www.stop.hu/belfold/levalthatatlan-igy-epiti-orban-a-kaszarnyakapitalizmust/1079534/
http://www.stop.hu/belfold/levalthatatlan-igy-epiti-orban-a-kaszarnyakapitalizmust/1079534/
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− Attól függ, milyen választásokról beszélünk. A 

délkelet-ázsiai társadalmakban vannak ugyan választások és 

indulhatnak ellenzéki pártok, de ezek versenyképességét a 

választási rendszer manipulálásával annyira beszűkíti az 

egyeduralmat gyakorló párt vagy klán, hogy gyakorlatilag 

sohasem győzhetnek a rendszer keretei között. Nem választási 

csalásról beszélek. Ilyesmi is előfordulhat, de nem ezért nyer 

mindig a kormány az ellenzékkel szemben. Szingapúrban vagy 

Indonéziában a nemzeti vezetők nem csináltak titkot belőle, hogy 

az "ázsiai demokráciában" a választásoknak nem a hatalomban 

történő változás a tétje, hanem az, hogy a kormány visszajelzést 

kapjon a választóktól, és ha kell, módosíthasson politikáján. 

Úgyhogy hiába vannak választások, egyik-másik kormány 

évtizedeken át leválthatatlan marad. Persze, csak addig, amíg az 

„ázsiai demokráciához“ tartozó „ázsiai kapitalizmus“ − a 

fegyelmező és dirigáló államra épülő kaszárnyakapitalizmus − 

prosperál. De ez − gondoljunk Szingapúrra − hosszú évtizedeken 

át tarthat.  

− De ha választhatnak, akkor miért nem cserélik le néha a 

vezetőiket? 

− Azért, mert úgy választhatnak, hogy valójában nem 

választhatnak. Mert a minden erőforrást saját kezében 

összpontosító kormányzattal szemben nem jelenhet meg 

versenyképes ellenerő. Hiába van több párt, ellenzéki jelöltek, 

hiába van jogilag az állampolgárok kezében a döntés, ha minden 

forrás, minden pénz, a média feletti szinte teljes ellenőrzés, a 

választási rendszer átszabásának törvényes lehetősége a 

kizárólagos uralmat gyakorló párt vagy klán kezében van. A 

kormányzat egy ilyen rendszerben győzelemre van ítélve, vagyis 
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leválthatatlan. Legalábbis addig, amíg nem következik be egy 

olyan gazdasági megrázkódtatás, válság vagy katasztrófa, 

amelynek nyomán a társadalmi elégedetlenség a rendszer ellen 

fordul. De a választási mező ügyes manipulálásával az uralmi 

klánoknak gyakran még az ilyen viharos szeleket is sikerül 

kifogniuk a rendszerellenes ellenzék vitorlájából. Ha 

elügyetlenkedik a dolgot, akkor persze a választók 

elkeseredésükben lerázhatják magukról a rendszert. De addig 

nem. 

− Ez lenne a mi utunk is? 

− A kormányfőtől tudjuk, hogy a magyar „ázsiai fajta“ és 

a „vissza Ázsiába!“ most már nyíltan meghirdetett kormányzati 

program. A szingapúri modell felé fordulás kezdettől fogva 

nemcsak a kaszárnyakapitalista ázsiai rendszer 

szervezésformáinak utánzását foglalta magában, hanem annak a 

politikai rendszernek az utánzását is, amely garantálja a hatalom 

leválthatatlanságát. A választásos autokrácia felé akkor tette meg 

az első lépést az Orbán-párt, amikor 2010 végétől kezdődően a 

nyomtatott és elektronikus médiát jogi és anyagi eszközökkel 

szinte teljes egészében állami ellenőrzés vagy befolyás alá vonta. 

Az ellenzék versenyképességének gyöngítése szempontjából ez 

kulcskérdés és minden ázsiai választásos autokrácia kiépítése 

ezzel kezdődött. A Fidesz vezette kormány szisztematikusan 

bontja le a korábbi választási rendszert, és úgy alakítja át azt, 

hogy más párt ne nyerhessen. Kezdték a választási körzetek 

nekik kedvező átrajzolásával. Azután jött a határon túli magyarok 

szavazati jogának megadása, hiszen Orbánék abban bíznak, hogy 

ők is a Fidesz szavazóbázisát erősítik majd. A legsúlyosabb 
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eddigi lépés azonban a kötelező regisztráció lesz, ha lesz. Én 

biztos vagyok benne, hogy lesz. 

− A miniszterelnök szerint ennek főleg technikai okai 

vannak. 

− Ha viccelni akarnék, azt mondanám: hatalomtechnikai 

okai. Ez a választásos autokrácia kiépítésének következő, 

rendkívül súlyos lépése. A regisztráció a hatalom választási 

kockázatának minimalizálására szolgáló eszköz. Látni kell, hogy 

a nagyjából 8 millió voksolásra jogosult több mint fele 

bizonytalan szavazó. Egy részük, a mélyszegénységben vagy 

annak határán élő 2 millió ember eleve nem megy el szavazni. A 

következő széles tömb, a lecsúszó alsó középosztály tömegei − 

ez most nagyjából 3 millió ember − elfordultak a politikától, úgy 

érzik nem képesek sem hatni rá, sem befolyásolni, ezért nem 

nagyon akarnak elmenni választani. Hát még ha a regisztrációval 

is vacakolniuk kell előtte. Ennek az óriási tömegnek egy része 

korábban az utolsó pillanatban ment el szavazni és gyakran 

játszotta a mérleg nyelvének szerepét. De most nem fog elmenni, 

mert nem megy el regisztrálni sem. Csak a jelenlegi kormány 

fennmaradásában vagy bukásában legközvetlenebbül érdekelt 

jómódú középosztály - nagyjából 3 millió választásra jogosult - 

fog biztosan szavazni, de ezen a csoporton belül  a Fidesz-

kormányzat legfőbb középosztályi kezdeményezettjei abszolút 

többségben vannak. Minél kevesebben regisztrálnak, annál 

biztosabb tehát a Fidesz választási győzelme, márpedig ilyen 

mértékű politikai passzivitás, ellenzéki tehetetlenkedés és 

társadalmi apátia mellett regisztrálni csak a rendszer 

fennmaradásában vagy bukásában legközvetlenebbül érdekeltek, 

a legöntudatosabbak fognak. Föltéve, hogy a következő másfél 
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évben az „ázsiai magyar“ demokrácia e rendszerét nem rendíti 

meg valamilyen gazdasági megrázkódtatás és nyomában a 

társadalom radikális átpolitizálódása. Akkor a kormány új 

alternatíva elé kerül: vagy vállalja, hogy rendkívüli állapotot, 

rendkívüli kormányzást vezet be, és a választásokat elhalasztja, 

vagy pedig vállalja, hogy elsöprik a választásokon. 

− Akkor már csak az a kérdés, hogy mit tehetnek azok, 

akik nem szeretnék, hogy továbbra is Orbán Viktor legyen a 

miniszterelnök? 

− Nem sokat. Szerintem a legtöbb, hogy kitartanak és 

várnak. A demokrácia nem valamilyen szolgáltatás, ami 

automatikusan jár nekünk. Annak idején úgyszólván ajándékba 

kaptuk, de nem becsültük meg, tönkretettük, elvesztegettük. Ez 

nem velünk történt, hanem ezt mi tettük magunkkal. Mi mint 

politikai közösség, mint magyar társadalom, mint mai magyarok. 

Utódaink feltehetően majd köszönetet fognak mondani érte. 

Úgyhogy először is talán vállalnunk kellene tettünkért a 

felelősséget. Megérteni, hová jutottunk és miért és hogyan lehet 

ebből a helyzetből kitörni. Egy biztos: az európai magyar 

demokráciát helyettünk többé senki nem fogja kiküzdeni.  
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    Ez nem diktatúra, de nem is demokrácia
8
 

                            2017 

 

Szilágyi Ákos: A húszas évek közepéig kilenghet az 

illiberális inga 

 

Azért lehetett sikeres az Orbán Viktor által 

végrehajtott illiberális fordulat, mert a magyar 

társadalomban nem eresztett gyökeret a liberális demokrácia 

– nyilatkozta a 168 Órának Szilágyi Ákos esztéta, politikai 

elemző, aki szerint a kormányfő egész politikáját arra a 

tudásra építette föl, hogy a magyar társadalom nem a 

szabadságra, hanem a biztonságra lett trenírozva. Mint 

mondja, az imitált demokrácia imitált parlamentjében 

jelenleg az ellenzéki szerepet imitáló pszeudo-pártok 

működnek, a rezsimet csak egy rendszeren kívüli erő 

bonthatja le.  

– Ön látnok? 

– Amennyiben? 

– 2008 elején a Népszabadságban megjósolta, hogy 

Magyarországon hamarosan beköszönt az illiberális demokrácia 

kora. Hat évvel azelőtt szólt, hogy Orbán Viktor először kiejtette 

a száján ezt a kifejezést. 

– Nem, ehhez nem volt szükség látnoki képességre, csak 

némi előrelátásra és a képzelőerőe. Bár nem tört ki még a 2008-

as gazdasági világválság, de a liberális demokrácia építménye 

                                                 
8
 In 168 óra 2017. február 11. Az interjút készítette: Cseri Péter. 

https://168ora.hu/itthon/a-huszas-evek-kozepeig-kilenghet-az-

illiberalis-inga-10399 
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nálunk ekkor már javában recsegett-ropogott. Oroszországban 

pedig már ki is épült az illiberális demokrácia egyik változata, 

amit megalkotója, Putyin „szuverén demokráciának” és a 

„törvény diktatúrájának” nevezett, mások pedig „irányított 

demokráciának” hívnak. Lengyelországban is elkezdődtek az 

első kísérletek. A délkelet-ázsiai választásos autokráciákról vagy 

a venezuelai és a török illiberális demokráciáról nem is beszélve. 

Érzékelhető volt, hogy egy hasonló, csak ellentétes előjelű 

érzületi változás söpör végig Kelet-Európán, mint a 

rendszerváltás idején, a nyolcvanas évek végén, amikor mindenki 

szabadságot akart, szabadulni próbált az államszocializmus 

kötelékeitől és korlátaitól. A szabadságintézmények azonban 

nem teremtettek rendet, és mivel az emberek egyre 

védtelenebbnek érezték magukat, a káosztól való félelem 

légkörében kezdetét vette a menekülés a szabadságtól és a 

menetelés a rend és biztonság új birodalma felé. Mára ez az 

érzületi változás globális tendencia, a nyugati világban is azt 

látjuk, hogy egyre többen vannak, akik odaadnák a 

szabadságukat vagy annak egy részét annak a politikai vezérnek, 

aki nagyobb biztonságot ígér nekik. Ez persze az etatizmusnak, a 

joguralom leépítésének az útja, az illiberális demokrácia útja, ami 

nem más, mint demokrácia liberális alkotmányosság, azaz a 

mindenkori hatalmat korlátozó fékek és ellensúlyok nélkül. A 

demokratikus többség hatalmát az illiberális rendszerben – 

kiépülésének mértékében – egyre kevésbé korlátozza vagy köti 

meg más hatalom, vagy jog és játékszabály. A rendteremtő 

politikai vezérnek szabad kezet kell adni mindenben, hogy 

megvédhesse a szabadság rendetlenségétől az embereket, mert 

azt hiteti el velük, hogy csak így szavatolható a biztonságuk. 
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Valójában persze ebben a rendszerben egyedül a hatalom 

biztonsága, a hatalom védettsége valósul meg, az emberek 

védtelenebbekké válnak, mint valaha. De mire erre rájönnek, már 

késő, foglyul ejtette őket a rendszer.  

– Érezte is, hogy mi jön, vagy „csak” tudta? 

– Magyarországon akkor szinte tapintható volt, hogy a 

liberális demokrácia végnapjait éli. Felőrlődött abban a hideg 

polgárháborúban, amit legalább hat éven át vívott egymással a 

két magyar középosztály és politikai elitjeik. 2006 után 

tulajdonképpen egyfajta interregnumban éltünk. Az 1989-ben 

„jogállami forradalommal”, közkívánatra, de felülről bevezetett 

szabadságintézmények nem vertek mély gyökereket a 

társadalomban. Az egész építmény valahogy a levegőben lógott. 

Amikor az emberek 1989-ben szabadságra gondoltak, akkor ezen 

a fogyasztás szabadságát értették, és ilyen értelemben szerettek 

volna „Nyugat” lenni. Arra nem gondoltak, hogy az a hiány, ami 

a magyar boltokban az áruk polcain mutatkozik, rövidesen a 

zsebükben jelenik meg. 

 – Mondhatjuk azt, hogy ez a demokrácia elitista volt? 

– Abszolút, méghozzá civilizátori, aufklérista allűrökkel. 

Leggyengébb pontja éppen az volt, hogy elit-demokráciaként 

jelent meg a többség előtt. Ezt használta ki a szabadságnélküli 

vagy szabadságszűkítő populista vezérdemokrácia 2010 után, 

amikor magát a „fülkeforradalmi nép”, a kétharmados többség 

demokráciájaként, a „magyar emberek” demokráciájaként 

tüntette fel. Joguralom, többpártrendszer, parlament, 

önkormányzatiság − a magyar társadalom túlnyomó többsége 

számára felfoghatatlan távolságban lebegett valahol a fejük felett. 

A szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot mások 



59 

 

gyakorolták, a jogbiztonság nem védett meg senkit 

munkahelyének elvesztésétől. Röviden: nem tudott hozzáférni a 

szabadságintézményekhez, saját jogaihoz, és az elit szinte 

semmit nem is tett azért, hogy ezt lehetővé tegye. Mással volt 

elfoglalva. Így vált a liberális demokrácia talajtalanná. Márpedig 

mély és széleskörű társadalmi elfogadottság nélkül a demokráciát 

nem lehet konszolidálni. 

– Hogyan lehetett volna konszolidálni? 

– Legalábbis meg kellett volna próbálkozni ennek a 

felülről bevezetett, nem annyira kivívott, inkább ajándékba 

kapott demokráciának a meggyökereztetésével, hogy az emberek 

saját életükben is megtapasztalhassák a szabadságot, élni 

tudjanak a szabadság technikáival, jogaikkal, sajátjuknak, saját 

rendszerüknek érezzék és ragaszkodjanak hozzá, megszűnjön 

idegensége, szokatlansága. Ne az legyen a tapasztalatuk, hogy a 

demokrácia csak arról szól, hogy négyévenként szavazhatnak 

arról, melyik párt lophat többet a közpénzből. Persze, hogy ez 

csak látszat, de mivel igazság is van benne, igen erős látszat, amit 

csak egy másféle gyakorlattal lehetett volna lerombolni.    

– Ezért nem siratta meg 2010 után a magyar társadalom a 

fékek és egyensúlyok rendszerének lebontását? 

– Ezért is. A társadalom többsége nem érezte úgy, hogy 

elvettek volna tőle valamit, hiszen nem tudott élni saját 

szabadságával, nem tudott, mit kezdeni szabadságjogaival, 

miközben a politikai káosz – az elitek hideg polgárháborúja − 

egyre ádázabb lett. Ráadásul el lehetett hitetni velük, hogy a 

szabadságról lemondva nagyobb, a régi kádári időket idéző 

biztonsághoz jutnak. Az illiberális etatista rendszer ennek a 

biztonságnak a látszatát állítja nap mint nap elő szabadság-
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megvonó, szabadság-szűkítő, vagyis „rendteremtő” 

intézkedéseivel és olyan grandiózussá fölfújt veszély-elhárító 

védműveivel, mint a „rezsicsökkentés” vagy menekültek áradatát 

föltartóztató kerítés. A nagyobb biztonság azonban csak csak 

látszat, amit szüntelen félelemkeltéssel, a társadalmi veszélyérzet 

fokozásával próbálnak hitelesíteni. Magyarország nem volt a 

menekültek célországa, a szociális biztonság pedig nagy 

mértékben csökkent a szociális jogok megvonásával. Egyfajta 

fordított állami elosztás érvényesül: a szegényebbektől 

csoportosítanak át forrásokat a gazdagabbakhoz, ezért a 

szegénység és vele a védtelenség, a kiszolgáltatottság nőttön-nő. 

A hatalmi klientúra és a hozzá kapcsolódó, rendszer-fenntartó 2-

3 milliós középosztály anyagi biztonsága ugyanakkor tényleg 

nagyobb. Amíg a rendszer képes külső forrásokból és a fordított 

elosztással finanszírozni saját bázisát, addig aligha fenyegeti az 

összeomlás veszélye.    

– A már említett Népszabadság-cikkben azt jósolta, hogy 

ott lesz a legerőteljesebb az illiberális fordulat Kelet-Európában, 

ahol a társadalmat a legmélyebben rázza meg a rendszerváltás 

utáni kiábrándulás.  

– Mivel a megrázkódtatás lelki dráma, nehéz mérni. Hát 

még, ha egy egész társadalomról beszélünk. Nyilván vannak 

objektív mutatói is – a munkahelyek tömeges elvesztésétől az 

elszegényedésig −, a lényeg azonban az a trauma volt, hogy a 

szabadság új égisze alatt megszűnt a régi típusú biztonság: a zárt 

rendszer, a zárt ország biztonsága. A Kádár-rendszer, legalábbis 

a hatvanas évek konszolidációjától kezdődően ugyancsak 

egyfajta biztonságot kínált szabadság helyett. A biztonságvesztés 

traumája talán azért volt Magyarországon a legmélyebb, mert a 
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huszadik században sokadszorra következett be, és mert nagyon 

éles kontrasztban állt a puha diktatúra garantált biztonságával. És 

mert nem született meg a szabadsággal összeegyeztethető 

biztonság új gyakorlata. Az is mélyítette a traumát, hogy a 

huszadik századi történelmi katasztrófák miatt a magyar 

társadalom integráltsági foka a legalacsonyabb az egész régióban, 

ami többek között az együttműködési készség hiányában, a 

kölcsönös gyanakvásban, a bezárkózásban, a 

szolidaritáshiányban mutatkozik meg. Az ember alaptapasztalata 

az, hogy egyedül van, nem számíthat másokra, csak magára. 

Vagy az államra. 

– Ezek szerint a magyarok szinte várták a megmentő 

Orbánt? Vagy ő időzítette pontosan a színrelépését? 

– Az biztos, hogy vártak valakit és az is biztos, hogy 

jelenleg nem várnak újabb megmentőt. A magyar társadalom arra 

vágyott, hogy jöjjön valaki, aki helyre teszi a pártokat, a 

bankokat, a multikat, megszünteti a kaotikus közállapotokat, 

megvédi őket mindattól, amitől félnek vagy amivel félelemben 

tartják őket. Egyszóval biztonságra vágyott. Arra nem vágyott, 

hogy a szabadságát korlátozzák, de hát egy erős vezetőtől, egy 

vezértől csak ilyen biztonságot kaphattak és ők ebbe a rossz 

cserébe belementek, amit egy részük azóta megbánt, a többség 

azonban még most is elfogad. Annál is inkább, mert a hatalom 

egyfolytában azt imitálja, hogy a „magyar embereket” megvédi, 

megmenti valamilyen rájuk leselkedő veszedelemtől, külső és 

belső ellenségtől, bajtól, sanyarúságtól. Orbán azonban nemcsak 

a megmentő, biztonságot teremtő erőskezű vezető szerepére 

bizonyult alkalmasnak, hanem arra is, hogy létrehozza a 

szabadság-nélküli vagy szabadság-szűkítő demokrácia 
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rendszerét, amelyben ma is élünk, és amely semmiféle 

mélyreható válság vagy bomlás jeleit nem mutatja, noha sem 

stabilnak, sem konszolidáltnak nem nevezhető. 2010-ben a 

magyar demokrácia válaszúton állt: Orbánnak megvolt a politikai 

tehetsége és tudása ahhoz, hogy a kétharmados többség 

birtokában a szabadság politikai és a biztonság társadalmi ügyét 

összekapcsolja és a liberális demokrácia rendszerét konszolidálja. 

Személyes karaktere és a 2002-ben elszenvedett váratlan vereség 

traumája azonban az ellenkező irányba vitte: a biztonság ügyét 

szembehelyezte a szabadság ügyével és egyfajta illiberális 

vezérdemokráciát alakított ki.   

– Mennyire stabil az Orbán-rezsim? 

– Semennyire. Egyre több szabadságot kell elszívnia a 

társadalomtól ahhoz, hogy újratermelje magát, és a védelmet, 

biztonságot nyújtó hatalom látszatát fenntartsa. Ebből azonban 

nem következik, hogy mindjárt meg is dől. Sőt, inkább 

erősödőben van, de nem a stabilitása, hanem a nyomása erősödik: 

egyre nagyobb árat követel az általa nyújtott biztonság 

látszatáért, mert ettől függ elfogadottsága. De ez nem tarthat 

örökké, előbb-utóbb felemészti önmagát vagy olyan rendszeren 

kívüli ellenerőket hív életre, amelyek megdöntik. De ez nem 

holnap lesz. A rendszeren belül maradó politikai pártok, 

márpedig ma minden parlamenti párt ilyen, nem tehetnek mást, 

mint hogy a rendszert működtetik annak a látszatnak a 

fenntartásával, hogy egy választásos autokrácia keretei között 

választások útján hatalomra kerülhet az ellenzék és 

megváltoztathatja a rendszert, ami képtelenség. Ennyiben a 

jelenlegi parlamenti pártok – a kormánypártok és az ellenzék 

pártjai egyaránt − politikailag impotens, pszeudo-pártokká 
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váltak, amelyek – akarva vagy akaratlanul – úgy táncolnak, 

ahogyan a pártok fölötti hatalom fütyül. Erős, rendszeren kívüli 

ellenzék pedig egyelőre nincsen.   

– Akkor a változást akaróknak nincs is miben 

reménykedniük? 

– Azt szokták mondani: a remény hal meg utoljára és én 

nem szívesen venném el a reményt azoktól, akiket éltet. Én 

azonban – nyilván életkorom miatt is – azokhoz tartozom, akik 

egy boldogabb és szabadabb országot már végképp csak 

másoknak remélnek. Csak azt látom, hogy ma nem a remény, 

hanem a félelem uralkodik el a világon, de nem a 

tekintélyuralmaktól, szabadságot korlátozó rendszerektől, 

diktatórikus fordulatoktól való félelem, hanem a káosztól, a 

válságtól, a nagy háborútól, az Unió szétesésétől, a gazdasági 

visszaeséstől, az elszegényedéstől, a menekültektől és 

bevándorlóktól való félelem. Ma már szinte az egész kontinenst 

átfogja. A félelmek nem alaptalanok, de bőven gerjesztik is őket. 

Meggyőző, erős szabadságpárti válasz azonban nem érkezik 

rájuk. A társadalom szemében a szabadság ügye elválik a 

biztonság ügyétől, sőt, szembekerül vele. Ott egye meg a fene azt 

a szabadságot, amely nem szavatolja az én szociális 

biztonságomat, életbiztonságomat – gondolják egyre többen – és 

megindulnak a szabadságellenes rendteremtők, a populista 

vezérek felé, akik biztonságot ígérnek. De a biztonság szabadság 

nélkül mindig a hatalomnak való kiszolgáltatottsághoz vezet: 

cseberből vederbe. Azonban még sok időnek kell eltelnie, hogy 

az inga megint kilengjen a szabadság irányában. 

Megkockáztatnám azt a jóslatot, hogy a biztonságot az etatizmus 
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irányában túlhajtó, illiberális trend a 2020-as évek közepére fog 

kifutni, remélhetőleg katasztrófák nélkül.  

– Ezt mire alapozza? 

– Elfogynak a jelenlegi rendszert működtető erőforrások. 

A biztonságot legfőbb értéknek tekintő politikának van egy 

abszolút jogos kiindulópontja, mégpedig az, hogy a 

megállíthatatlan globalizáció – a tőke, az emberek, a kultúrák 

szabad és ellenőrizhetetlen áramlása – aláásta az európai ember 

nemzetállami és uniós védettségét,  biztonságát. Nemcsak a 

migrációval vagy a terrorizmussal, hanem a szuverén politikai 

államok fölött megjelenő gazdasági szuverének ellenőrizhetetlen 

hatalmával is. A kihívás globális, tehát a válasz sem lehet lokális. 

A nemzetállami izoláció, a falépítés, a szuverenitás rozsdás 

kardjának populista csörtetése semmit nem ér vele szemben. Ha 

nem jönnek létre a világméretű folyamatok ellenőrzésének, 

mederben tartásának globális szintű jogi-gazdasági-politikai 

keretei, akkor világkáosz következhet. Az Európai Unió 

szétesésével a magyar gazdaság egy pillanat alatt összeomlana, 

Magyarország elveszítené forrásai jelentős részét. Ezt Orbán is 

tudja, de azt nem akarja tudni, hogy az Unió csak akkor válhat 

erős globális politikai szereplővé, ha föderációvá alakul át, a 

nemzetállami szuverenitások konföderációja fából vaskarika és 

csakis az Unió meggyöngülését és széthullását eredményezheti. 

Ez pedig a globális folyamatok elszabadulását, a nemzetek teljes 

védtelenségét velük szemben, vagyis sok-sok helyi káoszt, 

összeomlást, akár háborús konfliktusokat és helyi diktatúrákat is. 

Föderatív Európai Unió vagy szuverén nemzeti káosz – ez a 

kérdés, válasszatok!   

– De akkor még nem élünk diktatúrában? 
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– Persze, hogy nem. Aki élt diktatúrában, tudja, mi a 

különbség. Ez nem diktatúra, de nem is demokrácia. Mert 2014 

óta már nem is a többség uralma, hanem választásos autokrácia, 

amelyben a hatalmi elit leválthatatlan, a vezér újraválasztásához 

szükséges többséget adminisztratív eszközökkel előállítják. Csak 

imitálja a demokráciát, bár olykor a diktatúrát is imitálja. De csak 

imitálja. A diktatúrát azért, hogy félelmet keltsen akkor és 

azokban, akiket így lehet a hatalomtól távol tartani. Ez olyan jól 

működik, hogy ma egyesek nem mernek aláírni egy népszavazási 

kezdeményezést, hátha valami retorzió éri majd őket. Mintha 

valóságos diktatúrában élnének. Pedig csak azért félnek, mert 

történelmi beidegződésekre rájátszva rájuk ijesztettek, és 

félelmükkel is a rendszert építik. Nem véletlenül nevezik az ilyen 

hibrid rendszereket a szakirodalomban imitatív vagy szimulált 

demokráciának. A rendszer egyetlen célja: a hatalom megtartása. 

Minden szabadságkorlátozás, minden imitáció ennek 

szolgálatában áll. De a hatalom megtartása nem öncél, hanem a 

pőre magánérdek, az elit meggazdagodása szolgálatában áll. 

Veszélyt a rendszerre csak a rendszer kívüli, a rendszerbe nem 

integrálható erők jelentenek. A rendszeridegen elemek. Ezért is 

nevezi a rendszer az ilyen erőket előszeretettel „idegen 

ügynököknek”, a külföld ágenseinek. Így lesz a rendszeridegen – 

nemzetidegen, hiszen a rendszer magát a nemzettel – a „magyar 

emberekkel”, a „török emberekkel”, az „orosz emberekkel” – 

azonosítja. A rendszer biztonsága – a hatalom biztonsága – a 

nemzet biztonságával, a társadalom biztonságával azonosul. A 

szabadság ügye – idegen ügy lesz, nemzetellenes ügy lesz, holott 

valójában csak a hatalmon levők biztonságát veszélyezteti. A 

hatalom joggal érzi, hogy a rendszerellenes politikai potenciál a 
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rendszeren kívül van, mindenekelőtt az NGO-kban, a kormánytól 

független civil szervezetekben. Mivel az ál-civil szervezetek, a 

kormány kreálta nem-kormány szervezetek – angol 

mozaikszóval: a GONGO-k – nem képesek ellensúlyozni a 

kormánytól független szervezetket, kezdődhet a civilek elleni 

nyílt fellépés. De ebben is keveredni fog az imitáció tényleges 

ellehetetlenítésükkel. Megjegyzem, nem véletlen hogy ezekben a 

szervezetekben különösen nagy súllyal vesznek részt a fiatal 

korosztályok. Hiszen ők életkori okból sem integrálódtak még a 

rendszerbe és mindig vannak köztük olyanok, akik túl 

önérzetesek ahhoz, hogy akarják ezt. Inkább kivonulnak a 

rendszerből a civil szervezetekbe, vagy kivonulnak az országból 

is, hiszen annak a nagyságrendileg fél millió magyarnak, aki az 

elmúlt években külföldre ment, zöme fiatalember.  

– Jöjjenek a fiatalok? 

– Jönnek azok maguktól is, ha vannak, és elég számosan 

vannak, vagyis a rendszer nem képes ilyen tömegben integrálni 

őket. Az autokráciákra mindig is a fiatal generációk tömeges 

fellépése jelentette a legnagyobb veszélyt. Nálunk is így lenne, 

ha a demográfiai helyzet és a kivándorlás miatt nem csökkenne 

folyamatosan a fiatal korcsoportok aránya. De még így is innen 

jön újra meg újra igazi kihívás a rendszerrel szemben.  

– Február 10-én tizenkilencedik alkalommal értékeli az 

évet a kormányfő. Mi a funkciója ennek ebben rendszerben?  

– A hatalmi reprezentáció része: egyfajta rituálisan 

ismétlődő győzelem-ünnep ez. Biztos vagyok benne, hogy a 

mostani beszéd nem is győzelmi, hanem diadalmi jelentés lesz: 

az illiberális demokrácia eddig magyar szabadalom volt, de 

Trump győzelmével világszabadalommá vált és az Unió népei is 
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alig várják, hogy a szabadságnélküli biztonság populista 

kegyelmében részesüljenek. Ezenkívül az ilyen visszatérő 

események – például a vidéki Magyaországnak szóló pénteki 

rádióbeszélgetések − hatalom folytonosságának, stabilitásának 

reprezentációi. A vezér a helyén van, csapatai harcban állnak, 

hogy még jobban megvédjék, mindenkitől megvédjék – a 

„magyar embereket”, vagyis magát a rendszert.  
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             Függelék, kiemelésekkel
9
 

 

                              William Case 

 

           Miként uralják a hatalom birtokosai a  

                      választási küzdőteret? 

 

                       A manipuláció technikái  

 

Délkelet-Ázsiában nagy múltra tekint vissza a választásos 

önkényuralom, és napjainkban is több országban működik. 

Jóllehet a megfigyelőket első pillantásra lenyűgözi a térség 

látszólag bőséges politikai kínálata, valójában tízből hat 

országnak volt már valamilyen kalandja a választásos 

önkényuralommal, vagyis ez a politikai berendezkedés ebben a 

térségben meghatározónak mondható. Szingapúrban az 1960-as 

évek végén, Malajziában és Indonéziában az 1970-es évek elején, 

Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken egy évtizeddel később, 

Burmában pedig, legalábbis egy rövid időre, az 1990-es években 

                                                 
9
 William Case – mai magyarok számára történelmi leckeként is olvasható – 

alapművének ez a fejezete a 2000 folyóiratban jelent meg (2012. május, 21-

28.l.)  jelent meg (http://ketezer.hu/2012/05/william-case-mikent-uraljak-a-

hatalom-birtokosai-a-valasztasi-kuzdoteret/) visszhangtalanul, ami – két 

magyarországi parlamenti választás tapasztalatai után − 2018 végén 

különösen indokolttá teszi újólagos közreadását. A szöveg jobb megértését, 

értelmezését és értelmének mai viszonyokra alkalmazását elősegítő 

kiemelések – Sz.Á.  

http://ketezer.hu/2012/05/william-case-mikent-uraljak-a-hatalom-birtokosai-a-valasztasi-kuzdoteret/
http://ketezer.hu/2012/05/william-case-mikent-uraljak-a-hatalom-birtokosai-a-valasztasi-kuzdoteret/
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vezették be. Ez a rezsim Délkelet-Ázsiában lényegesen hosszabb 

ideje működik, mint a világnak azokon a tájain, amelyeket 

különös előszeretettel vizsgálnak manapság a demokratikus 

átmenet teoretikusai. 

Tanulmányom elején röviden sorra veszem a délkelet-

ázsiai választásos önkényuralmak eltérő történeti és társadalmi-

kulturális beágyazottságát. Ezt követően annak nézek utána, hogy 

mély beágyazottságuk ellenére, miért inognak meg olyan gyakran 

a szóban forgó rezsimek, mégpedig általában akkor, amikor a 

gazdasági válság és az egyenlőtlen teherviselés annyira 

elidegeníti a választókat hatalomtól, hogy kivonva magukat a 

zárt választói tömbökből egységes kihívást intéznek a kormány 

ellen. Végül a délkelet-ázsiai esettanulmányokkal azt is 

szemléltetni kívánom, hogy szorult helyzetben a választásos 

önkényuralmi rendszerek fenntarthatósága nagymértékben 

azoknak a manipulációs technikáknak a színvonalán múlik, 

amelyeket a vezetők a hatalmi kontroll újraszervezése 

érdekében bevetnek.   

 

Ellentmondásos hagyományok  – profi manipuláció 

 

A délkelet-ázsiai választásos önkényuralmak egymásnak 

ellentmondó történeti hagyományok, társadalmi szerkezetek és 

kulturális közegek szövevényében alakultak ki, ami azzal járt, 

hogy mind a tekintélyelvű, mind a demokratikus politizálás 

súlyos nyomásnak lett kitéve. A nyugati hatalmak intenzív 

gyarmatosítása – vagy legalábbis, mint a névlegesen gyarmattá 

nem vált thaiföldi királyságban, a gyarmati minta erőteljes hatása 

– következtében Délkelet-Ázsia olyan gyarmatbirodalmi 
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államokba tagolódott, amelyek fokozták a közigazgatás 

hatékonyságát és az erőforrások kiaknázását (Diamond 1989: 10–

14). Ám ugyanebből a gyarmati létből fakadóan számos délkelet-

ázsiai országban a demokratikus nyugati „gyámság” 

eredményeképpen került sor helyi választásokra, és alakult ki 

helyenként többpártrendszer is (Weiner 1987: 3–34). 

Ráadásul a gyarmati időszak munkaerőpiaca és a 

régiókon átívelő munkaerő-toborzás plurális társadalmakat hozott 

létre, ami  tovább árnyalta a rezsimek összképét. A sokféle 

etnikai és vallási hovatartozás egyfelől előmozdította a felfelé 

igazodó vertikális lojalitást és a tömeges rivalizálást, másfelől a 

demokratikus viselkedésformák megszilárdulása ellen hatott. 

Ezek a kötődések egyszersmind komplexebbé tették a 

társadalmat, ami megnehezítette a választásos önkényuralom 

kiépítését. Hasonló ellentmondásosság jellemzi a régió kulturális 

arculatát. A szakértők figyelmét általában csak a meredeken 

hierarchikus hatalmi alakzat köti le, csúcsán Thaiföldön a „nagy 

emberekkel”, valamint a jao pho-kkal (keresztapákkal), a Fülöp-

szigeteken a „főnökökkel” és a cacique-okkal, Jáván pedig a 

hagyományos bapakism-mal (patriarchátussal). Ugyanakkor a 

délkelet-ázsiai tömegek politikai öntudatossága is számos módon 

kifejezésre jutott – a mindennapi ellenállás finomabb kifejezési 

formáitól kezdve a parasztfelkeléseken, diáklázadásokon át, 

egészen a szeparatista mozgalmakig és a vallási gyökerű 

terrorizmusig. 

Az utóbbi évtizedekben a megkésett, ám annál gyorsabb 

iparosodás következtében erősödött meg Délkelet-Ázsia nagyobb 

részében az ilyen ellentmondásos hagyományokon és 

struktúrákon alapuló választásos önkényuralom. A növekedés 
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egyfelől üzleti vállalkozók, új városi középosztály, valamint 

nagyszámú, eltérő ipari munkás megjelenését eredményezte. Az 

iparosodás folyamata mögött meghúzódó stratégiák azonban – 

közéjük tartoznak a helyi piacokba való állami beavatkozások, 

illetve az export szektorba történő külföldi befektetések –, ha 

teljesen nem is zárták el, mindenesetre jelentősen szűkítették 

az önálló bekapcsolódás lehetőségeit: a vállalkozók továbbra 

is az állami támogatástól és védelemtől függtek; a 

középosztály tagjait a „teljesítménylegitimáció” csillapította 

le, amelyet a karrier lehetőségében és a fogyasztói szemléletben 

találtak meg; a munkaerő pedig szétszóródott a 

szabadkereskedelmi övezetben, etnikailag megosztottá vált, 

bérezése egyenlőtlen, és nemek szerint rétegződik.  

Ennek megfelelően a délkelet-ázsiai kormányok nem 

„maszatolnak” a választásos önkényuralmat illetően, hanem 

nyíltan dicsőítik. A nemzeti vezetők – így Lee Kuan 

Yew, Mahathir Mohamad és Suharto – az új típusú „ázsiai 

demokrácia” fogalmával álltak elő, amelynek megfelelően 

aláágyaztak a régióra jellemző „ázsiai kapitalizmus” sajátos 

formáival, illetve a „közös” kommunitárius értékekkel. Ilyen 

körülmények között még az is lehetséges, hogy ellenzéki pártok 

részvételével rendszeresen választásokat tartsanak.  

Mivel az ellenzéki pártok versenyképessége 

meglehetősen szűk határok közé van szorítva, a kormányok 

aligha kerülnek vesztes pozícióba. A nemzeti vezetők 

ténylegesen ki is jelentették, hogy az ázsiai demokráciákban a 

választásoknak nem a hatalomban történő változás a célja, 

hanem az, hogy a kormány visszajelzést kapjon, kövesse a 
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támogatottságában beálló változásokat, hogy ezek 

figyelembevételével, ha kell, igazíthasson politikáján, de a 

hivatalától természetesen ne váljon meg. 

A választásos önkényuralom mindannyiszor súlyos 

próbának volt kitéve, amikor az ipari teljesítmény a gazdasági 

válság következtében, a hosszú stagnálás időszakai alatt lassan 

felmorzsolódott, vagy amikor a kormányzati pozíciókat betöltő 

személyek és a politika változásai felől érték kihívások. 

Veszedelmes dinamika indult be: az a korábbi tapasztalat, 

amely szerint minden társadalmi csoport abszolút nyereséget 

könyvelhetett el (ha mégoly egyenlőtlenül is) egy ezzel ellentétes 

tapasztalatba csapott át, melyet a folyamatos gyarapodás 

helyett a vagyoni helyzet megrendülése jellemzett, miközben 

az uralmon lévők klientúrájuk pozícióit és előjogait védték, a 

szélesebb tömegeknek pedig egyre újabb nehézségekkel kellett 

szembenézniük.  

Ilyen körülmények között az iparosodás által kitermelt új 

osztályok végül is aktivizálódtak, a kegyúri tempó és a 

korrupció gyakorlata fölött érzett enyhe elégedetlenség a 

társadalmi igazságtalanság miatt érzett sérelemmé 

keményedett. Az egymással versengő szemléletmódok tömeges 

hozzáférhetősége is élénkítette a folyamatot: egyfelől az iszlám 

ígérete, hogy megtisztítja és tisztességessé teszi a közéletet, 

másfelől a neoliberalizmus ragaszkodása a teljes 

transzparenciához. Jóllehet különböző nézőpontból, mindkét 

szemléletmód erős reformigénnyel fordult szembe a választásos 

önkényuralommal. Ilyen helyzetben előfordult, hogy a tömegek 

újra fölfedezték történelmi, illetve társadalmi és kulturális 

közegük demokratikus felszínét, és kezdtek úgy tekinteni a 
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választásokra, mint amelyek mégiscsak változásokhoz 

vezethetnek, még ha az ellenzéki pártok versenyképességét a 

hatalom előre kalibrálja is. 

 

Amikor a választásos önkényuralmat ilyen próbatétel 

előtt áll, sok múlik azon, hogy a hatalom birtokosa, miközben 

arra vár, hogy a gazdaság magához térjen, a társadalmi sérelmek 

pedig mérséklődjenek, hogyan kalibrálja újra a 

versenyképességet. Amennyiben az új manipulációs 

technikákat elég ügyesen vezetik be és alkalmazzák, 

visszaszoríthatják az ellenzéket, és továbblendíthetik a kormányt, 

illetve az általa működtetett berendezkedést. Amennyiben 

azonban ügyetlenül manipulálnak, fölerősítik az ellenzéket, és 

olyan helyzetet teremtenek, amelyben végül a kormányt és a 

rezsimet is leváltják. 

 

A választási versenyképesség kalibrálása  

 

A Délkelet-Ázsiában kialakult történelmi, társadalmi és 

kulturális mixtúra képezi azt az alapot, amelyre a hatalom 

birtokosai választásos önkényuralmi rezsimeket építik. Az 

Andreas Schedler (2002b) által „manipulációs menünek” 

nevezett étlapról választhatnak maguknak fogásokat: az itt 

található eszközök segítenek megtartani az államhatalmat, 

miközben biztosítják a vélemények összecsapásának látszatát, 

a legitimitás mázával vonva be − elképzelésük szerint − örökös 

hűbérbirtokukat. Akik a fejlődő világ más országait 

tanulmányozzák, talán meglepődnek a széles délkelet-ázsiai 

választékon, melynek egyes elemei ráadásul látnivalóan 
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durvák. Azok a hosszú időszakok, amikor a tömegek 

békességben élnek, Délkelet-Ázsia viszonylagos 

iparosodottságának és prosperitásának tudhatók be, a választásos 

önkényuralom csekélyke demokratikus tartalmát pedig a 

legitimáció látszata tartja egyben. Schedlert követve vegyük 

most sorra, milyen manipulációs eszközökhöz folyamodtak idáig 

a hatalom délkelet-ázsiai birtokosai. 

 

1. A polgári jogok korlátozása 

 

Schedler (2002b: 43–44) megfigyelése szerint a 

választások kézben tartása érdekében a hatalom birtokosai 

azzal kezdik, hogy a szabadságjogok korlátozásával bizonyos 

keretek közé szorítják a preferenciák megfogalmazását. Így 

Délkelet-Ázsia választásos önkényuralmaiban a nyomtatott és 

az elektronikus médiumokat jellemző módon jogi ellenőrzés, 

kötelező engedélyek, illetve kormányzati vagy kormánypárti 

tulajdon révén elnémították. Szingapúrban például minden 

hírlap a Singapore Press Holding tulajdonában van, amely 

cég pedig az Információs és Művészeti Minisztérium 

megbízottjának felügyelete alatt áll (Ooi 1998: 392). Ehhez 

hasonló módon Malajziában az angol nyelvű és az anyanyelvű 

újságok többsége vagy a New Straits Times Press Holdings 

tulajdonában van – amely hosszú ideje kötődik az ország 

meghatározó politikai erejéhez, az Egyesült Maláj Nemzeti 

Szervezethez (UMNO) –, vagy az UMNO kisebbik koalíciós 

partnere, a Malajziai Kínai Egyesület (MCA) ellenőrzése alatt 

álló Huaren Holdings birtokolja. 
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Az egyes szerkesztők együttműködési készségét is 

gyakran elősegítik bizonyos, informális utakon. Szingapúrban 

a hanyagolandó témákat hevenyészett „»TT« (tűréshatáron 

túl) jelzéssel” látják el (Case 2004:116–117), és ennek az 

elvárásnak olykor bénító perek útján szereznek érvényt.  

Malajziában azokat a szerkesztőket, akik nem nyerik el 

az UMNO vezető politikusainak tetszését, rövid úton eltávolítják. 

A Fülöp-szigeteken Ferdinand Marcos idején azokat az 

újságokat, amelyek szembefordultak az elnökkel, egyszerűen 

elkobozták (Wurfel 1988: 123), és ennek az sem volt akadálya, 

ha az adott lap történetesen valamelyik előkelő család 

tulajdonában állt. Indonéziában pedig Suharto „Új Rendnek” 

nevezett uralma alatt a „telefonkultúra” (budaya telepon) élte 

virágkorát, amikor is a biztonsági emberek felhívták az újságok 

főszerkesztőit, és „tanácsokat” adtak arra vonatkozóan, hogy 

mely híreket tanácsos kihagyni a lapból. 

 

A gyülekezési szabadságot is korlátozták a térségben, 

a civil szervezetek és a társadalmi mozgalmak pedig 

ellenőrzés alatt álltak. A szingapúri társasági törvény 

értelmében a nem kormányzati szervezeteket (NGO-kat) 

eltiltják a politikai tevékenységtől, és ez alól csak abban az 

esetben tesznek kivételt, ha az adott szervezet kifejezetten 

politikai tevékenység céljából van bejegyezve.  

Malajziában azokat a diákokat, akik részt vesznek a 

kormánnyal szembeni politikai megmozdulásokon, az egyetemi 

és főiskolai törvény értelmében megfoszthatják 

ösztöndíjuktól, de akár ki is rúghatják őket. Ezen túlmenően 

Szingapúrban és Malajziában a rendszer hasznát veszi a 
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belbiztonsági törvénynek, melynek alapján e gyarmati időkre 

visszavezethető törvény értelmében az aktivisták peres eljárás 

nélkül is meghatározatlan ideig fogva tarthatók.  

Az „Új Rend” Indonéziájában a szervezett tömegekről 

szóló 1985-ös törvény minden civil szervezettől megkövetelte, 

hogy tegye magáévá a Pancasila (öt alapelv) ködös 

szellemiségét, és azt oly módon foglalták alapító iratukba vagy 

alaptörvényükbe, mint „egyetlen ideológiai alapot” (asas 

tunggal). Ennek folyományaként a szélesebb közönség politikai 

értelemben közömbös, a „lebegő tömeg” hivatalos doktrínájának 

függvénye maradt, eltekintve a politikai kampányok időszakaitól.  

A Marcos uralta Fülöp-szigeteken pedig a baloldali 

vezetőket és a munkásszervezőket egyszerűen „eltüntették”, a 

különös módon „kármentésnek” nevezett akciók keretében 

egyszerűen „felszívódtak”. 

 

 

 

2. Fenntartott pozíciók és fennhatóság 

 

Miközben a hatalom birtokosai korlátok közé szorítják 

a választói preferenciák kifejezését, egyúttal elzárják a szavazók 

elől az államhatalom kulcspozícióit (Schedler 2002b: 42), ily 

módon jelölve ki a maguknak fenntartott pozíciókat és saját 

fennhatóságuk határait. Az 1991-es thaiföldi alkotmány 

értelmében a szenátusi helyek nagy részét a hadsereg saját 

jelöltjei számára tartja fenn, vétójoggal ruházva fel őket, hogy a 

választott alsóház által elfogadott törvények és bizalmatlansági 

indítványok elfogadását szükség szerint megvétózhassa. A 
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szenátus elnöke egy személyben mindkét ház elnöke, a 

miniszterelnöknek és a minisztereknek pedig egyáltalán nem kell 

választott képviselőknek lenniük. Sőt, a hadsereg egyenesen 

arra törekedett, hogy „politikusok ne kerüljenek a kormányba” 

(Maisrikrod 1992: 22), tagjai a katonai és a közhivatali felső 

vezetésből kerüljenek ki. 

 

Az Új Rend Indonéziájában Suhartónak is csaknem 

sikerült örökbérletté alakítani az elnöki pozíciót, miután 

elérte, hogy a parlament és a választók által szinte egyáltalán 

nem elszámoltatható. A kormány választási eszközeként 

működő Golkar (Munkacsoportok) Ellenőrzési Testületének 

(Dewan Pembina) fejeként Suharto személyesen választotta ki 

a parlamenti képviselőket (a népképviseleti tanács tagjait). De 

az ellenzéki pártok jelöltjeit is lekáderezte. Miután a Golkar 

annak rendje és módja szerint megnyerte a választásokat, a 

rákövetkező években a népképviseleti tanácsban megduplázódott 

a választási kollégium (a népi konzultációs gyűlés) tagjainak 

száma, amely pedig, lévén szintén Suharto embereivel feltöltve, 

többnyire közfelkiáltással újra elnökké választotta Suhartót. 

Elég jó képet kaphatunk arról, mennyire kerülte Suharto az 

elszámoltathatóság lehetőségét, ha arra gondolunk, hogy a 

politikát általában elnöki rendeletek (keppres) és elnöki 

utasítások (inpres) révén gyakorolta. 

 

A hatalom birtokosai a maguknak fenntartott 

pozíciók révén Délkelet-Ázsiában mélyen befészkelték 

magukat az állami hivatalokba és a gazdasági 

vállalkozásokba is, így terjesztve ki fennhatóságukat 



78 

 

mindenre. A választásos önkényuralom Thaiföldön úgy nézett 

ki, hogy a hadsereg szoros kapcsolatot ápolt a 

belügyminisztériummal, ami lehetővé tette számos a korábbi, 

kemény autoritarizmus idejéből származó − Fred Riggs által 

„bürokratikus politikaként” (1966) értelmezett − erőszakos 

gyakorlat fenntartását.  

Suharto rendszeresen és nagy számban nevezett ki 

katonákat adminisztratív posztokra. Ezt a gyakorlatot a 

kekaryaan (átmeneti áthelyezések) és a dwi-fungsi (kettős szerep) 

doktrínája szentesítette, mindkettő a hollandok elleni 

függetlenségi harcokra vezethető vissza, amikor a helyi 

politikusok bizonytalankodtak. Másfelől viszont az 

államigazgatás civil dolgozói az Indonéz Köztársaság 

Közszolgálati Hadtestébe való kötelező belépés kötötte a 

kormányhoz, mindez pedig elősegítette a „monolojalitás” nyíltan 

vállalt ethoszának elfogadtatását. 

 

3. Kirekesztés és felmorzsolás 

 

Azok, akik választásos önkényuralmat tartanak fenn, 

többnyire azzal is igyekeznek kiszorítani és felmorzsolni az 

ellenzéki pártokat, hogy a szavazók számára a „választható 

lehetőségek” skáláját leszűkítik (Schedler 2002b: 43).  

 

Délkelet-Ázsiában volt kormány, amely visszavonta a 

pártok regisztrációját, vagy kizárt bizonyos jelölteket, és 

ezeket a lépéseket a nem túlzottan karakán választási 

bizottság általában még támogatta is.  
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Szingapúr azonban ennél találékonyabb módszerekkel 

gyengítette az ellenzéket, mégpedig azáltal, hogy a parlamenti 

körzeteket csoportos választókerületekké alakította át. E 

sajátos szabályok értelmében minden politikai pártnak hat 

főből álló, többnemzetiségű választási listát kell állítania úgy, 

hogy lefedje az ország legfontosabb közösségeit, ami nagyban 

korlátozza az ellenzék amúgy is soványka szervezeti 

erőforrásait. 

 

Malajzia választókerületeinek kialakítását is súlyosan 

eltorzította a választók számának aránytalan elosztása, 

valamint a választókerületek határainak a hatalmon lévők 

érdekei szerinti átrajzolása. Az UMNO szavazói 

hagyományosan a vidéki népességből kerülnek ki. Ezért a 

kormánypárt hosszú időre bebetonozta az aránytalan választási 

helyzetet: a vidéki választókerületek lakóinak létszáma 

ugyanis nagyjából fele annyi volt, mint egy-egy városi 

választókerületé, amelyekben a kínai kisebbség erőteljesen 

támogatta az ellenzéket (Gomez 1998: 267). Csakhogy az 

iszlámhívő Malajziai Pániszlám Párt (PAS) az utóbbi években 

tért hódított a vidéki lakosság körében, ennek hatására a kínai 

szavazók viszont a kormány felé fordultak. Az UMNO erre a 

választókerületek átszabásának igen rafinált módszerével reagált: 

a korábban masszívan maláj kerületeket kínaiakkal 

„lazította föl”. Eközben az egyre rövidülő kampányidőszakok 

miatt – legutóbb ez már csak egyetlen hetet jelentett –, továbbá a 

szigorú korlátok közé szorított gyülekezési és megszólalási 

lehetőségek következtében kiszorultak az ellenzéki pártok. 
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Malajzia kormánya ezenkívül igyekezett gyanakvást  

ébreszteni a PAS és az ellenzéki beállítottságú kínai etnikumúak 

között azzal, hogy háromlépcsős megmérettetést alkalmazott, 

aminek köszönhetően a kormány − a „győztes mindent visz” elve 

alapján − elsöprő többséghez juthatott. Más esetekben a 

mandátumhoz jutott ellenzékieket a pártjuk elhagyására arra 

ösztönözte. Az UMNO olyan patrónusrendszert épített ki, 

amellyel egész pártokat szívott fel a kormánykoalícióba, a 

Barisan Nasionalba (Nemzeti Front). Ebben a kooptációra és a 

gyors adoptációra való képességben látta James V. Jesudason 

(1996) a „szinkretikus állam” kikezdhetetlenségének forrását.  

A választásos önkényuralom idején Thaiföldön a 

katonaság egyes ellenzéki pártok vezetésébe is befurakodott, 

hatékonyan rontva le az adott párt vonzerejét, még jobban 

megosztva az ellenzéket. A Fülöp-szigeteken Marcos idején az 

Új Társadalmi Mozgalom (Kilusang Bagong Lipunan, KLB) 

magába szippantotta az egykor köztiszteletben álló 

nacionalistákat, és velük együtt egy sor civil szervezetet. 

Ugyanakkor „hamis jelölteket” indítottak a hitelesekkel 

szemben, ezzel zavarva össze a szavazókat, „hogy így is 

megtizedeljék az ellenzéket” (Leones és Moraleda 1998: 330). 

Az Új Rend Indonéziájában a kormány 1973-as „fúziós” (fusi) 

törvénye után csak két ellenzéki párt működhetett az országban – 

az egyik meglehetősen kényelmetlen módon a nacionalistákat és 

a keresztényeket terelte „egy akolba”, a másik pedig a 

„fősodorral” ellentétes iszlám áramlatokat. A rezsim mélyen 

belenyúlt a pártok belső ügyeibe, ezen belül az induláshoz 

engedéllyel rendelkező képviselőjelöltek kiválasztásába, sőt, arra 

is kényszerítette őket, hogy a nyilvánosság előtt ne ellenzéki 
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pártként, hanem „választásokon induló szervezetként”(organisasi 

peserta pemilu, OPP) definiálják magukat, ami sokkal 

ártalmatlanabbul hatott. Míg a Golkar szabadon rendelkezett a 

hivatali apparátussal, amelynek révén a szigetvilág aprófalvait is 

elérte, a pártok nem alakíthattak ki a körzeti szint alatti 

struktúrákat, vagyis nem juthattak el vidékre, pedig az indonéz 

szavazók többsége vidéken él. 

 

 

4. Jogfosztás  

 

Az ellenzék kirekesztése és felmorzsolása mellett a 

hatalom urai a jogfosztás eszközével is élhetnek ellenfeleik 

támogatóival szemben. A hatalom birtokosai Délkelet-Ázsiában 

formálisan felhagytak azzal, hogy egész etnikumokat, osztályokat 

vagy nemet rekesszenek ki a választásokból. Ennél sokkal 

rafináltabb módszerhez folyamodta: az aránytalan 

választókerületek kialakításával a hagyományosan az ellenzékre 

szavazó, városlakó kínaiak szavazatainak súlyát gyakorlatilag 

felére csökkentették.  

Még ennél is rafináltabb jogfosztásra került sor 

Malajziában, ahol a választói jegyzékeket manipulálták: vagy 

úgy, hogy a választáson megjelenő állampolgár azzal szembesült, 

hogy a nevét minden magyarázat nélkül egy másik listára 

helyezték át, vagy úgy, hogy egyszerűen törölték a listáról. 

Ugyanakkor „fantom” és „transzfer” szavazók jelentek meg, 

álnévvel, hamis személyi igazolvánnyal és hamis címmel. 

Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken is hasonlóképpen manipulálták 

az állandó lakosok választási listáit: egyes választókat titokban 
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más választókerületbe helyeztek át, máskor pedig „szándékosan 

törölték nevüket a listáról, pontosan tudva, hogy az ellenzékre 

adnák szavazatukat” (Leones és Moraleda 1998: 330). 

 

5. Szavazatvásárlás 

 

Akik elkerülték szavazati jogtól való megfosztásukat, a 

következő lépésben tömegesen szembesülhetnek szavazataik 

kormányzati megvásárlásának gyakorlatával. Malajziában a 

szavazatvásárlás technikái meglehetősen kifinomultak: a 

kormány jelöltjei olyan ígéretekkel keresik meg a falusiakat, mint 

földigénylésük teljesítése, vagy „fejlesztési pénzek” azonnali 

kiutalása új klinika, mecset építésére vagy útaszfaltozásra. 

Thaiföldön a szavazatvásárlás hagyományosan durvábban zajlik, 

de épp ilyen intézményesült formában és hatékonyan, két 

fordulóban: a kezdeti szakaszban a jelölt „adományokkal” 

érkezik, szórakoztató műsorokat, ünnepségeket szervez, majd a 

választás estéjén következik a „kutyaugatós éjszaka”, ahol a 

„kortesek” − mint a helyiek mondják − olyan viharos lendülettel 

osztják szét a pénzeket, hogy még a falusi kutyákat is felzavarják 

(Anusorn 1998: 436–438). Eközben a thaiföldi 

belügyminisztérium, amelynek egészen 1998-ig − egy független 

felügyeleti bizottság felállításáig − a választási kampány 

felügyelete is feladatai közé tartozott, rutinszerűen figyelmen 

kívül hagyta a kormánypárti jelöltek melletti kortes-

tevékenységet, míg árgus szemekkel ellenőrizte az ellenzék 

melletti korteskedést. A szavazatok megvásárlására fordított 

összeg fedezetének előteremtése érdekében a kormány a 

választások előtti hónapokban lazított a monetáris politikán, 
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mégpedig úgy, hogy váratlanul nagy tömegű pénzt bocsátott ki 

(Anusorn 1998: 436–438), kikezdve a központi bank 

függetlenségét, és megbillentve a makroökonómiai egyensúlyt.  

A Fülöp-szigeteken szintén nagyarányú 

szavazatfelvásárlást folytattak a kortesek, oly módon szerezve 

érvényt vásárlásuknak, hogy kikötötték: a szavazók indigóval 

töltsék ki a szavazócédulát, hogy utóbb ellenőrizhessék 

szavazatukat. Az Új Rend Indonéziájában az ötévente tartott 

választások háromhetes kampánya során azoknak az 

állampolgároknak, akik korábban csak a „lebegő tömeg” szerepét 

töltötték be, a kormány váratlanul egy pesta demokrasi (a 

demokrácia ünnepe) elnevezésű látványossággal kedveskedett 

megvásárolt szavazataikért cserébe, ahová rock-zenekarokat, 

mindenféle celebeket hívtak meg, és sok más nyalánksággal is 

kecsegtették a közönséget.   

 

6. Megfélelmlítés 

 

Ahol azonban szavazatok megvásárlásával nem lehet célt 

érni, a választásos önkényuralmat fenntartó kormányok a 

megfélemlítés különféle változataihoz folyamodhatnak. 

Szingapúrban és Malajziában például megszámozzák a 

szavazócédulákat, és ellenőrzőszelvény is tartozik hozzájuk, ami 

olyan benyomást kelthet az állampolgárokban, hogy a szavazatuk 

esetleg mégsem titkos (Ooi 1998: 384). Az, hogy a 

szavazatszámláló központok egyre kisebbek, szintén arra enged 

következtetni, hogy az egyes lakóterületek preferenciái könnyen 

megállapíthatók. Ráadásul a szingapúri kormány azzal is 

fenyegetőzött, hogy azokban a kerületekben, ahol ellenzéki jelölt 
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nyer, leállítja az állami tulajdonú bérlakások felújítását. Mikor 

Malajziában az ellenzéki PAS Terengganuban állami szinten is 

győzött, a kormány leállította a kőolajeladás után járó juttatások 

kifizetését, márpedig a kőolajban gazdag országban ezen múlik a 

közigazgatás.  

Agresszívabb technikák esetén a hatalom birtokosai a 

titkosszolgálatot is bevethetik, vagy orgyilkosokat, akik 

megfenyegetik az ellenzéki jelölteket. Malajziában a Rendőrség 

Különleges Osztálya szigorúan ellenőrzi a 

tömegdemonstrációkat, az uralkodó párt, az UMNO ifjúsági 

tagozata pedig időről-időre zaklatják az ellenzék 

kampányaktivistáit. Az Új Rend Indonéziájának utolsó éveiben a 

különleges erők (Kopassus) egyszerűen elrabolták egy nem 

regisztrált ellenzéki párt, illetve a Golkarhoz kötődő Pancasila 

Fiatalok (Pemuda Pancasila) tagjait, és gyakran összeütközésbe 

kerültek a rivális ifjúsági szervezetekkel. Burmában a „katonai 

titkosszolgálattól [való félelem] a társadalom minden rétegében 

hatékony fenyegetést jelent mindazok számára, akiknek fontos a 

családjuk jóléte... senki nem meri nyíltan támogatni az ellenzéki 

pártokat” (Khin és Smith 1998:120). 

 

7. Választási csalás  

 

Végül a hatalom birtokosai nyilvánvaló csalás révén is a 

kezükben tarthatják a választásokat, és − mint azt Schedler 

(2002b: 44) megjegyzi − a csalás a választási folyamat bármely 

fázisában megtörténhet − „a szavazók regisztrálásától kezdve a 

szavazócédulák megjelöléséig”.  
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Délkelet-ázsiai példáink közül a fentebb is vázolt 

technikák talán legteljesebb eszköztárával a Fülöp-szigeteken 

éltek. Létezik a hakot (repülő szavazó), aki titokban egyik 

kerületről a másikra vándorolva többször is leadja szavazatait. A 

szavazói „lánc” (lanzadrera) révén az egyes „láncszemek” egy 

számukra előre kitöltött szavazócédulát helyeznek el az urnában, 

a nekik kiadott üres lapot pedig magukkal viszik a fülkéből, hogy 

továbbadják, és aztán azt szintén kitöltve megkapja a következő 

láncszem. A folyamat végén következik a dagdag-bawas 

(összeadás-kivonás), amikor is a választási biztosok igen otromba 

módon addig rakosgatják a szavazatokat ide-oda, míg ki nem 

alakul a kívánatos eredmény. 

 

       A választásos önkényuralom fenntartása és átalakítása 

 

Mint láttuk, Délkelet-Ázsiában a hatalom birtokosai a 

manipuláció módozatainak széles skáláját hozták létre. Amikor 

azonban az ilyen rezsimek a gazdasági válság és a társadalmi 

egyenlőtlenségek nyomása alá kerülnek, el kell dönteniük, 

újrakalibrálják-e a választási versenyképességet. Ha 

szakavatottan manipulálnak, a rezsim fennmarad, de ha 

elügyetlenkedik a dolgot, az állampolgárok, függetlenül a 

versenyképesség beszűkítésétől, lerázhatják magukról a rájuk 

rakott történelmi és társadalmi-kulturális igát, és változásokat 

követelhetnek ki. A különféle végeredmények feltérképezése 

érdekében lássunk két délkelet-ázsiai esettanulmányokat. 

 

 

1. Továbbélő választásos önkényuralom: Szingapúr és  
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Malajzia 

 

Bár időről-időre a hatalom birtokosai Szingapúrban is 

szembetalálják magukat társadalmi sérelmek keltette 

elégedetlenségekkel, profi manipulációs technikákkal reagálnak 

rájuk. Az 1980-as években egyre nőtt a társadalmi feszültség a 

városállam hivatalaiban középosztályi állásokat betöltő, angol 

nyelvű kínai lakosság és a külföldi tulajdonú nagyvállalatoknál, 

kisvállalkozásban vagy gyári munkásként dolgozó, alacsony 

rangú szolgáltatásokat ellátó, csak anyanyelvüket beszélő kínaiak 

között. Ekkor történt, hogy a Munkáspárt képviseletében néhány 

ellenzéki jelöltet is beválasztottak a parlamentbe. A kormány erre 

azzal válaszolt, hogy rágalmazási pert akasztott az ellenzéki 

képviselők nyakába, amikbe ezek végül tönkrementek, és ez 

később alapot adott arra, hogy kizárják őket a választásokból. 

Ugyancsak éltek a választókerületek mélyreható 

megváltoztatásának módszerével, a körzethatárok bonyolult 

átrajzolásával vagy felszámolásával jutva el a csoportos 

képviseleti kerületek kialakításáig. És amikor mindennek 

következtében zsugorodni kezdett a parlamenti ellenzék aránya, a 

megüresedő helyekre a kormány saját jelöltjeit ültette, illetve 

úgynevezett „visszacsatolásra szolgáló” elemeket iktatott be, 

amelyek révén az állampolgárok jelezhették, ha elégedetlenek 

valamivel. 

Az 1990-es évek elején ismét fölerősödtek a kormány 

globalizáció és a „meritokrácia” iránti merev elköteleződéséből 

fakadó társadalmi sérelmek, melyek azzal függtek össze, hogy 

míg a külföldi és szingapúri felső vezetés busás javadalmazásban 

részesült, a helyi munkásoknak a tömegközlekedés és az 
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egészségügyi ellátás drasztikus drágulásával kellett 

szembenézniük. Az ellenzék úgy kalkulált, hogy sok választót 

bosszant ugyan a kormány, de még respektálja is teljesítményét, 

ezért a biztos ellenszavazatok leadására buzdított, és elfogadta az 

„időközi választás” stratégiáját, aminek következtében a 

választókerületeknek kevesebb mint felében volt verseny. Ezáltal 

az 1991-es választások során az ellenzék jóelőre világossá tette, 

hogy nem győzhet. Go Csok Tong miniszterelnök azonban, mivel 

ennek ellenére is tartott a választások „különös” kimenetelétől, 

mármint attól, hogy esetleg mégis az ellenzék győzhet, úgy 

reagált erre, hogy a parlamenti képviselőkre városi tanácstagi 

feladatkört bízott: az volt a feladatuk, hogy választókerületükben 

tartsák közvetlen ellenőrzésük alatt az állami tulajdonú 

bérházakat – márpedig a szingapúriak többsége ilyenben lakik. 

Így amikor kezdetét vette a soron következő 1997-es választás 

kampánya, Go azzal fenyegetőzött, hogy ha az ellenzék jelöltje 

győz, a kormány vissza fogja tartani a felújítási pénzeket, és 

gondoskodik majd róla, hogy a bérházak „lerobbanjanak”. Mivel 

ilyen módon az ellenzék számára biztos ellenszavazatokat jelentő 

körzeteket negligálhatták, a kormány az 1997-es választásokon 

jórészt helyreállította korábbi támogatottságát. 

Nem sokkal később Szingapúron is végigsöpört az 1997–

1998-as ázsiai gazdasági válság, aminek következtében vége 

szakadt az egy évtizednyi abszolút nyereség korszakának. A 

lakosság súlyos nehézségekkel volt kénytelen szembenézni, a 

kormány csökkentette a fizetéseket, illetve a munkáltatóknak a 

nyugdíjalapba történő befizetéseit. Ugyanakkor csökkentette a 

miniszterek fizetését is – persze nagy csinnadrattával övezve 

az intézkedést –, okosan kivédve az olvadásnak indult 
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jövedelmek miatti társadalmi elégedetlenséget. Ezenkívül arra is 

ígéretet tett, hogy mihelyt a gazdaság kilábal a válságból, 

rendezik a nyugdíjakat. Így aztán a térség többi országával 

ellentétben Szingapúr kormányának a 2001-es választásokon is 

sikerült növelnie a többségét, mivel a „szavazók... [úgy 

döntöttek] ragaszkodnak [a PAP-hoz], amely előzőleg 

megteremtette számukra a fellendülést és a biztonságot” (Mauzy 

és Milne 2002: 152). 

 

Malajziában a kormány ennél összetettebb társadalmi 

sérelmekkel szembesült. Előbb a malájok és kínaiak közötti 

etnikai ellentét jelentkezett, újabban pedig a mérsékelt és az 

„ébredő” iszlám hívei fordultak szembe egymással. A kormány 

eleinte ügyetlen manipulációval próbálkozott. 1990-ben 

közvetlenül azután tartották az általános választásokat, hogy a 

gazdasági válság kikezdte az állami gyámkodáson alapuló rendet, 

mire az UMNO-n belül frakcióharcok robbantak ki, új maláj 

töredékpárt lépett színre, sokan kiléptek a kormányzó 

koalícióból. Az ellenzék megerősödött az új kispárt hatására, 

amely egyúttal a választási egyezség érdekében közvetítő 

szerepet játszott az iszlám PAS és a kínai és más etnikai 

kisebbségek között. Ahogy azonban a kormány visszanyerte 

manipulációs hatalmát, az államigazgatásban betöltött stratégiai 

szerepének teljesebb kiaknázásával hamarosan véget vetett az 

UMNO-ból való kilépéseknek – azon politikusok esetében, akik 

most szemben álltak vele, érvénytelenítette az állami 

szerződéseket, és a banki kölcsönök visszafizetésére kötelezte 

őket. Csalás révén az össztársadalmi maláj lojalitást is 

fölerősítették: legemlékezetesebb mozzanata ennek az volt, 
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amikor a legbefolyásosabb töredékpártot „kereszténynek” 

bélyegezték, hamisan úgy állítva be az etnikai vezető által a 

kampány idején hordott fejfedőt, mintha az a keresztet viselte 

volna (Case 1993: 200). Így szövetségi szinten a kormány végül 

is győzelmet aratott az 1990-es választásokon, ha többsége nem 

is volt olyan meggyőző, és az egyik állam vezetését el is vesztette 

a PAS. 

Az 1997–1998-as gazdasági válság után azonban a 

kormány újabb, még súlyosabb társadalmi elégedetlenséggel 

került szembe. Kiújultak az UMNO-n belüli frakcióharcok, ismét 

elszaporodtak a töredékpártok, és még szorosabb együttműködés 

alakult ki az ellenzéki „ébredő iszlám” (a PAS) és a kínaiak 

között. Egy évtized elteltével, azok után, hogy a gyors 

iparosodás lehetővé tette a kormány számára a maláj 

iparmágnások és a kisvállalkozók tágabb körének támogatását, 

egyszeriben kiapadtak a klikket fenntartó patrónusi 

források. A kormány azon buzgólkodva, hogy a szívének 

kedves iparmágnásokat megsegítse, támogatásokat kezdett 

osztogatni és e nagy osztogatás egyik legszembeötlőbb 

kedvezményezettje maga a miniszterelnök fia lett (Haggard 2003: 

167–171). A pénzek előteremtése érdekében ráadásul a 

kormány felhasználta a nyugdíjalapot is, amelybe – akárcsak 

Szingapúrban – kötelező a munkásoknak a járulékfizetés. Így 

a kiváltságos elit és a köznép jövedelmi viszonyai fordítva 

alakultak, ami végül katalizálta a társadalmi sérelmeket és a 

változások iránti igény megerősödéséhez vezetett. 

Az 1999-es választásokon azután a koalícióra lépő 

ellenzéki pártok – e koalíciót számos civil szervezet is támogatta 

– új lehetőségeket jelenítettek meg. A kormány ezúttal is az 
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ismert manipulációs eszköztár teljeskörű bevetésével reagált: a 

„mieinknek” fenntartott terep módszere mellett sorra került a 

média és a központi bank megtisztítása azoktól, akiknek a 

lojalitása kétségessé vált, és ezzel egyidejűleg az egyszerű 

közszolgálati alkalmazottak fizetésének gáláns megemelése is. 

De alkalmazta a megfélemlítést is: a médián keresztül felhívta a 

figyelmet arra, hogy az ellenzéki pártok nem tudják fenntartani 

az ország kényes közösségi egyensúlyát, a mellettük kampányoló 

aktivistákat pedig egyenesen erőszaktevőknek bélyegezte. 

Mindezen túl megannyi piszkos trükkel is élt a kormány, így 

például Kuala Lumpur környékén egy olyan videót terjesztett, 

amely a kormány állítása szerint az ellenzék egyik meghatározó 

figurájának a korábbi miniszterelnök-helyettesnek, Anwar 

Ibrahimnak a szexuális kicsapongásait bizonyította volna. A 

manipulációs eszköztár kiterjedt alkalmazása révén a kormány az 

1999-es választások után is megtartotta kirívó parlamenti 

többségét, noha a szavazatok aránya 65 százalékról 55 százalékra 

esett, ami harminc évre visszamenőleg a legrosszabb eredmény 

volt. 

A legutóbbi, 2004-es választásra készülődve a kormány 

mérsékelte valamelyest a fent lévők és lent lévők vagyoni 

helyzetének fordított alakulását. A gazdaság növekedésnek 

indult, a miniszterelnök, Mahathir Mohamad pedig lemondatta a 

pénzügyminiszterét, és az általa favorizált iparmágnások állami 

részesedéseit is azonnal csökkentette. Nem sokkal ezután a 

miniszterelnök szabad kezet adott helyettesének, Abdullah 

Badawinak, aki leállított pár gyanús óriásprojektet, és korrupció 

vádjával letartóztatott néhány magas beosztású vezetőt. Majd − 

biztos, ami biztos alapon − a kormány átrajzolta a választási 
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kerületek határait is, a kampányokat pedig igen szigorú 

ellenőrzésnek vetette alá. Így, miközben az ellenzék az iszlám 

fanatizmus megerősödését várta, a mérsékelt muszlimok és a 

kínaiak részéről megkétszereződött a kormány támogatottsága. 

Ilyen körülmények között a kormánytöbbség jelentősen nőtt 

2004-ben, ami azt jelezte, hogy választásos önkényuralmi rezsim 

visszanyerte egyensúlyát. 

 

2. A választásos önkényuralom halála: Thaiföld, a  

Fülöp- szigetek, Indonézia és Burma 

 

Thaiföldön 1991-ben a hadsereg ragadta magához a 

hatalmat; mivel nem tetszett neki, hogy a három évvel korábban 

demokratikusan megválasztott polgári kormány nem tűrte tovább 

maga fölött a hadsereg patronátusi szerepét. Visszaállította a 

választásos önkényuralom helyi változatát, amelyet az 1980-

as évek közepén is működtetett. Jóllehet a választások 

megtartására ígéretet tett, a miniszterelnöki pozíciót nem-

választott, a hadsereg rendelkezési körébe tartozó poszttá tette – 

bár arra is ígéretet tett, hogy a helyet nem saját emberével tölti 

be. A szenátus fölött is ellenőrzést gyakorolt, de azzal, hogy 

segítséget nyújtott egy új párt, a Szamakki Tham (Igazság 

Egysége Párt) létrehozásában, megteremtve az utat képviselői 

számára, hogy az alsóházba közvetlenül juthassanak be. 

A gazdasági föllendülés folytatódott, és 1992 

márciusában a Szamakki Tham megnyerte a választásokat. A 

hadsereg hamarosan világossá tette, hogy nem fog lemondani 

patronátusi rendszeréről. Ahogy a Szamakki Tham elkezdte 

szervezni a kormánykoalíciót, számos olyan politikust is 
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bevonva, akiknek korruptságát a hadsereg korábban az általa 

végrehajtott puccs legitimizálására használt fel. Ennél is 

visszatetszőbb volt, ahogyan a hadsereg – a civil kormányzatra 

vonatkozó korábbi ígéretét megszegve, és a Szamakki Tham-ot 

félretolva – parancsnokát, Szucsinda Kraprajun tábornokot tette 

meg miniszterelnöknek. Jóllehet a tábornok ügyelt arra, hogy 

megtartson pár technokrata minisztert, kormánya jó példája 

volt a hadsereg és a korrupt politikusok összeborulásának; a 

rendszer külföldi befektetőkre és turizmusra gyakorolt nyomása, 

továbbá az egyenlő elbírálás elvének sérülése szinte azonnal 

aggodalommal töltötte el a középosztályt. 

A hadsereg ügyetlen manipulációi nyomán fölerősödő 

társadalmi sérelmek öntudatosabbá tették az ellenzéket is, ami 

végül utcai tüntetésekben manifesztálódott Bangkokban. Amikor 

a hadsereg erőszakosan lépett fel és fellángoltak a „fekete május” 

összecsapásai, a thaiföldi király közbelépett, elmozdította a 

katonai kormányt, és év végére újabb választásokat írt ki. A 

„tündérinek” nevezett Demokrata Párt vezetésével hatalomra 

kerülő új polgári kormányra széles körben úgy tekintettek, 

mint a választásos önkényuralomból a demokráciába való 

átmenet első vívmányára. 

 

A Fülöp-szigeteken 1972-ben Marcos statáriumot 

hirdetett, felszámolta az ország kétpártrendszerét, és 

menesztette a Kongresszust. A statárium ideje alatt azonban 

Marcos két választást is tartott, melyeken a Batasang 

Pambansa (a Kongresszus helyébe lépő testület) tagjaira lehetett 

szavazni. 1981-ben került sor az elnökválasztásra, és két 

fordulóban helyhatósági választást is rendeztek, továbbá még öt 
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népszavazást is. Közben Marcos egy hegemón pártot is 

igyekezett verbuválni magának, ez lett a KBL: ezen a párton 

keresztül kívánta befolyásolni a politikai küzdelmeket, miközben 

saját elnöki hivatalában összpontosította a patronátusi 

rendszert. 

Később azonban Marcos különösebb körültekintés nélkül 

próbálta meg manipulálni az országban zajló folyamatokat, 

rendszertelenül tartotta meg a választásokat, puszta szeszélyből 

tolt félre ellenzéki jelölteket, megfenyegette a választókat, és 

nyilvánvalóan manipulálta a szavazatokat. Az 1978-as Batasang-

választások során a Benigno Aquino kihívására a kormány odáig 

ment az „ügyetlenségben és törvénytelenségben, hogy szó szerint 

a választási megfigyelők [COMELEC] lelövetésével 

fenyegetőzött” (Kerkvliet 1996: 158). Egy egészen dilettáns 

húzással pedig 1983-ban magát Aquinót ölték meg nyilvánvalóan 

a hadsereg kötelékébe tartozó orvgyilkosok. 

Ugyanakkor Marcos az „idegen” korrupció folytán nagy 

vagyonhoz juttatta saját családját. Amikor 1979-ben a gazdaság 

az olajválság hatására megroggyant, a rokoni ügyletek csak 

tovább mélyítették a pénzügyi válságot, így az 1980-as évek 

elején a kormány sebbel-lobbal pénzt kezdett nyomatni, hogy az 

1984-es Batasang-választásokat a neki megfelelő irányba terelje. 

A gazdaság stagnálásának hatására a városi szegények, illetve a 

kókuszdió-, rizs- és cukortermelők egyre nagyobb nehézségekkel 

néztek szembe. 

Végül aztán az 1986-os „alkalmi” választásokon, melyet 

Marcos az amerikai kormány nyomására hívott össze, a többség 

Marcos ellen szavazott. A meghökkent vezető megpróbálta 

elcsalni a választásokat, de ezúttal a COMELEC 
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munkatársai leleplezték. Ahogy Thaiföldön a miniszterelnöki 

poszt katonai kézre juttatása korbácsolta fel a kedélyeket, ami 

végül a „fekete májushoz” vezetett, a Fülöp-szigeti lakosságot is 

kihozta a sodrából Marcos görcsös igyekezete, hogy 

meghosszabbítsa elnöki uralmát, ami itt is lázadásba és 

tömegmozgalomba torkollott, mely „Népi Hatalom” néven 

vált ismertté. Marcos ekkor még egyszer megpróbált visszatérni a 

kemény autoritarizmushoz: televízión közölte a lakossággal, 

hogy a hadsereg minden eszközzel „meg fogja támadni, le fogja 

verni és el fogja pusztítani a »lázadókat«” (idézi Wurfel 1988: 

303). De hamarosan át kellett adnia a hatalmat Aquino 

özvegyének, Corazonnak, ezáltal teljesítve ki azt a folyamatot, 

amelyben Délkelet-Ázsia egyre közelebb került a választási 

demokráciához. 

 

Burmában az 1980-as években hadsereg a dilettáns 

agrárreformjával és a nemzeti valuta leértékelésével elmélyítette 

a gazdaság stagnálását és felgyorsította az inflációt, valamint 

tömeges munkanélküliséget idézett elő. Ilyen körülmények között 

a tábornokok és a főhivatalnokok számára fenntartott „speciális 

bolthálózat, fejadag-rendszer [és] korrupció” (Steinberg 2001: 

24) által biztosított kiugró életszínvonal éles ellentétbe került a 

nélkülöző néptömegek egyre súlyosabb helyzetével. Országszerte 

tüntetésekre került sor, amelyek végül 1988-ban tömeges 

tiltakozásokba – „népi forradalomba” (3) – torkolltak. 

Belátva, hogy a kemény autoritarizmus már nem 

hatékony, a hadsereg ígéretet tett, hogy 1990-ben választásokat 

tartanak, ami a választásos önkényuralomtól való határozott 

elfordulást jelzett. A kormány céljai azonban mit sem változtak. 
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Egyszerűen az Új Rend Indonéziájában bevált receptet akarták 

megismételni, „ahol a választások megtartása...ahelyett, hogy 

aláásta volna, megszilárdította a hadsereg vezető kormányzati 

szerepét” (Taylor 1996: 178). A kormány azonban nem ilyen 

rezsimen szocializálódott, és ügyetlenül manipulált. Erősen 

korlátozta az ellenzék média-hozzáférését és kampány-

lehetőségeit, majd minden módon akadályozni próbálta Aung 

Sang Suu Kyi, a legnépszerűbb ellenzéki párt, a Nemzeti 

Demokratikus Liga (NLD) vezetőjének jelölését. Ezután került 

sor az egyébként figyelemreméltóan korrekt választásokra, mivel 

a kormány arra számított, hogy saját politikai formációja, a 

Nemzeti Egységpárt (NUP) létrehozásával, illetve az egyéni 

választói kerületekben szerzett szavazatokkal együttesen 

csaknem akkora többséget érhet el az országban, amivel 

meghosszabbíthatja uralmát. 

A hadsereg azonban figyelmen kívül hagyta a társadalmi 

sérelmek mélységét. Ennek következtében, de az ellenzéki 

érzelmek intenzitásának fokozódása és a választási verseny 

nyitottsága folytán is a hadsereg „terve visszájára fordult” (Khin 

és Smith 1998: 134). Az NUP csak a szavazatok 10 százalékát 

kapta meg, míg az NLD 60 százalékot ért el. A „győztes mindent 

visz” rendszere tovább növelte az NLD győzelmének nagyságát, 

így a nemzetgyűlési mandátumok 80 százalékát szerezte meg. A 

hadsereg erre semmisnek nyilvánította a választásokat, az NLD  

vezetői többségének bebörtönözésével pedig kasztrálta az 

ellenzéket. Ezek után visszatért a kemény autoritárius rezsimhez, 

nem törődve azzal, hogy ennek mi lehet az ára. 

A Új Rend Indonéziájában berendezett választásos 

önkényuralom – a burmai vezetők által is kívánatosnak tartott 
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rezsim egy változata – jól szervettnek bizonyult, és három 

évtizeden át fenn is maradt. A kialakult hatalmas társadalmi 

egyenlőtlenségek azonban – melyek a gyors iparosodás idején 

talán még elviselhetőek voltak – tápot adtak az ellenzéknek az 

1997–1998-as válság idején. Suharto családja és legszűkebb 

baráti köre igyekezett megőrizni a közös vagyonát. Eközben a 

tömegek által fogyasztott alapvető élelmiszerek árának állami 

támogatását csökkentették, részben a Nemzetközi Valutaalap 

nyomására. Amikor aztán a biztonsági erők erőszakhoz 

folyamodtak, és lelőtték a Trisakti Egyetem négy tüntető diákját, 

Dzsakartában lázadás tört ki, amelynek során halálos áldozatokat 

is követelő támadásokat intéztek a város kínai közössége ellen, 

illetve általános volt a fosztogatás. 

Hogy a tüntetőket újra szavazókká szelídítse, Suharto 

felajánlotta, hogy a következő választásokon nagyobb teret enged 

a pártok versengésének. De mivel mindenkinek ott élt még 

emlékezetében régi keletű keményvonalassága, nem sikerült 

megnyernie a lakosság bizalmát. A diákok visszautasították az 

ajánlatát, és tovább mozgósítottak ellene. Suharto, látva a rezsim 

törékenységét, nem erőltette a kemény önkényuralmat, sőt, átadta 

a hatalmat helyettesének, B. J. Habibének, aki pedig, hogy 

reformeri babérokra tegyen szert és népszerűvé váljon, 

hozzájárult a demokratikus átmenet gyors megkezdéséhez. 

 

Összegzés 

 

A történeti és társadalmi-kulturális örökségbe, illetve 

struktúrákba ágyazott választásos önkényuralom Délkelet-

Ázsia meghatározó uralmi rendszere lett. A választások 
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ellenőrzése érdekében a hatalom birtokosai a manipuláció 

számtalan formájához folyamodtak, és a térség gyors 

iparosodása folytán a rendszer hosszan fenn is maradt, mivel 

a demokrácia deficitjét legitimálta a gazdasági teljesítmény. 

Ahol azonban az iparosodás és a prosperitás válságban 

oldódott fel, vagy eredményeit felőrölte a stagnálás, esetleg, a 

politikai szereplők vagy a közpolitika változásai fenyegették, a 

tömegek végül a szigorú keretek közé szorított választási 

versenyképesség ellenére is olyan résként fogták fel a 

választásokat, amelyeken keresztül el lehet indítani a 

változásokat. Ilyen körülmények között válik központi 

jelentőségűvé a manipulálás stratégiai racionalitása. Ha a 

hatalom birtokosai mesterfokon művelik a manipulációt, 

vagyis képesek csillapítani a fordított elosztás keltette 

szociális feszültségeket, miközben az intézményeket is 

hozzáigazítják az új helyzethez, akkor − hatalmon 

maradásuk biztosítékaként − állandósíthatják a választásos 

önkényuralmat. Ha azonban ügyetlenül reagálnak, rosszul 

igazítják hozzá a rendszert az új kihívásokhoz, kifejezetten 

rugalmatlanok, akkor a nép elsöpörheti a választások fölötti 

hatalmi kontrollt. Ilyenkor a görcsös ragaszkodás a hatalomhoz 

könnyen odáig fajulhat, hogy a hatalom birtokosai még a 

kemény önkényuralomhoz is inkább készek visszatérni, 

semmint hogy elfogadják a demokratikus átmenetet. Ez 

azonban ilyenkor már csak olaj a tűzre. 
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