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A posztkommunista rezsimeket jellemző politikai, gaz- 
dasági és társadalmi jelenségek egységes, koherens 
fogalmi keretrendszerét kínálva A posztkommunista 
rendszerek anatómiája az eddigi legátfogóbb munka, 
ami térség rezsimjeiről megjelent. A könyvben – mely 
elsősorban Közép-Európára, a volt szovjet tagköztár-
saságokra és Kínára összpontosít – megtalálhatók 
mindazok a fogalmak és elméletek, amelyek a poszt-
kommunista demokráciák, autokráciák és diktatúrák 
aktorainak, intézményeinek és változásainak elemzé- 
séhez szükségesek.

A kötet szisztematikusan áttekinti a posztkommunista 
rendszerek fejlődésének strukturális alapjait; az ál-
lam tipológiáját, különös tekintettel az informalitás és 
a patronalizmus dimenzióira; a politikai, gazdasági és 
közösségi szférák szereplőit az egyes rendszerekben; 
azt, ahogyan az autokraták semlegesítik a médiát, 
a választásokat stb.; az ún. „színes forradalmakat” 
(mint amilyenek Grúziában vagy Ukrajnában voltak); 
a demokráciák és autokráciák védekező mechaniz-
musait; a korrupció evolúciós típusait és a „kapcsola-
ti gazdaság” működését; Kínát mint „piackihasználó 
diktatúrát”; a „klientúratársadalom” szociológiáját; 
az ideológiák eszközszerű használatát; a populizmus 
kínálati és keresleti oldalát; olyan tényezők, mint az 
Európai Unió, a természeti erőforrások vagy a külföldi 
működőtőke-befektetéstől való függés szerepét; vala-
mint egy hat ideáltipikus rezsimből álló keretrendszert 
az egyes országok fejlődésének modellezéséhez.

Stílusát tekintve a könyv – eredeti meglátásai és teo- 
retikus gazdagsága ellenére – világos, áttekinthető, 
tankönyvi formát követ, amit haszonnal forgathat a 
posztkommunizmus logikáját megérteni akaró kezdő 
és az összehasonlító rezsimelmélet újdonságaiban 
érdekelt szakértő. A könyvben QR-kódok is találhatók, 
amelyek a www.postcommunistregimes.com oldal 
magyar változatára vezetnek, ahol 
elérhető számos kiegészítő anyag, 
prezentációk, valamint egy oktatás-
ban használható interaktív 3D-s
modell is a posztkommunista re-
zsimpályák alakulásáról.
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Köszönetnyilvánítás

Amikor e könyv megírásának gondolata 2016-ban először felmerült, az akkori elképzelések 
szerint az volt a célja, hogy részletesen kidolgozza azokat a fogalmakat, amelyek a jelen 
kötet egyik szerzője, Magyar Bálint „Towards a Terminology of Post-Communist Regimes” 
(A posztkommunista rezsimek terminológiája felé) című tanulmányában, a Stubborn Struc-
tures: Reconceptualizing Post-Communist Regimes című kötetben (Budapest – New York, 
CEU Press 2019) szerepeltek. Hogy végül ez a könyv sokkal több lett ennél, az aligha lett 
volna elképzelhető sokak segítsége nélkül, amit eltérő formákban nyújtottak az alkotás 
különböző szakaszaiban.

A szerzők a könyv megírásakor mindketten külön-külön a Közép-Európai Egyetem 
intézete, az Institute for Advanced Study (CEU IAS), valamint a Pénzügykutató Intézet 
ösztöndíjasai voltak. Túl az anyagi támogatáson különösen hálásak vagyunk, hogy élhet-
tünk a CEU intézményi előnyeivel, hozzáférhettünk nagyszerű könyvtárához és tudomá-
nyos folyóiratok széles választékához. A CEU IAS azt is lehetővé tette, hogy workshopot 
tarthassunk a téma nemzetközi szakértőivel. Ez volt annak a három alkalomnak az egyike, 
amelyen lehetőségünk nyílt a keretünk megvitatására. A másik két workshop megszer-
vezéséért, melyeken magyar kutatók vettek részt, a Republikon Intézetnek és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (ELTE) Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi 
Kapcsolatok Intézetének tartozunk köszönettel. Hasznos megjegyzéseket kaptunk, és adósai 
vagyunk minden résztvevőnek, különösen Olekszandr Fiszunnak, Mikhail Minakovnak, 
Nyikolaj Petrovnak, Andrej Rjabovnak (CEU IAS workshop), Horn Gábornak, Kovács 
M. Máriának, Martin József Péternek, Mihályi Péternek (Republikon workshop), valamit 
Csepeli Györgynek, Fleck Zoltánnak, Juhász Pálnak és Örkény Antalnak (ELTE workshop). 

Külön köszönet illeti Mizsei Kálmánt, aki éveken át lelkesen támogatta és segítette 
a projektünket, s aki az említett workshopok közül kettőn is jelen volt. Egyedülálló isme-
rete a posztkommunista országokról nélkülözhetetlen volt e kötethez, mint ahogy az volt 
rendkívüli önzetlensége is, amellyel ezt a tudást és tapasztalatot megosztotta velünk. Hason- 
lóan szólunk Szelényi Ivánról is, akinek külön köszönetet mondunk, amiért elolvasta 
a kéziratot, és számtalan módon segítette a munkánkat a projekt folyamán. 

A posztkommunista rezsimpályák modellezéséhez (7. fejezet) számos országszakér-
tőtől kaptunk segítséget, név szerint Ara-Kovács Attilától, Bereczki Andrástól, Sz. Bíró 
Zoltántól, Csanádi Máriától, Deák Andrástól, Mizsei Kálmántól, Miloš Resimićtől és 
Vámos Pétertől. Hálával tartozunk nekik, hogy felkerestek a CEU IAS-en, készséggel 
válaszoltak a kérdéseinkre, és további észrevételekkel segítettek bennünket. Köszönet illeti 
Tóth István Jánost és a budapesti Korrupciókutató Központot is, akik több százezer magyar 
közbeszerzést elemeztek, mi pedig az ő eredményeiket használtuk a magyarországi korrup-
ció fejlődését bemutató rövid esettanulmányunkhoz. Köszönettel tartozunk Szathmáry 
Tibornak és a RenderNet csapatának, akik kifejlesztették háromszögű modellünk 3D-s 
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interaktív ábrázolását, valamint Ligeti Gábornak a könyv weboldalának kialakításában 
nyújtott segítségéért (www.postcommunistregimes.com). 

Különös hálánkat szeretnénk kifejezni Alena V. Ledeneva Kormányzás és Korrupció-
kurzusa hallgatóinak (UCL, 2019 ősze), akik olvasták a könyvünk egy korábbi változatát, 
és igen értékes javaslatokkal gazdagították azt. Ugyancsak köszönjük Michael C. Zeller 
és Szarka Károly értő szerkesztői munkáját, valamint a két fordító, Boris János és Széky 
János fontos és szakszerű megjegyzéseit, pontosításait. Kritikai észrevételeket kaptunk 
a könyv egészéhez Bozóki Andrástól, Csaba Lászlótól, Henry E. Hale-től és Király 
Júliától, és további szakmai segítséget nyújtott a könyv különböző részeihez Claudia Baez-
Camargo, Benkő Balázs, Csiangnan Csu, Enyedi Zsolt, Haraszti Miklós, Iványi György, 
Jancsics Dávid, Kornai János, Kozák Márton, Krémer Balázs, Alena V. Ledeneva, Armen 
Mazmanyan, Sándor Klára, Soós Károly Attila, Szabó Andrea, Mehrdad Vahabi, Várhegyi 
Éva és Vedres Balázs. Mindannyiuknak köszönettel tartozunk. 

Köszönet illeti a CEU Press kiadót is, amely beleegyezett a könyv eredeti, angol nyelvű 
kiadásánál használt borító- és tördelésdizájn e kiadáshoz való felhasználásába. A dizájn 
alkalmazásáért, valamint a szöveg szakszerű tördeléséért Szalay Évának tartozunk hálával.

Mindketten szerencsések vagyunk, hogy olyan családtagjaink és barátaink vannak, 
akik mindvégig támogattak bennünket, az első gondolatoktól az utolsó simításokig. 
Az, hogy „köszönjük”, kevés. Nélkülük nem lett volna meg az erőnk, hogy befejezzük ezt 
a kötetet, vagy hogy ilyen örömmel és lankadatlan lelkesedéssel dolgozzunk rajta végig, 
ahogy tettük. 

A felsoroltak egyike sem felelős a könyv bármely hibájáért, mint ahogyan az abban 
megjelenő véleményekért sem.
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A könyvhöz kapcsolódik a www.postcommunistregimes.com weblap, amely a követ-
kezőket tartalmazza: 

• az e-könyv szövegét angolul, 2022. júniusától magyarul;

• egy szemináriumi vázlatot tananyaggal és tizenegy PowerPoint prezentációval, 
amelyek egy posztkommunizmus kurzushoz készültek (MA vagy PhD szint);

• a posztkommunista rezsimek pályájának 3D-ben készült interaktív modelljét;

• egyéb kiegészítő anyagokat, köztük a függeléket (a rezsimpályákhoz kapcsolódva, 
amelyek vizuálisan a 7. fejezetben jelennek majd meg).

A releváns pontokon a lábjegyzetekben linkek jelennek meg a további kiegészítő anya-
gokhoz. A könyvben QR-kódok vannak a három különböző típusú online tartalomhoz. 
Az egyértelműség kedvéért minden kódot a következő keretekben helyezünk el:

A négyzetes keretbe foglalt QR-kód a szöveg online változa-
tára utal:
 

A téglalappal keretezett QR-kód a szemináriumi prezentáció-
hoz kapcsolódik:

A háromszöggel keretezett QR-kód a 3D-s interaktív modell-
hez kapcsolódik:
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A QR-kódokat a szöveg releváns pontjain helyeztük el. A 3D modell, amely a nyomtatott 
könyvben statikus ábrák formájában jelenik meg, mind egy online „kezdő” formában, 
mind pedig egy letölthető „haladó” formában megjelenik a website-on. (A háromszög-
gel keretezett QR-kódok az előbbire utalnak.) A weboldal egyben tartalmazza a szerzők 
kontaktinformációját, életrajzát és korábbi publikációit, továbbá linkeket a műveiket 
ért kritikákhoz, és információt a kapcsolódó eseményekről. 



Előszó
Írta Alena V. Ledeneva, a University College London professzora, a Global Informality Project 
alapítója

Annak idején diákkoromban, az 1980-as évek Szovjetuniójában a szociológia nem 
volt hivatalosan elismert tudományág. Ez nem jelentette azt, hogy az ember nem is 
tanulhatta. Mint a „létező szocializmusban” oly gyakran, „minden tilos volt, de bármi 
lehetséges”. A tajga mélyén a Szovjet Tudományos Akadémia szibériai ágának szocioló-
gusai már az 1960-as évek eleje óta folytattak szociológiai kutatásokat. A Közgazdasági 
Intézet társadalmi problémákkal foglalkozó osztálya számos titkos tanulmányt készített 
a szibériai vidék társadalmi problémáiról. Az egyik, az úgynevezett Novoszibirszk-jelentés, 
amely kimutatta, mekkora szakadék tátong az állítólagos eredmények és a valóságos teljesít-
mény között a stagnáló kommunizmusban, kiszivárgott, és 1983-ban megjelent a Washington 
Postban. Az informális gazdaság és informális kormányzás szovjet valósága alakította 
ki a gazdaságszociológiának azt az agendáját és módszertanát, amely Tatjana Zaszlavszkaja 
osztályán született. 

Erre a tanulmányra és sok másra, amelyet a szibériai szociológusok készítettek, jelen- 
tős hatással volt magyar kollégáik munkássága, akik ekkor már évek óta foglalkoztak az 
egyenlőtlenség és a kommunizmus alatti társadalmi rétegződés ideológiailag marginális 
témáival, a jövedelemelosztással és a privilégiumok rendszerével. Emlékszem az akkor 
körözött szamizdatfordításokra, ahogyan vitatták, kipróbálták és alkalmazták őket. Szelényi 
Iván kutatásai a társadalmi egyenlőtlenségekről, az elitizmusról és a kommunista rendsze-
ren belüli rejtett piacosodásról, valamint Kornai János következtetése, hogy a hibák – a puha 
költségvetési korlát, az állami tulajdon, az ideológiai alapú döntéshozatal – rendszersze-
rűek, különösen lázító hatásúak voltak.1 Ugyanakkor a szocializmusnak ezek a korai elem- 
zései felhívták a figyelmet a szocialista rendszerek belső logikájára és összetettségére is, 
éppúgy, mint a kommunista kormányzás ellentmondásosságára. 

Azonosították a szürke zónákat, amelyek később, visszafelé nézve nyilvánvalóbbak 
lettek. Magyarország úttörő volt a gazdasági reformok területén, de nem direkt módon. 
Kornai így írt:

Az az 1968 és 1989 közti időszakban fel sem merülhetett, hogy a kommunista 
politikai hatalom magántulajdont vezessen be a gazdaságban. Ugyanakkor 
azonban mihelyt a politikai szféra engedékenyebb lett, megkezdődött a magán-
tulajdon spontán kialakulása.2

1 Kornai, A hiány.
2 Kornai, „What the Change of System from Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean”, 29. 

A tanulmány magyarul is megjelent „Mit jelent és mit nem jelent a rendszerváltás” címmel a Kritika 
1997. augusztusi számában, azonban az idézett szakasz nem szerepel benne. (A szerk.)
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Hasonló kétarcúság figyelhető meg hatalmas méretekben Kínában, ahol a kommunista párt 
1989-ben a Tienanmen téri tiltakozások brutális eltiprásával egyértelműen megerősítette 
elkötelezettségét a demokráciával szembeni értékek iránt, de ugyanakkor nemcsak hagyta, 
hanem bátorította is a piacok fejlődését és a magánszektor példátlan mértékű növekedését. 

Az ilyen, a kommunista pártok által alkalmazott paradox megközelítések – a képesség, 
hogy ébren tartsák az ideológiát, miközben boldogulnak az összetettséggel; hinni, ugyan- 
akkor pragmatikusnak maradni; bizonyos esetekben szemet hunyni, máskor büntetni, 
kooptálni és kontrollálni – tartották fenn a szocialista kormányzást. Ezek azok a praktikák, 
amelyek segítségével vígan navigáltak a „duplagondol”, a kettős cselekedet, a kettős mérce 
és a kettős motiváció hullámain, és amelyeket a demokrácia prédikátorainak a Berlini Fal 
1989-es leomlása óta sem sikerült átlátnia. Egykor az volt a feltételezés, hogy az emberek, 
mihelyt felszabadulnak a kommunista uralom alól, azonnal a magukévá teszik a demokrá-
cia értékeit. Az eredmény azonban sokkal összetettebb lett ennél.

Bármennyire is átmeneti volt a szocialista rezsimek léte a 21. század felől nézve, kie-
melkedően fontos, hogy ismerjük hosszan tartó örökségüket, és megtanuljuk a leckét, 
miképp boldogultak a „létező” szocializmus ideológiai kötöttségeivel, kormányzási problé-
máival. Most, harminc év múltán a jelenlegi helyzetben még mindig az 1991 utáni eufória 
bumeráng-hatását tapasztaljuk, a nagy boldogságét, hogy az első számú közellenségnek 
vége, a demokratikus diskurzusban pedig a szenvedélyes önbizalomét, mert hogy „Isten 
kegyelméből Amerika megnyerte a hidegháborút”.

A kommunista ideológia látványos visszavonulása után egész Európában és Ázsiában 
az 1990-es évek intellektuális szcénáját az „átmeneti gazdaság” főszereplői3 és a poszt- 
szocializmus teoretikusai4 uralták. A 2000-es évtizedben – és különösen a volt szocialista 
országok Európai Unióba történő, 2004 és 2007 közötti belépése után – aggályok jelentkez-
tek az átmenet nyelvét illetően a demokratizáció három hullámának globális összehason-
lító elemzéseiben. Az átmentben lévő gazdaságok eltávolodtak az autoriter diktatúrától, és 
mégsem jutottak el soha a konszolidált demokráciához.5

Az „átmenet-paradigma végének” tézise rámutatott a szürke zónák kiemelkedő fontos- 
ságára, amelyekben az átmeneti társadalmak találták magukat, és amelyeket a tudomány 
nem volt képes leírni úgy, hogy ne hivatkozzék az autoritarianizmus–demokrácia ket-
tősség nem létező pólusaira. Ezt a rejtélyt a következő módon is meg lehet fogalmazni: 
a politológusok olyan esetek kritikus tömegével találták szemben magukat, amelyeket nem 
lehet egyértelműen kategorizálni, mert az „ez sem–az sem” vagy „ez is–az is” szürke sávjába 
esnek, s így magának a kétpólusú dichotómiának a használhatóságát teszik kétségessé.6 
Magyar Bálint és Madlovics Bálint a posztkommunista rezsimek kontextusába helyezik 
ezt az elvi kérdést, amely a társadalomelméletben már sokkal régebben megjelent.

Magyar és Madlovics könyve, A posztkommunista rendszerek anatómiája nem is lehetne 
időszerűbb. Az úgynevezett „kommunista rezsimek”, amelyek korábban az önbizalom-
mal telve előírt „minden méretre jó” demokratikus reformok és a demokrácia „nyitás–
áttörés–konszolidáció” logikájának próbaterepei voltak, reflektálni kezdenek saját útjuk- 
ra, és inkább a nemzeti határokon belül, semmint azokon kívül keresnek legitimációt. 

3 World Bank, „Transition – The First Ten Years”; World Bank, „Economies in Transition”.
4 Müller, „Goodbye, Postsocialism!”
5 Carothers, „The End of the Transition Paradigm”.
6 Ledeneva, The Global Encyclopaedia of Informality.
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A kialakuló kormányzási válságok további nyomást jelentettek abban az irányban, hogy 
adekvát módokon reflektálódjék az, amit a bináris ellentétek, mint a kapitalizmus és szo-
cializmus, a jó és rossz kormányzás, a demokrácia és autokrácia nem tudtak megragadni. 
A posztkommunista rezsimek bonyolultsága, amely sehogy sem illik az átmenet-paradig-
mába vagy épp politikai U-kanyarokat hajt végre, erősen feszegeti fogalmi meghatározásuk 
normatív, felülről lefelé ható, USA-központú elméleti megközelítéseit.

A kutatók nem figyeltek kellőképpen a kommunista rezsimek ambivalenciájára, ami 
oda vezette őket, hogy a múltjukra („poszt”), teleologikus céljukra („kvázi”, „fél-”, „illiberá-
lis”, „jelzős” demokráciák) vagy hibrid jellegükre („hibrid rezsim”) való utalásokkal kate-
gorizálják őket. Talán érdemes rámutatni a nyilvánvalóra: a hibrid rezsimek csak a meg-
figyelő szemlélőpontjából nézve hibridek, aki az ambivalencia rejtvényét jobban szereti 
egy hibrid kategóriába gyúrni, ami lehetővé teszi, hogy rövid távra alkothassunk valami 
narratívát vagy fogalmi meghatározást. A résztvevők nyelvén azonban semmi hibrid nincs 
a rezsimben, amelyben élnek. Vannak az előtérben és a háttérben játszódó manőverek, 
bonyolultan, többszörösen egymásba csúszó szabályok és normák, vannak különféle ter-
minológiák az egymással versengő érdekek leírására, ám a szintézis, amely világos kate- 
gorizáláshoz vezetne, nem elérhető. Elmondhatjuk, hogy a hibrid fogalmak valójában 
gyakorlati megoldások arra, hogy késleltessük a szembenézést az ambivalenciával és azzal 
az összetettséggel, amelyet az a kormányzásban teremt, s ez a probléma távolról sem korlá-
tozódik kizárólag a posztkommunista világra.

Ez a könyv nagyszabású kísérlet arra, hogy egységbe fogja azokat a fogalmakat, ame-
lyek erőteljesnek és relevánsnak bizonyultak mind a posztkommunista rezsimek részvevői, 
mind megfigyelői számára. A könyv maga is valójában azzal a megfigyeléssel indul, hogy 
már régóta megérett az idő a „posztkommunista rezsimek leírására szolgáló nyelvezet 
megújítására”. A szerzők jelentős hozzájárulása itt kettős. Először is létrehozzák a korszerű 
szótárat, alulról felfelé, amellyel kiegyensúlyozzák a posztkommunista pályák uralkodóan 
felülről lefelé haladó fogalmi meghatározásait. A második, ennél is nagyobb igényű hozzá-
járulás a lehetséges posztkommunista pályák rendszerező feltérképezése, eltávolodva az 
ideológiai hegemóniától, a bürokratikus struktúrától és az állam uralta gazdaságtól, de 
anélkül, hogy végül előre kinyilvánított célokhoz érnének. Magyar Bálint korábbi pro-
jektjével összhangban az új könyv „makacs struktúrákat” és útfüggőséget vizsgál. Ezeket 
mélyen beágyazott normáknak tekinti, amelyek formailag megreformált intézmények 
homlokzata mögött alakítják a politikai eredményeket. A szerzők ezeket a normákat 
„informális, gyakran szándékosan titkolt, álruhába öltöztetett és illegális megegyezések-
hez és megoldásokhoz” kapcsolják, amelyek „áthatják a formális intézményeket”.

A „makacs struktúrák” interdiszciplináris konnotációi azonnal felötlenek: Weber 
„szokásos cselekvésétől” de Certeau „quotidien”-jén és de Sardan „gyakorlati normáin” 
át Hall „nagy-kontextusú kultúráiig”, Geertz „sűrű leírásáig” és „helyi tudásáig”, Polányi 
„hallgatólagos tudásáig”, Chomsky „mélystruktúráiig” stb. A társadalmi interakciókon 
keresztül az egyének közös „játékszabályokat”, „szabálykövetést”, vagy épp „kerülőutakat” 
alakítanak ki. Az egyéni stratégiák vagy problémamegoldások a kollektíven osztott 
elvárásokra és kontextusfüggő normákra támaszkodnak, és megfelelőként elfogadott tár-
sadalmi gyakorlatokat eredményeznek. Az ilyen gyakorlatok fakadhatnak történelmi prefe- 
renciákból, kulturális örökségből, vallási értékekből, hallgatólagos megegyezésből és 
a megszokott viselkedésből, s ezek mind a racionális választás-alapú modellezés ellen hatnak. 
Nagy mértékben ezek a gyakorlatok a felelősek a demokratizációs kísérletek sikertelenségével 
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együtt járó demokratikus visszarendeződésért és a „makacs struktúrák” tartós túléléséért 
a szocializmus utáni Európában és Eurázsiában. 

A szerzők áttekintik a meglévő irodalmat, hogy megtalálják az ilyen gyakorlatok-
hoz köthető releváns fogalmakat, s ezeket saját megállapításaikkal kombinálják annak 
érdekében, hogy koherens, többszintű elemzési keretet hozzanak létre a posztkommunista 
rendszerek leírására. Lényegében egy fogalmi „szerszámkészletet” vagy „szótárat” terem- 
tenek a fontos aktorok, folyamatok és (gyakran informális) intézmények megjelölésére. 
Amikor műfajt kell választaniuk a fogalmak, pályák és terminusok létrejött együttesére, 
akár a résztvevők használják ezeket, akár maguk alkották őket, a szerzők az enciklopédikus 
és anatómiai formátum vegyítése mellett döntenek.

Az enciklopédikus formátumnak vannak előnyei és hátrányai. Lehet, hogy a leírás 
határán marad, vagy nem ad lehetőséget a kifejtésre, ugyanakkor megengedi az adatgyűj- 
téshez való induktív, alulról felfelé történő megközelítést, lehetővé teszi a fogalmi multi- 
plicitást a területen, és lefekteti az alapokat a posztkommunizmusról alkotott kísérlet 
képéhez és komplexitásának modellezéséhez. Az anatómiai formátum funkcionális klasz-
terekre osztja az anyagot. Ezek: politika, gazdaság és társadalom; struktúrák és aktorok. 
Az előny nyilvánvaló: egybe lehet fogni az azonos területhez tartozó fogalomcsoportokat 
és hatékony módon tudást szerezni a meglévő megközelítések skálájáról. A hátrány az, 
hogy nem lehet minden konkrét tételt valamelyik konkrét klaszterhez kötni, így például 
az egyház minden csoportban megjelenhet, mivel különböző funkciókat tölt be a társa- 
dalomban, miközben szerepet játszik a gazdaságban és politikában is, és gazdasági 
előnyökhöz és politikai nyereséghez jut a végrehajtó hatalommal való összejátszás révén.

Hasonló kihívással néztem szembe magam is, amikor strukturálnom kellett a The 
Global Enyclopaedia of Informality-t, amikor is ugyanaz a gyakorlat lehetett a hálózat-alapú 
újraelosztás, a kommunális szolidaritás, az egyéni túlélés vagy éppenséggel a rendszerszerű 
kényszerítés képviselője. E strukturális probléma megoldása rámutatott, hogy mennyire 
központi szerepet játszik az ambivalencia azoknak a gyakorlatoknak a működésében, 
amelyeket megpróbálunk fogalmilag meghatározni. Amikor a Global Informality Project 
adategyüttesével dolgoztam, kezdetben az enciklopédikus elvet választottam, azaz a nem-
normatív, nem-hierarchikus, nem-földrajzi megközelítést, és szigort alkalmaztam azzal, 
hogy alulról felfelé, a felhasználói csoportok által generált és hétköznapi nyelven kifejezett 
tételeket vettem be, miközben a megfigyelői nézetű klaszterek sokaságának alkotását is 
lehetővé tettem az adatsor online verziójában (www.in-formality.com).

Hasonlóan ehhez, A posztkommunista rendszerek anatómiájának szerzői is a nyelv-
vezérelt strukturalista megközelítést teszik magukévá. Nem egyszerűen már létező fogal-
mak katalogizálásával mutatják be a posztkommunista rezsimek komplexitását, sok-
dimenziósságát, hanem egymáshoz kapcsolják és viszonyítják ezeket a fogalmakat, és 
tágabb, átfogóbb keretet alkotnak: egy új nyelvet a posztkommunista rezsimekre. A szer-
zők mintegy a magasabb rendű kategóriákra összpontosítanak, azaz azokra, amelyeket 
a megfigyelők használnak: patronális demokrácia, konzervatív autokrácia és piackihasználó 
diktatúra. A fogadott politikai család fogalmába például benne foglaltatnak a rokoni és 
a kvázi-rokoni kapcsolatok, így olyan hálózatokat alkotnak, amelyek különböznek az emberi 
szövetkezés más fajtáitól, mint az osztály, a feudális elit vagy a nómenklatúra. Az inno-
vatív módszerek, mint az ajánlott háromszögű modell, bizonyos terminusok használata 
és a fogalomtágítás esetei annak érdekében, hogy beleilleszkedjenek az ajánlott keretbe, 
olykor meghökkentik az olvasót, akit lenyűgöz a szerzők által vállalt kolosszális feladat. 
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A könyv terjedelmét és nagyszabású voltát kiegyensúlyozza az értékes „belülről kitekintő” 
perspektívák integrálása, amely túljuttat bennünket a már létező, felülről lefelé és alulról 
fölfelé mutató megközelítéseken.

A különféle szempontokból, összehasonlítóan vagy egyedi, illusztratív, rövid eset- 
tanulmányként elemzett országok között szerepel Észtország, Grúzia, Kazahsztán, Kína, 
Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Oroszország, Románia és Ukrajna. 
Az így kialakult végeredmény lényegesen kitágítja a posztkommunista rezsimek „valóságos 
politikájának” megértését, jelentős elmozdulást jelent a nyugat-centrikus perspektívák felől 
a kontextusgazdag fogalomalkotás irányába. Most, amikor a demokráciákban diktatórikus 
fordulatok és antidemokratikus visszarendeződés megy végbe, egy bizonyos nyelvi fordu-
latot látunk a politológiában, válaszképpen a posztkommunista tapasztalatra. Néhány kie-
melkedő kivételtől eltekintve a terminológiaváltás a demokráciáról a kleptokráciára még 
nem jelent változást a felülről lefelé tekintő, USA-központú normatív megközelítésekben, 
amelyek gyakran azon alapulnak, hogy a saját egykori történelmük már feledésbe merült.

A posztkommunista rendszerek anatómiájában szereplő fogalmi, módszertani és sze- 
mantikai újítások bizonyára igen sok reakciót váltanak majd ki a tudósok, a diákok és 
a posztkommunista valóság bonyolult világában tájékozódni vágyó olvasók körében. 





Bevezetés

A demokratizáció nyelvének fogságában
A Szovjetunió összeomlása után a liberális demokrácia, mint politikai rendszer frissen 
szerzett dominanciájához a liberális demokrácia, mint leíró nyelv frissen szerzett domi-
nanciája társult. Ez azt jelenti, hogy az újonnan felszabadult országok különféle jelenségeire 
a nyugati típusú politikai rendszerek elemzésére kidolgozott társadalomtudományi fogal- 
makat kezdték el alkalmazni. A kutatók egyfajta „demokráciaként” kezdték leírni e 
rendszereket, bizonyos típusú „kormányokkal”, „pártokkal”, „politikusokkal”, „fékekkel és 
ellensúlyokkal”, és így tovább. Valójában az ilyen kategóriák összefonódnak, és egy sajátos 
narratív kontextust teremtenek: a nyugati típusú demokráciák egy olyan keretét, amely-
ben a kategóriáknak megvannak a konkrét jellemzői, illetve a keret más kategóriáihoz 
viszonyított helye és kapcsolata. Ezért a liberális demokráciák nyelvének használata im-
plicit módon feltételezi a nyugati típusú politikai rendszerek struktúráját és logikáját, 
azaz, hogy a rezsimek, amelyekről ezen a nyelven szólunk, végül is osztoznak a liberális 
demokráciák lényegi vonásaiban, elemeinek mintázatában és belső dinamikájában. 

Ez a hit mélyen gyökerezik abban az euforikus lelkiállapotban, amely a kommunista 
rezsimek összeomlását követte. „A történelem vége”: ez lett a korszak meghatározó 
jelmondata. Némileg leegyszerűsítve azt, amit Francis Fukuyama valójában mondott 
1992-ben megjelent, azonos című könyvében,1 ez a frázis kifejezte a nyílt optimizmust, 
hogy a liberális demokrácia döntő győzelme megállíthatatlan demokratizációs hullámot 
fog elindítani az egész világon. Az ezt a hitet alátámasztó geopolitikai érvelés úgy tekin-
tette a fent említett összeomlást, mint annak a viszonylag egyértelmű világrendnek 
a végét, amelyet két – egy demokratikus és egy diktatórikus – szuperhatalom versengése 
határozott meg. És mivel a világ politikai rendszerei vagy az egyik pólushoz kötődtek, 
vagy a másikhoz,2 abból, hogy az utóbbi pólus, a Szovjetunió és a keleti tömb összeom-
lott, nyilvánvalóan az a következtetés adódott, hogy az országok csak a győztes pólushoz, 
az Egyesült Államokhoz és a nyugati tömbhöz csatlakozhatnak. Ha hozzáadjuk ehhez az 
aktív demokráciatámogatás amerikai politikáját,3 könnyen megérthető, miért látszott úgy, 
hogy a demokratizáció elkerülhetetlen, és a történelemnek valóban vége.

Az euforikus látásmód egy normatív, liberális érvet is magába foglalt. Ez az volt, 
hogy létezik egy fajta morális késztetés, amely az emberi jogok egyetemes kiterjesztésére 
irányul, s vele afelé a politikai rendszer felé, amely a leginkább képes garantálni eze-

1 Fukuyama, A történelem vége és az utolsó ember.
2 O’Donnell és Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule; Diamond, Linz és Lipset, Democracy 

in Developing Countries.
3 Carothers, „Democracy Assistance”; Carothers, Aiding Democracy Abroad.
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ket a jogokat.4 Innen nézve a posztkommunista rendszerváltások egyedülálló lehetőséget 
adtak a korábban kommunista uralom alatt senyvedő népeknek arra, hogy a második világ-
háború utáni Nyugat értékeit átvéve szabad demokráciákat építsenek maguknak. Másfelől 
a liberális pozíció morális gátat is állított az útjába annak, hogy a kutatók teljes mérték-
ben figyelembe vegyék a posztkommunista társadalmak történelmi és kulturális hát-
terét. Az emberi egyenlőség liberális felfogásával inkább összhangban állt nem törődni 
a kommunizmus intézményi és kulturális romjaival, elhinni, hogy minden nép egyformán 
képes rá, hogy nyugati típusú demokráciát építsen, és hogy létezik egy belső vágy a 
Nyugat értékei iránt – voltaképpen az embereket megillető szabadságjogok iránt –, csak ezt 
a vágyat eddig elfojtotta a kommunista diktatúra.5 Ez is fontos oka annak, hogy a tranzi-
tológia és a demokratizáció sikerének tanulmányozása általában inkább a rendszerválto-
zás politikai módszerére, az intézményrendszer minőségére, az elitek érdekeire, valamint a 
Nyugat gazdasági és politikai kapcsolatokat teremtő, látható kezére összpontosult.6

A geopolitikai és a liberális érvelés igazolni látszott, hogy a posztkommunista orszá-
gokat a liberális demokrácia terminológiai keretében kell elemezni, amely úgy tűnt fel, 
mintha egy olyan lineáris fejlődés végpontja lenne, amelyhez az alapfeltételek adottak. 
Minden politikai rendszer sajátos vonásait aszerint értelmezték, hogy az eltér-e vagy köze- 
ledik a demokrácia teleologikus víziójához. Minden letérést a demokrácia útjáról pusz-
tán múló gyermekbetegségnek tekintettek, amely leküzdhető, és le is küzdik majd. 

Amint azonban a „devianciák” egyre zavaróbbak lettek, és beköszöntött az „átmenet- 
paradigma vége”,7 a tudományos reakció az volt, hogy a rezsimelnevezések széles körben 
megváltoztak, de anélkül, hogy a rezsimkeret változott volna. Más szóval, miközben 
új terminusokat gyártottak a különböző nem-demokratizálódó rezsimek elnevezésére, az 
alapnyelvezet, amelyet az egyes vonások leírásához használtak, szinte érintetlen maradt. 
A rezsimet alkotó elemek új kategóriáinak bevezetése sokkal inkább ad hoc jellegű volt, 
mint az összehasonlító rezsimelméletben folyó elnevezési kísérletek,8 és valójában senki 
sem próbálta meg szisztematikusan áttekinteni a kategóriákat és összhangba hozni őket 
az új elnevezésekkel.

Lényegében foglyai vagyunk annak az elemzői nyelvnek, amely az 1990-es években 
vált uralkodóvá. Bár az átmenet-paradigma elutasítását illetően mára konszenzus ala-
kult ki, mégis megtartottuk a nyugati típusú politikai szervezetek terminológiai keretét, 
és továbbra is a liberális demokráciák nyelvét használjuk a posztkommunista rezsimek 
leírására. Úgy alkalmazunk egyes terminusokat a posztkommunista rendszerek belső 
elemeinek leírására, mintha azok valóban megőrizték volna a liberális demokráciák fent 
említett logikáját és dinamikáját – annak ellenére, hogy egyébként már nem tartjuk őket 
liberális demokráciáknak.

A liberális demokráciák nyelve fenntartja a félreértést a posztkommunizmus jelen-
legi állapotával kapcsolatos elméletekben és nézetekben. Ha ugyanazokat az analitikai 

4 Holmes, „Democracy for Losers”.
5 Sen, „Democracy as a Universal Value”.
6 Schmitter és Karl, „The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists”; Bunce, „Should 

Transitologists Be Grounded?”; Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism.
7 Carothers, „The End of the Transition Paradigm”; Levitsky és Way, „The Rise of Competitive 

Authoritarianism”.
8 Az irodalomról kritikus áttekintést ad Cassani, „Hybrid What?”.
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kategóriákat használjuk a nyugati és a posztkommunista régióra, az elkerülhetetlenül 
a fogalmak szétfeszítésével (conceptual stretching) jár, és egy sor rejtett előfeltételezést hoz be, 
amelyek a posztkommunista országokra egyáltalán nem érvényesek. Emellett a nyelvben 
kifejezett kontextus eltorzítja az empirikus analízisre és adatgyűjtésre irányuló kísér-
leteket is. Ebből a szempontból azon feltételezés hatását, mely a nyugati és a posztkommu-
nista rezsimek egyszerű összehasonlíthatóságáról szólt, az ún. „folytonos mércékkel” lehet 
a legjobban érzékeltetni. Ezek a mércék kvantitatív módon becsülik meg a világ országai-
nak „demokratikusságát”, úgy, hogy kiválasztanak egy sor intézményt vagy kritériumot, és 
egy folytonos skálán rangsorba állítják őket. Ezeket a méréseket aztán aggregálják, és min-
den rezsim a maga kumulatív eredménye alapján kap címkét.9 Az olyan kutatóintézetek, 
mint a Polity vagy a Freedom House egy-egy egységes változókészletet gyűjtenek min-
den országról, amelyeket aztán egy azonos algoritmus alkalmazásával aggregálnak minden 
országra. Míg ez a módszer viszonylag jó adatbázisokat szolgáltat a tudományos kutatáshoz, 
azt feltételezi, hogy minden rezsim, legyen az nyugati vagy másmilyen, lényegében azo-
nosan néz ki: vagyis megérthető úgy, hogy ugyanazokra a komponensekre összpontosítunk 
– a begyűjtött változók középpontjában álló aktorokra és intézményekre –, amelyek pedig 
egyforma hangsúllyal és ugyanabban a struktúrában helyezkednek el – ahogyan azt aztán 
az egységes aggregációs módszer megmutatja. Már régen kiderült volna, hogy ezek az 
előfeltevések mennyire aggályosak, ha eltérő kontextusokban más-más szavakat használ-
nának az egyes elemekre; nyilvánvalóvá vált volna, hogy amit csinálnak, az pontosan olyan, 
mintha almát a körtével – sőt, almát a kenguruval – vetnénk össze, egyformán elemezve 
őket.10 Csakhogy a liberális demokráciák nyelve eltakarta a strukturális különbségeket, 
sőt még azok valószínűségét is, és megengedte, hogy úgy elemezzék a posztkommunista 
politikai közösségeket, minta azok nyugatiak lennének.

A létező modellek alkalmazhatatlansága a posztkommunista 
régióra

De valóban igazolhatatlan-e, hogy ugyanazokat az elemeket keressük a posztkommunista 
és nyugati rezsimekben? Tényleg alapvetően mások a posztkommunista országok? Hogy 
erre válaszolhassunk, meg kell vizsgálnunk, melyek e rezsimek alapvető tulajdonságai. 
Közelebbről is át kell néznünk a meglévő modelleket, azaz (szakmai néven) a „demokra-
tizáció harmadik hulláma”11 után kialakult rendszerek tudományos felfogásait, hogy 
feltárhassunk előfeltevéseiket, és hogy miért nem alkalmazhatók a posztkommunizmusra.

A kommunista diktatúráról a liberális demokráciára való lineáris átmenet paradig-
májának téves volta már a rendszerváltozásokat követő évtizeden belül feltűnő volt. Egyes 
posztkommunista országok, mint Észtország, Lengyelország vagy Magyarország néhány 
éven belül igen közel kerültek a liberális demokrácia nyugat-európai modelljéhez, míg 
a távolabb, kelet felé eső posztkommunista országok, mint Oroszország és a közép-ázsiai

9 Egy kritikus áttekintést ad Bogaards, „Where to Draw the Line?”.
10 Bunce, „Should Transitologists Be Grounded?”, 112. Vö. Sartori, „Comparing and Miscomparing”.
11 Huntington, The Third Wave.
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 országok, minden jel szerint a folyamat kezdete után hamarosan visszafordultak.12 Ahogy 
egyre inkább érződött a csalódottság ezzel kapcsolatban, az átmenet irodalma is gaz-
dagabb lett: a kutatók új rezsimelnevezéseket kezdtek bevezetni, amelyek a nem igazán 
demokratikus politikai rendszerek jellegére próbáltak utalni.

Kezdetben, abban a korszakban, amelyet az elemzés „tranzitológiai szakaszának” 
nevezhetünk, a politológusok azt feltételezték, hogy a posztkommunista országok mind 
elindultak a liberális demokratikus világ felé, csak még nem értek oda. A tranzitoló-
gia nem csak a társadalmi rendszerek átalakulására vonatkozott, hanem a kifejezés szó 
szerinti értelmét is megtestesítette: „tranzit”, átmenet, azaz útban valahonnan valahová. 
Vagyis ezek a rendszerek mintegy úton vannak, és különböző modelleket hoznak létre 
aszerint, milyen távol vannak, vagy mennyire térnek el a liberális demokráciától.13 Ezzel 
a közös feltételezéssel a háttérben különböző kutatási ágak jelentek meg az irodalomban. 
Az első, a „tranzitológia” leginkább szó szerinti ága magára az átmenet folyamatára 
összpontosított mind a posztkommunista régióban, mind Latin-Amerikában. Samuel P. 
Huntingtont, Guillermo O’Donnellt, Philippe C. Schmittert és Adam Przeworskit tekin-
tik ezen ág klasszikusainak.14 A második a „konszolidológiai” ág, amely főleg az 1990-es 
évek második felében volt népszerű, a demokrácia konszolidációjára helyezte a hangsúlyt 
az átmenet országaiban, ahogyan azt többek között Juan Linz, Scott Mainwaring és Larry 
Diamond elemezték.15 Végül az „európaizáció” irodalma is a tranzitológia egy ágának 
mondható, bár fejlődési mintája eltér a főáramú összehasonlító rezsimelmélettől. Az eu-
rópaizáció irodalma – olyan fő képviselőkkel, mint Frank Schimmelfennig és Ulrich 
Sedelmeier – a közép- és kelet-európai posztkommunista országoknak az Európai Unió 
(EU) felé irányuló konvergenciáját vizsgálta.16 Ez volt egyben a tranzitológia legtovább 
fennmaradó ága (legalább 2008-ig), amit nem más magyaráz, mint hogy ez az ág a térség 
„éltanulóival” foglalkozott, vagyis a tranzitológia alapfeltételezése – a kommunizmusból 
a nyugati modellre való áttérés – itt volt viszonylag a legkevésbé nyilvánvalóan téves. 
Az „európaizáció” szakértői azt remélték, hogy a 2004 és 2007 közötti európai uniós csat-
lakozások el fogják mélyíteni a demokráciát, mivel a nyugati kötődést és befolyást kellőkép-
pen erős ösztönzőnek vélték bármiféle „visszacsúszással” szemben a liberális demokrácia 
felé vezető úton.17 Később azonban a lineáris haladás bukása még a régiónak ebben a részé-
ben is nyilvánvalóvá vált, a leglátványosabban Magyarország és Lengyelország esetében.18

Hogy megragadják az „átmeneti rezsimeket”, amelyek „különböző tempóban gravi- 
tálnak a demokratikus végeredmény felé”, adekvát címkéket szolgáltattak az ún. szűkített 
altípusok (diminished subtypes). A szűkített altípusok jelzős demokráciák, amelyek fosztó- 
képzői szerepet játszó jelzőket adnak a demokrácia fogalmához; olyanokat, mint az 
„illiberális”, a „választási” vagy a „fogyatékos”. Az ilyen és ehhez hasonló fogalomalkotás 

12 Zakaria, „The Rise of Illiberal Democracy”.
13 Kopecký és Mudde, „Mire tanít minket a kelet-európai irodalom a demokratizálódásról (és viszont)?”.
14 Huntington, The Third Wave; O’Donnell és Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule; Schmitter, 

„Transitology”; Przeworski, „Transitions to Democracy”.
15 Linz és Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation; Mainwaring, O’Donnell, és 

Valenzuela, Issues in Democratic Consolidation; Diamond, Developing Democracy.
16 Schimmelfennig és Sedelmeier, The Europeanization of Central and Eastern Europe.
17 Levitz és Pop-Eleches, „Why No Backsliding?”.
18 Magyar és Mitrovits, „Lengyel–magyar párhuzamos rendszerrajzok”.
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célja az volt, hogy kimutassa az adott rezsim hiányosságait a nyugati modellhez képest. 
Ahogy két jeles demokráciakutató megfogalmazta, a jelzős demokráciákat úgy kell tekin-
teni, mint „a nem teljes demokrácia példáit”, valamint „ezen altípusok használatával az elem- 
ző szerény utalást tesz a demokratizáció mértékéről”.19 Az átmenet-paradigma avultsága 
ellenére az ilyen, szűkített altípusok műfajába tartozó címkék a mai napig nagy népsze-
rűségnek örvendenek.20

Az összehasonlító rezsimelmélet irodalmában a tranzitológiai elemzési szakaszt foko-
zatosan felváltotta az elemzés „hibridológiai szakasza”. Az új rezsimeket végre stabilnak 
látták, azaz nem úgy, mintha a demokratikus vagy diktatórikus pólus felé gravitálnának, 
hanem mint amelyek valahol a kettő között, egy sajátos egyensúlyi ponton helyezkednek 
el. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a rezsimek statikusak; csak a liberális demokrácia felé való 
lineáris fejlődés feltételezése szűnt meg. Felismerve, hogy léteznek sui generis választásos, 
de nem demokratikus rezsimek,21 a kutatók bevezették a demokrácia és diktatúra közti 
permanens „szürke zóna” fogalmát, és egy demokrácia–diktatúra tengely mentén helyez-
ték el a létező rendszereket (I. 1. ábra).

I.1. ábra. A demokrácia-diktatúra tengely, a két pólus között szürke zóna.

Első osztályozás: Larry Diamond, “Thinking About Hybrid Regimes,” Journal of Democracy 13, sz. 2 (2002. április): 21.
Második osztályozás: Marc Morjé Howard és Philip G. Roessler, “Liberalizing Electoral Outcomes in Competitive Authori-
tarian Regimes,” American Journal of Political Science 50, sz. 2 (2006. április 1.): 367.
Harmadik osztályozás: Kornai János, „Még egyszer a »rendszerparadigmáról«: Tisztázás és kiegészítések a posztszocialista 
régió tapasztalatainak fényében”, Közgazdasági Szemle 63 (2016): 1074–1119. 

A szürke zóna fogalomvilágának kialakítására tett kísérletek két csoportra oszthatók. Elő-
ször is, a zónát fel lehet fogni úgy, hogy az nem egy skála, amely egy tengely két végpontja 
közt húzódik, hanem pusztán olyan rezsimek halmaza, amelyek nem demokráciák, de 
nem is diktatúrák. Ebbe a kategóriába olyan elnevezések férnek bele, mint a „hibrid” vagy 
„vegyes”, mert ezek egyáltalán nem egy szélső típushoz képest próbálják meghatározni az 
egyes rezsimeket. Ugyancsak ebben a csoportban vannak azok a különféle címkék, amelyeket 

19 Collier és Levitsky, „Democracy with Adjectives”, 437–438. 
20 Az irodalomról áttekintést ad Bogaards, „How to Classify Hybrid Regimes?”
21 Diamond, „Thinking about Hybrid Regimes”.
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konkrét, stabil rezsimek számára hoztak létre, anélkül, hogy fix pozíciót jelölnének ki 
a számukra a két végponthoz képest. Ezekkel a címkékkel egyszerűen ahhoz a pólushoz 
helyezik közelebb az adott rezsimet, amelyikhez közelebb érzik, és úgy írják le, mint annak 
a szélső típusnak egy eltorzult formáját. Gondoljunk például olyan elnevezésekre, mint az 
„irányított demokrácia” vagy a kompetitív autoritarianizmus. Egyre több szűkített al-
típus is csatlakozott ehhez a csoporthoz, amelyek egyre inkább különálló rezsimtípusokat 
kezdtek el jelenteni, nem pedig átmeneti állomást, mint eredeti értelmükben. Jó példa erre 
a fejlődésre a „fogyatékos demokrácia” (defective democracy), ami maga is több (normá-
lis) altípust kapott a komparativistáktól,22 de immár az „illiberális demokráciát” is olyan, 
önálló rezsimtípusként értelmezik, ami nem demokrácia többé.23

Az I. 1. táblázat ennek a csoportnak a rezsimtípusait gyűjti egybe.24 A pontosság 
kedvéért feltüntetjük az adott terminushoz kapcsolódó szerzők nevét is. Érdemes emel-
lett megemlíteni, hogy a rezsimmeghatározások burjánzása nem korlátozódik a hibrid 
rezsimekre, hanem még a skála két végén lévő típusok leírására is keletkeztek ilyenek. 
Különösen érdekesek a liberális demokrácia fogalmát boncolgató tanulmányok, amelyek 
a jelenlegi nyugati típusú társadalommal való elégedetlenséget jelzik mind normatív, mind 
fogalmi értelemben. Ezek az új kifejezések is helyt kaptak a táblázatban, hogy teljesebb 
képet adjunk a rezsimelmélet jelenlegi állapotáról.

I.1. táblázat. A rezsimkategóriák burjánzása. Forrás: Bozóki és Hegedűs (2018) módosítva. Az elnevezések 
az irodalomba való bevezetés szerinti kronológiai sorrendben szerepelnek.

Liberális demokráciák Hibrid rezsimek Diktatúrák

Képviseleti demokráciák 
(konszenzuális és 
többségi) és további 
osztályozások:
•  Poliarchia (Robert Dahl)
•  Részvételi demokrácia  

(Carol Pateman)
•  Deliberatív demokrácia  

(Jürgen Habermas)
•  Elitista demokrácia   

(John Higley)

Demokrácia és diktatúra közti vegyes rezsimek: 
•  Democradura és dictablanda (Guillermo O’Donnell és Philippe 

Schmitter)
•  Delegatív demokrácia  (G. O’Donnell)
•  Illiberális demokrácia  (Fareed Zakaria)
•  Irányított demokrácia  (Archie Brown)
•  Kompetitív autoritarianizmus  (Steven Levitsky és Lucan Way)
•  Választásos autoritarianizmus  (Andreas Schedler)
•  Fél-demokrácia  (Larry Diamond)
•  Liberális autokrácia  (Larry Diamond)
•  Fogyatékos demokrácia  (Wolfgang Merkel)
•  Kívülről korlátozott hibrid rezsim  (Bozóki András és Hegedűs 

Dániel)

Autoritáriánus és 
totalitárius rezsimek:
•  Kommunista és fasiszta 

totalitárius diktatúra  
(Hannah Arendt, Carl 
Friedrich és Zbigniew 
Brzezinski)

•  Poszttotalitarizmus   
(Václav Havel)

•  Autoritarianizmus     
(Juan Linz)

22 Croissant, „From Transition to Defective Democracy”.
23 Bozóki, „Beyond »Illiberal Democracy«: The Case of Hungary”, 94–98.
24 Bozóki és Hegedűs, „Democracy, Dictatorship and Hybrid Regimes.”
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A második fogalomcsoport úgy helyezi el az címkéit, mintha azok egy skála részei vol-
nának, amely a demokratikustól a diktatórikus pólus felé halad. Ez a skála lehet diszkrét, 
ahol a rezsimtípusokat egy vagy két változó egymást kölcsönösen kizáró állapota határozza 
meg, hézagmentesen haladva végig az egész skálán. Egy ilyen osztályozás példáját láthatjuk 
az I. 2. ábrán. Ezen a Howard és Roessler-féle skálán a döntő változó a választásosság (elek-
toralizmus), és a rezsimek szigorúan követik egymást annak fokozatai szerint, hogy milyen 
mértékben lehetséges a vezetők elmozdítása. Észrevehető a szintek kölcsönösen kizáró 
jellege, hiszen nincs logikai tér a valóságos kihívást jelentő vagy nem jelentő választások 
között. Elméletileg bármilyen számú ilyen változóval lehet hasonló skálákat készíteni. 
Mikael Wigell kétdimenziós keretet készített, amely két változó, a választásosság és az alkot- 
mányosság szerint osztályozza a rezsimeket,25 míg Leah Gilbert és Payam Mohseni modellje 
háromdimenziós, és a versengés, a polgári szabadságjogok és az államon kívülről jövő 
beavatkozás adják az osztályozás szempontjait.26

I.2. ábra. Rendszerek felbontása a választásosság dimenziója mentén. Forrás: Howard és Roessler (2006).

Másfelől a szürke zóna skáláját tekinthetjük folytonosnak is. Különösen sikeres kísér-
let erre a felfogásra Kornai Jánosé, aki tíz dimenzió (változó) mentén értelmezi a poli-
tikai rendszereket, és a „demokráciát”, az „autokráciát” és a „diktatúrát” határozza meg 
tömören, mint három olyan ideáltípust, amelyek között van logikai tér a köztes rezsimek 
elhelyezésére.27 Ezt a megközelítést (amely egyben a harmadik osztályozás is az 1. ábrán) 
úgy is tekinthetjük, mintha az eredeti demokrácia–diktatúra tengelyt egy kétrészes, 

25 Wigell, „Mapping »Hybrid Regimes«”.
26 Gilbert és Mohseni, „Beyond Authoritarianism”.
27 Kornai, „Még egyszer a »rendszerparadigmáról«”.
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demokrácia–autokrácia–diktatúra tengellyé alakítaná. Azonban szemben a különálló 
„hibrid rezsim” fogalmakkal, Kornai ún. ideáltípusai azt kívánják, hogy az adott politikai 
rendszert helyezzük el a köztük lévő térben aszerint, hogy meghatározzuk az ideáltípus-
tól való viszonylagos távolságukat. A tíz dimenzió mentén, amelyeket részletesen bemu-
tatunk és elemzünk ebben a könyvben, az adott rezsimet az egyes ideáltípusokhoz képest 
jelentkező különbségeinek nagysága alapján ahhoz az ideáltípushoz tudjuk elhelyezni 
a legközelebb a skálán, amelyhez a leginkább hasonlít. A hibridológia fő feltételezésének 
megfelelően Kornai ideáltípusai már nem egy egyenes vonalú fejlődés állomásai, hanem 
önálló, stabil politikai rendszertípusok. Az átjárás köztük ugyanakkor nem egyirányú, ha-
nem mindkét irányban lehetséges.

Az összehasonlító rezsimelmélet két szakaszát szembeállítva a hibridológia kétség-
kívül pozitív előrelépés a tranzitológiához képest.28 A hibridológia megszabadult egy 
sor téves előfeltevéstől, és megmutatta, hogy a rendszerek nem feltétlenül haladnak 
a nyugati típusú demokrácia felé, az „átmeneti állomások” pedig végállomásokká is 
lehetnek. A hibridológia azon a gondolaton alapszik, hogy az új rezsimek nem azok, 
aminek mutatják magukat: a demokratikus díszletek között autokratikus politizálás zajlik.29 
Ez a kétféleség az, amire a hibridológia épít, szakítva a tranzitológus látásmóddal, amely 
mindezt úgy magyarázta volna, mint a „kulturálatlan politika” gyermekbetegségét, vagy 
az „alulfejlett intézményeknek” betudható, ideiglenes eltérést. A valóságban a nem-
demokratikus jellemvonások rendszermeghatározó szerepet játszanak a hibridológiában 
– ami azt jelenti, hogy nem értelmezik többé a sui generis vonásokat automatikusan 
„devianciaként”. Ugyanakkor azonban a hibridológia a politikai intézményekre szűkíti le 
a rezsimmeghatározást kiadó jelenségek sorát. Ez teljesen érthető, lévén szó politológusokról, 
csakhogy ez a módszer is magában foglal egy alapvető feltételezést, melynek hatására ezek 
a kutatók számos olyan jelenséget is a másodlagos fontosságúak közé sorolnak, amelyek 
végső soron megatározó vonások lehetnek. Ez pedig az a feltételezés, hogy egy politikai 
rendszer középpontja a világosan elkülönülő politikai szféra, azaz ahogy a politikai 
folyamatokat valóban a formális politikai aktorok határozzák meg – tehát a politikusok 
és az olyan formális intézmények, mint a kormány és az uralkodó párt. Ez az előfeltevés 
abban nyilvánul meg, hogy messze eltúlzottan az említett tényezőkre fókuszálnak 
a rendszerelemzésben. Még akkor is, amikor a kutatók „gyámsági beavatkozásról” 
(tutelary interference) beszélnek, és nagy hatalmú üzletemberekre vagy egy befolyásos 
egyházra céloznak, a szavak maguk azt implikálják, hogy a rezsim központja a politikai 
szféra, amelybe a „külső aktorok” csak „beavatkoznak”.

Hogy ez az előfeltevés igaz-e, az attól függ, van-e elkülönült politikai szféra, más szóval, 
hogy a kérdéses társadalom átment-e a társadalmi cselekvés szférái szétválasztásának 
folyamatán. Claus Offe a lehetséges társadalmi cselekvések mezejét három kategóriába 
sorolja: politikai, piaci és közösségi cselekvések. Mint írja: „a politikai tevékenység 
állami keretek között folyik, jellemzői a legitim fennhatóság megszerzése és használata, 
elszámoltathatóság, hierarchia, és szabályokhoz kötött hatalom utasítások adására és 
az erőforrások felhasználására. […] A piaci tevékenység szerződésen alapuló, akvizíciós 
érdekeket szolgáló tevékenység, ahol törvények szabályozzák többek közt a tulajdonjogokat 
és azt, hogy mi az, ami »eladható«, és mi nem. […] Végül a közösségi tevékenység egyfajta 

28 Vö. Armony és Schamis, “Babel in Democratization Studies”.
29 Dobson, Diktatúra 2.0.
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kölcsönös kötelezettségen alapul, olyan személyek között, akiket identitásuk vagy kulturális 
hovatartozásuk köt össze, azaz ugyanahhoz a családhoz, vallási közösséghez, lakóhelyhez 
stb. tartoznak.”30

A társadalmi cselekvés e három szférájának szétválasztása – voltaképpen évszázadok 
fejleménye – a nyugati civilizációk sajátja. Ennek a különválásnak a beteljesülése a liberális 
demokráciákban következett be, ahol nem csupán az intézmények feltérképezése mutatja 
ki a szférák elkülönülését, hanem konkrét szabályok és egy sor, az érdekkonfliktusokat kizáró 
garancia szabályozza, hogyan hatnak a szférák egymásra és hogyan térnek el egymástól. 
Nyugatról Kelet felé haladva megfigyelhető, hogy a társadalmi cselekvés ezen szférainak 
elkülönülése vagy nem valósult meg, vagy kezdetleges. Az 1917-ben (és majd aztán 1945-ben) 
hatalomra kerülő kommunista rezsimek nemcsak megállították a folyamatot ott, ahol 
az elkezdődött vagy fejlődésnek indult, de vissza is fordították azt. A totalitariánus 
kommunista ideológia és az életbe lépő rendszer felszámolta a társadalmi cselekvés három 
szférájának függetlenségét, a magántulajdont, a magánszférát és az autonóm közösségeket, 
és egyetlen neoarchaikus formában egyesítette őket. Míg ez a változás Közép- és Kelet-
Európát regresszióként érintette, távolabb, Kelet felé azt jelentette, hogy az elkülönülés 
folyamatát leállították, befagyasztották.

A társadalmi cselekvés e három kategóriájának nyugati szétválasztása azt eredmé-
nyezte, hogy a társadalmi kapcsolatok, nem csupán a három szférán belül, hanem az egész 
politikai-gazdasági szférában egy alapvetően formalizált és személytelen rendszerben 
alakulnak.31 Ez az a rendszertípus, ahol a különálló politikai szféra jelenlétének és központi 
szerepének előfeltevése megfelel az igazságnak. Ott azonban, ahol a társadalmi cselekvések 
szétválasztása kezdetleges, vagy nem tapasztalható, ott formalizált, személytelen hálózatok 
helyett jellemzően az informális és személyes kapcsolatok dominanciáját látjuk. Ezek 
a kapcsolatok hajlamosak rá, hogy patrónus–kliens típusú alárendeltségi viszonyokba, 
patronális hálókba szerveződjenek.32 Valójában amikor a hibridológia kutatói észlelik, 
hogy a posztkommunista autokraták lebontják a hatalmi ágak szétválasztását, az csupán 
a formális intézmények logikus hozzáigazítása a patronalizmushoz és általában a társadalmi 
cselekvés szférái elkülönülésének hiányához.

A társadalmi cselekvés szférái szétválasztásának kezdetleges volta vagy hiánya az 
alapvető oka annak, hogy a posztkommunista rezsimeket nem lehet automatikusan úgy 
kezelni, mint a nyugatiakat. Az ilyen elemzői nézőpont magában hordoz egy illúziót, 
a múltnélküliség posztulátumát, amely nem veszi figyelembe a posztkommunista rezsimek 
társadalomtörténetét, és azt feltételezi, hogy bármely posztkommunista rezsim romjain 
fel lehet építeni egy ideális, nyugati típusú liberális demokráciát. A feltevés az, hogy függet-
lenül az uralkodó értékstruktúráktól, egy ilyen vállalkozás pusztán a megfelelő történelmi 
pillanat és politikai akarat kérdése. De a történelmileg meghatározott értékstruktúrák 
autonóm módon mozgó „tektonikus lemezei” nem viselnek el tetszőleges politikai épít-
ményeket.

A nyelv problémájára térve immár láthatjuk, hogy miért félrevezető egy terminológiai 
keret differenciálatlan alkalmazása. A hibridológusok nagyot léptek előre, amikor 
egyetlen egészként adtak nevet a rezsimeknek, de a posztkommunista rendszerek leírására 

30 Offe, „Politikai korrupció”, 98.
31 North, Wallis, és Weingast, Violence and Social Orders.
32 Hale, Patronal Politics.
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szolgáló terminusokat még mindig a liberális demokráciák nyelvezetéből kölcsönözték. 
Például amikor aktorokról beszélünk, a „politikus” szó elkülönült politikai szférát feltételez; 
a politikus olyan személy, aki politikai cselekvést végez és akit politikai célok motiválnak, 
nevezetesen hatalom és ideológia. Ha azonban a társadalmi szférák egybeolvadnak, akkor 
egy személy, aki politikusnak látszik – például az ország formális miniszterelnöke –, 
nem korlátozza magát politikai cselekvésre, és nagyon valószínű, hogy piaci és közösségi 
cselekvésben is részt vesz, például egy patrónus–kliens háló csúcspozícióját foglalja el.33 
Hasonlóképp a „párt” szó egy politikai célokat követő szervezetre vonatkozik, amely egy 
különálló politikai térben tevékenykedik, nem pedig egy olyanra, amelyben egyetlen tény-
leges döntés sem születik, és a szférák összeolvadásából fakadóan csupán egy informális 
patronális háló díszletéül szolgál.34

Példák mindkét irányban vannak, a politikai és többi társadalmi cselekvési szférában 
egyaránt. A „magántulajdon” fogalma a piaci cselekvés elkülönült szférájának intézményére 
vonatkozik. Következésképpen nem sok értelme van ezt használni, amikor valamilyen 
tulajdontárgy, amely de jure egy magánaktor tulajdona, de facto egy közszereplőé, aki 
strómanként használja a magánszereplőt (aki alárendeltje a patrónus–kliens rendben).35 Ez 
problémát okoz a hivatalos statisztikák tudományos felhasználásában is, amely a formális 
tulajdonviszonyok nyugati felfogása szerint gyűjti az adatokat.36 De hogy más példát 
vegyünk, a világ vezető „watchdog” civil szervezetei a „korrupció” szót úgy értelmezik, 
mint megvesztegetést és az állam foglyul ejtését, vagyis olyan fogalmakat használnak, 
amelyek elkülönült politikai és gazdasági aktorokat feltételeznek, akik közül az utóbbiak 
korrumpálják az előbbieket.37 A posztkommunista rezsimekben a „politikai” aktorok 
valójában patrónusok a patrónus–kliens piramis csúcsán. Ez fölülről lefelé, nem pedig 
alulról fölfelé mozgó korrupciós mintázatokat jelent. Hogy érzékeltessük a különbséget, 
a korrupciót Nyugaton jellemzően devianciának tekintik: rossz vagy hiányos törvényi keretek 
eredményének, amelyet tisztességtelen bürokraták és magánszereplők kihasználnak. „Alka- 
lom szüli a tolvajt”, mondhatnánk. A posztkommunista régióban viszont ez épp fordítva 
van: a tolvaj szüli az alkalmat, amikor a végrehajtó hatalom vezetőjeként úgy alakítja 
a szabályozási környezetet és a közhatalom eszközeit, hogy személyes vagyont halmozhasson 
fel magának és egész patrónus–kliens hálójának.38

Minthogy a társadalmi szférák elkülönülésének hiánya a múlt öröksége, nagy a csábítás 
a rezsimek leírásánál történelmi analógiák használatára. Végül is maga a kommunizmus 
is a politikai és gazdasági szféra egyfajta egybeolvasztását jelentette, akárcsak a fasiszta 
totalitariánus diktatúra, és a 20. század előtt a feudális államok egész Eurázsiában. 
A „neo-” vagy „poszt-” előtagok odaragasztásával, amely a jelenlegi és a történeti rezsimnek 
közti különbség jelölésére szolgált, a tudósok és kommentátorok előszeretettel beszélnek 
„neokommunizmusról”, amikor a voluntarizmusról és a gazdaságba való nagymérvű állami 
beavatkozásról van szó;39 „neofasizmusról”, ha a xenofób, antiszemita retorikával vagy 

33 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 53–61, 80–84, és passim.
34 Hale, Patronal Politics, 61–94.
35 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 98–107.
36 Hanson és Teague, „Russian Political Capitalism and Its Environment”.
37 Magyar és Madlovics, „From Petty Corruption to Criminal State”. 
38 Stefes, Understanding Post-Soviet Transitions; Klíma, Informal Politics in Post-Communist Europe.
39 Bokros, „Hanyatlás”.



Bevezetés • 11

vezérkultusszal vonnak analógiát;40 vagy „neofeudalizmusról”, amikor a társadalmi auto- 
nómiák felszámolására, valamint az olyan hierarchikus hűbéri láncok megjelenésére 
utalnak, melyek szereplői ellenőrizetlen „főurakként”, „helyi bárókként” és sebezhető 
„szolgákként” jelennek meg.41 A fő probléma a történelmi analógiákkal azonban az, hogy 
a hatókörük korlátozott. Más szóval lehet, hogy jó metaforákat nyújtanak a rendszer 
bizonyos jelenségeihez és dimenzióihoz, de nem fedik le a rendszer minden dimenzióját 
egy egységes, koherens keretben, ezért nem használhatók a rendszer mint egész leírására. 
Mihelyt a fókusz arrébb mozdul, az analógiák már nem állnak helyt. A kommunizmus 
esetében például a metafora alkalmazható az állampárti gazdasági szerepvállalásra (bár 
a posztkommunizmus tulajdonviszonyok egész sorát mutatja az állami tulajdon monopó-
liumával szemben), de az uralmi elit jellege és korrupt hálózatai teljesen mások, hogy csak 
két dolgot említsünk. A feudalizmus alkalmas rá, hogy megvilágítsa a hatalom gyakor-
lását, de a feudális elődök esetében a hatalom valódi természete és jogi státusa természetes 
harmóniában fedte egymást, és nem kellettek hozzá illegális egyesítési mechanizmusok, 
mint a posztkommunista rezsimekben. Egy királynak semmi szüksége nem volt rá, 
hogy elnöknek vagy miniszterelnöknek tettesse magát, nem mondta, hogy semmi köze 
a családja vagy bárói gazdagságához, és nem tartotta a vagyonát a lovászfiú nevén sem, 
hisz nem volt rászorulva strómanokra.

A „fasizmus” történelmi analógiája egy további félreértésre utal. Míg a fasiszta vagy 
korporativista rendszerek lényegében ideológiavezéreltek voltak, addig a posztkommunista 
rendszerek között főleg ideológiahasználó rendszereket látunk, értékmentes pragmatista 
vezetőkkel. Különböző ideológiai panelek eklektikus egyvelegéből állítja össze az autokra-
tikus természete anatómiájának megfelelő ideológiai viseletet: vagyis nem az ideológia 
alakítja uralmi rendszerüket, hanem az uralmi rendszer – nagy szabadságfokkal és válto- 
zékonysággal – az ideológiájukat. Amikor a nacionalizmus, a vallási értékek és az állami 
tulajdon iránti elkötelezettség ideológiai paneljeiből próbálják a posztkommunista vezetők 
cselekvéseinek mozgatórugóit értelmezni, az hasonlóan hiábavaló vállalkozás, mintha 
a szicíliai maffia természetét és működését próbálnák a lokálpatriotizmus, a családköz-
pontúság és a keresztényi elkötelezettség értékeiből visszafejteni.

Eddig a pontig a politológusok és kommentátorok által használt modellek és nyelv 
inadekvátságáról beszéltünk. Vannak azonban más társadalomtudósok is – jelesül közgaz-
dászok és szociológusok –, akik próbálták megragadni a posztkommunista jelenségeket 
és új elnevezéseket kialakítani a leírásukhoz. Bár ezek a fejlemények általában ad hoc 
jellegűek, a leginkább rendszerszerűen gondolkodók vagy a gazdaságra koncentrálnak 
és „járadékvadászatot”, „klientúrát”, „haveri kapitalizmust” és „kleptokráciát” emleget-
nek,42 vagy Max Weber nyomdokain haladva olyan elnevezéseket használnak, mint „patri-
monializmus”, „szultanizmus”, „személyi uralom”, és így tovább.43 Ami az előbbi neveket 
illeti, ezek az elnevezések is termékeny nézőpontváltást jeleznek a posztkommunista 

40 Snyder, A szabadság felszámolása; Motyl, „Putin’s Russia as a Fascist Political System”; Ungváry, 
A láthatatlan valóság.

41 Inozemtsev, „Neo-Feudalism Explained”; Heller, „Hungary”; Shlapentokh és Woods, Contemporary 
Russia as a Feudal Society.

42 Példákért lásd Szelényi és Mihályi, Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality; Roniger, „Political 
Clientelism, Democracy and Market Economy”; Åslund, Russia’s Crony Capitalism; Dawisha, Putin’s 
Kleptocracy.

43 Egy áttekintést ad Guliyev, „Personal Rule, Neopatrimonialism, and Regime Typologies”.
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rezsimek magyarázatában, de a komplex kategóriaként használt jelzők előfeltevéseik és 
a mögöttük meghúzódó gondolkodás miatt csak korlátozott megértésről tanúskodnak. 
A „klientelista” mint jelző, nem fejezi ki a kapcsolat törvénytelenségét; a „haver” a korrupt 
tranzakciók kontextusában azonos rangú feleket vagy partnereket tételez fel (még ha eltérő 
szerepekben cselekednek is), illetve szándékos – alkalmi, bár ismételhető – tranzakciókat, 
amiknek bármelyik fél tetszése szerint véget vethet anélkül, hogy az egyik fél kényszerítené 
a másikat a kapcsolat folytatására. Ami pedig a „kleptokrácia” néven jelölt rendszert 
illeti, ez az elnevezés általában nem vonja maga után a teljes tulajdoni szerkezet agresszív 
átszervezését, sem pedig egy patrónus–kliens típusú alárendeltségi viszonyok állandóságán 
nyugvó rendszert.

A weberi terminológiának van egy bizonyos vonzereje a posztkommunista régióra 
nézve, mert egy olyan rendszerben született, amelyben a társadalmi cselekvés szférái 
nem voltak különválasztva. Amikor azonban alkalmazzák, háromfajta probléma szokott 
gyakran jelentkezni. Az egyik a valódi fogalmi innováció hiánya, különösen amikor 
a weberi elnevezéshez egyszerűen egy előtagot adnak, mint a „neopatrimonializmus” 
esetében. Itt a létrejött kategória nem sokat mond abban az értelemben, hogy nem árulja 
el nekünk, mi a „neo”, azaz az új a patrimonializmusban, míg a név használata, amelyet 
premodern rendszerekre alakítottak ki, azzal a kockázattal jár, hogy puszta történelmi 
analógiává lesz (eléggé hasonlóan a fentebbi kritizált analógiákhoz). A második probléma, 
hogy Weber nem foglalkozott olyan rezsimekkel, amelyeknél az uralom jogi megjelenése 
ne lett volna hozzáigazítva az uralom tényleges természetéhez. Valójában az általa vizsgált 
valamennyi rezsim legitim volt, nem pusztán azért, mert fennálltak, hanem mert legitimek 
voltak saját törvényeik és jogi normáik alapján. Míg Weber legitimációfogalma termékeny 
lehet – mi is fogjuk majd használni a 4. fejezetben, a populizmus értelmezése kapcsán –, 
ugyanúgy lehet félrevezető is a posztkommunista kontextusban, ha az ember nem tartja 
észben a fennállás általi és a törvény általi legitimitás (azaz a legalitás) közötti alapvető 
distinkciót.44 Végül a harmadik probléma az, hogy Weber leíró fogalmait általában nem 
következetesen, hanem ad hoc módon használják, amikor az adott kutató éppen kellő-
képp megfelelőnek és megvilágító erejűnek érzi őket a maga céljaira. Az elnevezéseket 
sokszor szinonimaként használják, ami elmossa köztük a határokat, másrészt óhatatlanul 
a fogalmak szétfeszítésével is jár, amikor egy egyedüli, homogén fogalmat alkalmaznak 
heterogén jelenségcsoportokra.45 Hogy elkerüljük a zavart, a helytelen összehasonlítást, 
és a hasonlóság téves feltételezését eltérő rendszerekre, tisztában kell lenünk a weberi 
fogalmak pontos meghatározásával, és azzal, hogy mely jelenségek vagy dimenziók esetén 
kell az egyik fogalmat elvetnünk, és egy másikat bevezetnünk.

Összefoglalásképp: a széleskörű hanyag fogalomhasználat megakadályozta, hogy fel- 
ismerjük a liberális demokrácia nyelvének csapdáját. Részmegoldások születtek, meg-
megújítva a rendszerelemzés egy vagy két dimenzióját, de a kiindulópont továbbra is 
a nyugati politikai berendezkedés maradt, a társadalmi cselekvés elkülönült szféráival. 
A felületi változtatások nem lépnek ki a keretből mint egészből, és nem oldják fel a 
nem-demokratikus politikai rendszert jelző rezsimelnevezés és a liberális demokratikus 

44 Ezt a distinkciót nem teszik meg a Weber által inspirált rendszerelemzésükben Körösényi András és 
munkatársai. Lásd Körösényi, Illés és Gyulai, Az Orbán-rezsim. Vö. Szelényi és Mihályi, Varieties of 
Post-Communist Capitalism.

45 Sartori, „Concept Misformation in Comparative Politics”.



Bevezetés • 13

politikai rendszerre utaló terminológiai keret között fellépő ellentmondást. A meglévő 
megoldások nem tudnak valami olyasmihez alkalmazkodni, ami teljesen, az alapjaiban tér 
el a hibridológia által alapul vett nyugati rendszerektől.

A többdimenziós elemzési keret: fogalmi terek kifeszítése
Csak úgy törhetünk ki a liberális demokrácia nyelvének fogságából, ha elvégezzük 
a rendszerelemzés szótárának rendszerszintű megújítását. Új terminológiai keret kiala-
kítására van szükség, amely végre megszabadul a hibridológia háttérben meghúzódó előfel- 
tevéseitől és nyugatos előítéleteitől. Az új keret nem merülhet ki abban, hogy egyszerűen 
más szavakkal nevezi el a rezsimeket: fogalmilag is újra meg kell határoznia az elemeiket. 
Figyelembe kell vennie, hogy a társadalmi cselekvés szféráinak különválasztása kezdet-
leges vagy hiányzik, következésképp az olyan jelenségeket, mint a patronális hálók, az 
informalitás, a hatalom és tulajdon összejátszása vagy a korrupció központosított for-
mái, a posztkommunizmus alapvető jellemzőinek, nem pedig mellékes jelenségeinek 
kell tekinteni.

Az elemzésnek ezen kívül többdimenziósnak is kell lennie, azaz koherens, össze-
függéseiben meghatározott kategóriarendszert kell alkotnia, amely a posztkommunista 
rezsimek minden releváns szintjét (politikai, gazdasági stb.) lefedi. Az átfogó leírás legfőbb 
gyakorlati előnye, hogy véget vet a „történetmesélés” szükségességének. Az a kutató, aki 
a liberális demokrácia nyelvén belül marad, a posztkommunizmus konkrét jelenségeit csak 
közelítéseken keresztül tudja megmagyarázni. Lényegében el kell mesélnie az olvasónak 
a jelenség „történetét”, azaz a specifikus kontextust és annak minden összetevőjét, 
amihez csak nyugati kifejezéseket tud használni, hozzátéve az azt konkretizáló jelzőket 
és képzőket. Az ilyen tág körülírásokkal szemben a többdimenziós elemzési keret olyan 
szavakat kínál, amelyek magukban hordozzák saját kontextusukat, és úgy utalnak egy-egy 
sajátosságra, hogy az adott jelenséget el is határolják a más kontextusokban megjelenő 
„hasonló” jelenségektől. Ez nem csak megkönnyíti és pontosabbá teszi a leírást, hanem 
koherenciát és fogalmi fegyelmezettséget is kölcsönöz.

A konkrétabb fogalmak megalkotásának kézenfekvő módja az lenne, hogy lejjebb 
lépünk az ún. „absztrakciós létrán”, azaz további jellemző vonásokat adunk egy már 
meglévő meghatározáshoz, így közelítve azt a leírni kívánt konkrét jelenséghez.46 De a mi 
módszerünk nem ez. Nem próbálunk precíz leírást adó fogalmakat képezni, az ugyanis 
(1) könnyen félrevezető lehet, ugyanis a posztkommunista rezsimek „mozgó célpontok”, 
amik folytonosan dinamikus változásban vannak,47 (2) túl „bő” vagy nem eléggé átlátható 
kategóriákat eredményeznének, különösen, ha az általuk leírni kívánt valamennyi eset 
egyediségére reflektálni akarnának,48 és (3) olyan fogalmakat eredményeznek, amelyek 
nem tudnak úgyszólván „utazni”, vagyis bizonyos konkrét eseteket precízen írnának le, 
ugyanakkor egy másik országban már pontatlanok lennének.49 Amit mi ehelyett nyújtunk,

46 Mair, „Concepts and Concept Formation”, 186–192. 
47 Bunce és Wolchik, „Mixed Regimes in Postcommunist Eurasia”, 5–9.
48 Coppedge, Democratization and Research Methods, 14.
49 Sartori, „Concept Misformation in Comparative Politics”, 1033–1036.
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 azok ún. ideáltípusok, amelyek nem tényleges jelenségeket írnak le, hanem viszonyítási 
pontokként szolgálnak. Amint Weber kifejti, az ideáltípus „nem »hipotézis«, hanem irányt 
mutat a hipotézisek alkotásához. Nem leírása a valóságnak, hanem az a célja, hogy egyértelmű 
kifejezési módot nyújtson egy ilyen leíráshoz. […] Amikor [ideáltípust alkotunk], akkor 
a fogalmat nem mint a valóságosan megfigyelt [jelenségek] átlagát […] hozzuk létre [...]. 
Az ideáltípust egy vagy két szempont kihangsúlyozása és rengeteg szétszórt, egymástól 
különálló, többé-kevésbé jelen lévő, olykor pedig hiányzó konkrét egyéni jelenség 
szintézise alkotja, amelyek eszerint az egyoldalúan hangsúlyozott szempont alapján egy 
egységes analitikai konstrukcióba rendeződnek” (kiemelések az eredetiben).50

Valóban: az ideáltípusok pontatlan leírások; olyan jelenségek „tiszta”, utópisztikus 
megjelenítései, amik a maguk ideáltipikus tökéletességben a valóságban nem léteznek.51 
Egy ideáltípus segítségével azonban, amely elmondja nekünk, milyennek „kellene len-
nie” egy jelenségnek elméletben, le tudunk írni egy, a való világban létező jelenséget 
a típushoz való közelség vagy eltérés alapján. Ezt jelenti a viszonyítási pont. Nem az adott 
esetre szabunk kategóriát, hanem valóságos, létező esetek köré alkotjuk a kategóriánkat, ez 
a kategória pedig megadja a szót, amellyel a közelségében lévő jelenségeket beazonosíthat-
juk. Így nem kell figyelembe vennünk a való életbeli jelenség minden egyes vonását, csak a 
legjellegzetesebbeket, amelyeket azután tiszta és ideális formájukban egy világos és logikus 
konstrukcióban jelenítünk meg. Jó példát nyújtanak erre a fent említett weberi kategóriák. 
Vegyük például a szultanizmust, amelyet Weber a tradicionális uralom olyan formájaként 
ír le, ahol az igazgatási csoport és a katonai vezető testület „tisztán” az uralkodó személyes 
eszközei.52 Nyilvánvaló, hogy minden uralmi elit igen összetett, és nincs állam, ahol az ad-
minisztráció és a katonaság „tisztán” az uralkodó (a végrehajtó hatalom feje stb.) eszköze 
lenne. Ám ez a logikai szélsőséget kifejező utópisztikus megfogalmazás hasznos típust 
szolgáltat az olyan valóságos esetekre, ahol az említettek eszközként való használatának 
dominanciáját vagy nagyfokú megjelentését tapasztaljuk az uralkodó részéről. Ezeket az 
eseteket a szultanizmus példáinak tekinthetjük, s ezután kimutatható, hol és miben érhetők 
tetten az ideáltípustól való konkrét eltérések.

Ha két ilyen ideáltípusunk van, akkor fogalmi kontinuumot képezhetünk, ami nem 
más, mint egy fogalmi skála a két szélső típus között, amelyen a köztes jelenségek elhelyez- 
hetők. Kornai fent említett demokrácia–autokrácia–diktatúra tengelye például voltaképpen 
nem más, mint egy kétrészes fogalmi kontinuum: minden rezsimet értelmezhetünk asze-
rint, hogy mennyire különbözik az ideáltípusoktól, és ennek megfelelően elhelyezhetjük 
egy, a demokrácia és autokrácia vagy az autokrácia és diktatúra között feszülő, folytonos 
skálán.

Kettőnél több ideáltípussal a birtokukban már meghatározhatunk egy csoportot egy 
tágabb gyűjtőfogalom vagy „ernyőfogalom” alapján, amely mindre kiterjed (például „poli-
tikai rezsimek” vagy „gazdasági aktorok”). Kettőnél több ideáltípussal már kifeszíthetünk 
egy olyan fogalmi teret, amiben az egyes jelenségek több mint két ideáltípushoz képest el-
helyezhetők és értelmezhetők. Épp ebben áll a fogalmi tér előnye: nem korlátozza az embert 

50 Weber, The Methodology of the Social Sciences, 90.
51 Weber, The Methodology of the Social Sciences, 90.
52 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 238. Weber angol kiadásában a kifejezés pontosan: „purely 

personal instruments of the master”, magyarul viszont ez a fordulat máshogy szerepel. Így fent kizárólag 
a „tisztán” szó számít a magyar kiadásból szó szerinti idézetnek. (A szerk.)
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arra az egyetlen dimenzióra, amire egy vagy két ideáltípus utal, hanem több mint egy 
kontinuum mentén is elhelyezheti a létező jelenségeket.

A fenti bekezdések illusztrációjául az I/3. ábra a mi fő fogalmi terünket ábrázolja, 
amit a posztkommunista rezsimek számára feszítettünk ki. Ezt hat rezsim-ideáltípus 
határozza meg, köztük három szélső („csúcsbéli”, poláris) és három köztes típus. A csúcs-
béli típusok – liberális demokrácia, kommunista diktatúra és patronális autokrácia – kon-
tinuumokat formálnak, egy háromszög három oldalát. Ezek az oldalak nem egy diagram 
tengelyei, nem egy adott (kvantitatív) változó lehetséges értékeit ábrázolják: ezek való-
jában olyan fogalmak által kifeszített kontinuumok, amiket külön-külön tucatnyi válto-
zó határoz meg.53 A felső oldal, a liberális demokrácia és a kommunista diktatúra közti 
kontinuum tekinthető úgy, mint a demokrácia–diktatúra tengely, vagy pontosabban 
a Kornai-féle demokrácia–autokrácia–diktatúra tengely. Felismerve azonban, hogy nem 
feltétlenül helytálló a hibridológiának az a feltételezése, miszerint egy politikai rendszer 
központja egy elkülönülő politikai szféra, mi további dimenziókat építettünk be: a tengelyt 
háromszögű térré terjesztettük ki. Csak egy példát kiemelve, azt a három rezsimtípust, 
mely a felső tengelyen helyezkedik el, az jellemzi, hogy a formális szabályok felette áll-
nak az informális hatásoknak. Azonban minél lejjebb megyünk a háromszögben, annál 
közelebb kerülünk a patronális autokráciához, s vele az informális hatások elsőségéhez is 
a formális szabályokkal szemben. Egy ilyen rendszerben elsődlegesen informális hálók 
veszik át a formális intézmények irányítását, s díszletekként működtetik őket, ami mögött 
a hatalom és a személyes vagyon koncentrációja zajlik.

Ezen a ponton nem adhatjuk meg a hat ideáltípus pontos meghatározását; arról az 
egész könyv szól majd. Valóban, a könyv értelmezhető úgy, mint ezen rezsimek ideálti- 
pikus anatómiájának a kidolgozása, feltárva a rezsimek sajátos működési jellegét éppúgy, 
mint az egymáshoz képest mutatott különbségeket. De hogy ízelítőt adjunk abból, miféle 
rezsimek azok, amelyekre az ideáltípusok vonatkoznak, a 3. ábrára berajzoltuk tizenkét 
posztkommunista ország 2019-es helyzetét. Az ok, amiért rájuk összpontosítunk az, hogy 
ezek az országok mind az ábra jobb felső sarkában látható pólus (a kommunista diktatúra) 
körül helyezkedtek el a szovjet birodalom összeomlása előtt. Lényegében valamennyien 
ugyanattól a „kályhától” indultak: mindegyiküket (1) pártállami diktatúra és (2) az állami 
tulajdon monopóliuma jellemezte, amelyeknek kulcsszerepe volt abban, hogy a térség-
ben hiányzott vagy csak kezdetleges formában létezett a társadalmi cselekvés szféráinak 
különválása. Amint azt majd a 7. fejezetben bemutatjuk, ezeknek az országoknak mind-
egyike más-más konkrét pályát írt le a rendszerváltozás óta (sőt némelyiké már előtte is 
sajátos volt), míg a különböző rezsimek empirikus fejlődését, azaz a „mozgó célpontok” 
változásait a háromszögű téren belül leírt, egyik ponttól a másikig mutató mozgásuk fogja 
illusztrálni.

Esetleg feltűnhet, hogy míg mi hat ideáltípust képzünk, az I/3. ábra tizenkét országából 
nyolc vagy a patronális demokrácia körül csoportosul (Grúzia, Macedónia, Moldova, 
Románia, Ukrajna), vagy a patronális autokrácia körül (Magyarország, Oroszország, 
Kazahsztán). Ez felveti a rezsimtípusaink használhatóságának kérdését. Értelmezhető-e 
egy olyan keret, ahol például Magyarországot és Oroszországot ilyen közel helyezik el

53 Hogy melyek ezek a változók s hogy hogyan is tudják ezeket egyes oldalak megjeleníteni, arról a 7. 
fejezetben lesz szó.
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egymáshoz? Igaz, nem állítjuk, hogy ezek a rezsimek tökéletesen illenek az ideáltípusra, sem 
azt, hogy egyforma távolságra lennének tőle. Azonban a két ország között mégis feltűnő- 
en nagy különbségek vannak. Oroszország egy Magyarországnál 180-szor nagyobb és 
14-szer népesebb, soknemzetiségű, soknyelvű ország. Oroszország természeti erőforrások-
ban gazdag, Magyarország szegény. Magyarország az EU tagja, az erőszak szintje pedig 
alacsony, s a két ország a világ geopolitikai rendszerében is teljesen más helyet foglal el. 

I.3. ábra. Fogalmi tér a rezsimek számára hat ideáltípussal és tizenkét posztkommunista példával 
(2021-es állapot).

A sort hosszan folytathatnánk. Mégis, amikor összehasonlító analízisről van szó, döntő 
fontosságú, hogy megkülönböztessük egymástól a rezsimspecifikus és országspecifi- 
kus vonásokat. A háromszögű keretrendszer – akárcsak az rezsim-ideáltípusok – rezsim-
specifikus jellegzetességeken alapszik, mint amilyen a hatalmi hálók pluralizmusa, az 
állami szabályozások normativitása, a domináns tulajdontípus, vagy az intézmények 
formalitása. Ezek a jellemvonások rezsimspecifikusak, mert a rezsimet érintik, vagyis 
a formális és informális szabályoknak azon intézményesített készletét, amely strukturál-
ja a politikai hatalmi központban folyó interakciókat (horizontális reláció), valamint ennek 
a központnak a kapcsolatát a szélesebb társadalommal (vertikális reláció).54 Máshogy 
fogalmazva, a rezsimspecifikus vonások a rendszer belső logikájára vonatkoznak: a rend- 
szernek azokra az alapvető, endogén elemeire, amelyek meghatározzák az uralom ter-
mészetét, a hatalom és az autonómia viszonyait. Ezzel szemben az ország mérete, az 
etnikai törésvonalak, a természeti erőforrások és a nemzetközi politikai és gazdasá-
gi rendszerbe való beágyazottság országspecifikus tényezők, amelyek azt az exogén 
környezetet adják, amelyben az adott rezsim működik. Természetesen vannak összefüg-
gések az országspecifikus és a rezsimspecifikus jellegzetességek között. Bizonyos 
országspecifikus vonások (1) befolyásolják a rezsimek fenntarthatóságát, és (2) sajátos, 

54 Skaaning, „Political Regimes and Their Changes”.

LengyelországÉsztország

Csehország

Románia Kína

Kazahsztán

Magyarország

Észak-Macedónia
Moldova Grúzia

Ukrajna

Oroszország

Konzervatív autokrácia

Patronális autokrácia

Patronális demokrácia

Liberális demokrácia Kommunista diktatúra

Piackihasználó diktatúra



Bevezetés • 17

helyi változatokat hozhatnak létre az egyes rezsimspecifikus vonásokon belül. A könyv-
ben számos alkalommal említünk majd erre példákat, mondjuk amikor a patronális 
autokráciák legfőbb döntéshozó testületéről (a patrónus udvartartásáról) lesz szó. De 
a két jellemvonás-csoport analitikai szétválasztása alapvetően szükséges ahhoz, hogy fe-
lismerjük az országok és a rezsimek között a hasonlóságot, ahogy a köztük lévő valódi 
különbségeket is. A példánkra visszatérve állításunk szerint nincs nagyobb különbség 
Putyin Oroszországa és Orbán Magyarországa között, mint amilyen 1989 előtt volt 
Brezsnyev Szovjetuniója és Kádár Magyarországa között. Igen, az országok között számos 
különbség szóvá tehető, mégis az utóbbi párból mind a kettő a kommunista diktatúra fogal-
mi keretén belül írható le, az előbbi pár pedig a patronális autokrácia keretén belül.

A könyvben főleg a rezsimspecifikus vonásokkal foglalkozunk, azaz a posztkom-
munista rendszerek anatómiájával, de a 7. fejezetben szólunk majd az országspecifikus 
vonásokról is. A fejezet ad majd némi információt a háromszögű keretrendszerben 
megjelenő országok fejlődéséről is, de fontos leszögezni, hogy a könyvben az aktorok 
és a jelenségek fogalmi megragadásakor az empirikus eseteket pusztán illusztrációként 
használjuk majd. Műfajilag ezt a könyvet talán leginkább „fogalmi eszköztárként” vagy 
„szerszámosládaként” határozhatnánk meg: olyan szabatos, világosan megfogalmazott 
kategóriák táraként, amiket azután „eszközként” használhatunk a posztkommunista régió 
létező jelenségeinek leírásához és elemzéséhez. Ennek megfelelően a könyv számos definí-
ciót és hozzájuk tartozó magyarázatot tartalmaz tankönyvszerűen, szigorú logikai rend-
ben, s közben sok táblázattal és ábrával, hogy a fogalmak magyarázatát olyan világossá 
tegyük, amennyire csak lehetséges. Az empirikus történetmesélést ugyanakkor minimális-
ra csökkentjük: kizárólag annyi lesz, amennyiben az egyedi eset elmesélése hozzásegít az 
ideáltípus megértéséhez, illetve azokról a létező jelenségekről ejtünk majd pár szót, amire 
az ideáltípust magát alkotjuk.

Ha egy másik metaforával akarnánk megragadni, hogy mi is ez a könyv, akkor azt 
mondanánk, hogy egy Mengyelejev-tábla, avagy az elemek periódusos rendszere. A perió-
dusos rendszer nem mutatja meg, hogy hol találjuk az elemeket, sem azt, hogy mennyi 
van az egyes elemekből a világon. A hidrogén éppúgy egy cella a táblában, mint az asztáci-
um, amely a legritkább a földkéregben természetesen előforduló elemek közül. A perió-
dusos rendszer mégis hasznos, mert megmutatja, hogy milyen elemek léteznek, ezeknek 
az elemeknek milyenek a tulajdonságaik (atomtömeg, elemcsoport stb.), az a szigorú rend 
pedig, ami szerint a táblázat elhelyezi az elemeket, garantálja, hogy az osztályozás nem ad 
hoc jellegű, hanem a releváns jelenségekre összpontosít, amelyek koherens egészet alkotnak.

Szándékunk szerint ez a könyv a fenti vonások tekintetében teljesen analóg a Mengye-
lejev-táblával. Nem állítjuk, hogy meg fogjuk mondani az olvasónak, hogy definícióink 
közül melyiknek pontosan mennyi empirikus jelentősége van a posztkommunista régióban 
(vagy másutt). Csak annyit állítunk, hogy a jelenségek, amelyekről szólunk, léteznek, s 
olyanok, amilyennek ábrázoljuk őket, ezt pedig nagy számú empirikus kutatással támaszt-
juk majd alá. Arra is használjuk majd az irodalmat, hogy azonosítsuk azokat a jelenségeket, 
amelyekre ideáltípust kell alkotnunk. Ugyanakkor a szigorú rend, amelyben elhelyezzük 
a kategóriáinkat, garantálja, hogy az osztályozás nem ad hoc jellegű, hanem a releváns 
jelenségekre összpontosít, amelyek koherens egészet alkotnak. Akár a Mengyelejev- 
táblánál, a konstrukció alaplogikája, miszerint minden definícióhoz figyelembe kell vennünk 
a keret összes többi elemét, hogy megőrizzük az egész konstrukció koherenciáját, megadja 
azt a vezérfonalat – vagy inkább kényszerzubbonyt –, amely arra kényszerít bennünket, 
hogy minden jelenséget a saját, megfelelő helyén kezeljünk. Így a definícióink (illetve 
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a döntéseink, hogy ideáltípus-alkotáskor bizonyos aspektusokra koncentráljunk, ne pedig 
másokra) kevésbé lesznek önkényesek. Minden meghatározásnak következetesen illesz-
kednie kell a keretbe, ami azt jelenti, hogy nem kerülhet ellentétbe semmilyen más állítás-
sal, amit teszünk, vagy definícióval, amelyet létrehozunk. Ezt a „fegyelmező” hatást tovább 
fokozza a keret átfogó jellege: minden ideáltípusnak meg kell felelnie egy, a többi ideáltí- 
pusból álló, összetettebb csoportnak, amely a társadalmi cselekvés minden szféráját lefedi.

Amiben a mi keretünk különbözik a Mengyelejev-táblától, az az ambíció. A keretünk 
nem próbálja meg lefedni az egész ismert világot: beéri a posztkommunista régióval, 
illetve alapvetően a Közép-Európától Kelet-Ázsiáig, avagy Magyarországtól Kínáig terjedő 
területtel foglalkozik.55 Az 1. fejezetben ennek a régiónak a sajátosságaival foglalkozunk, 
feltérképezve – egy sor jól megalapozott empirikus tanulmány alapján – a civilizációs 
határokat, a társadalmi cselekvés szféráinak különválását, illetve az abból következő 
jelenségeket. Ez fogja majd kijelölni, hogy milyen jelenségekre kell a könyv során összpon-
tosítanunk, amikor leírjuk a posztkommunista rendszerek anatómiáját. Az első fejezet 
mondanivalója mintegy felrajzolja az általános keretet, amelyet „ki kell töltenünk”, 
minden elemet definiálva és úgy elrendezve, hogy koherens egész keletkezzék.

Végső soron, amit létrehozunk, az valahol a hipotézisek és a posztkommunista rezsi- 
mek definitív olvasata között helyezkedik el. Személy szerint meg vagyunk győződve arról, 
hogy a kutatók közti egyet nem értések döntő részben nem arról szólnak, hogy tartalmilag 
mik is ezek a rezsimek, hanem arról, milyen keretben kell értelmezni a felismert tényeket, 
és a legtöbb vita inkább terminológiai zavarból ered, semmint az adatok közti eltérésekből. 
De a kételkedőket arra szólítjuk, olvassák ezt a könyvet egy többszintű kutatási tervként, 
míg az általunk ajánlott fogalmak a pontosabb adatgyűjtéshez is használhatók, félretéve 
a nyugati típusú rezsimekre vonatkozó látens előfeltevéseket, amelyek a posztkommu- 
nista régióban egyszerűen nem állják meg a helyüket. A célunk egyszerre szerény és am-
biciózus: szerény, mert nem állítjuk, hogy leírást adunk, inkább csak egy sor egyértelmű 
kifejezési eszközt a leíráshoz; de ugyanakkor ambiciózus is, mert célunk szerint egy olyan 
eszköztárat adunk a posztkommunista régióval foglalkozó politológusok, közgazdászok és 
szociológusok kezébe, amelyet a legkülönfélébb társadalmi jelenségekre alkalmazhatnak.

Természetesen a legjobb igyekezetünk ellenére is nyilván lesznek fogalmak, amelyeket 
nem definiálunk kellő pontossággal, vagy posztkommunista jelenségek, amelyek kívül esnek 
az ideáltípusaink által kifeszített fogalmi tereken. Azt várjuk, hogy a könyvünk provokatív 
lesz – és vitára serkenti majd a kutatókat.

Hogyan készül: a fogalmi eszköztár megalkotása

Módszertanunk, amelynek segítségével létrehozzuk a posztkommunista rezsimek anatómiá-
jának fogalmi keretét, három egymást követő részből áll. Elsőként a kategóriaválogatást 
kell elvégeznünk, melynek révén eldöntjük, mely fogalmak kerüljenek az eszköztárunkba, 

55 Bár nem mindig része a posztkommunista irodalomnak, Kínát részletesen elemezzük a könyvben, 
ugyanis valójában posztkommunista ország (azaz nem kommunista többé; egy friss könyvért, ami Kínát 
posztkommunista országként kezeli, lásd Szelényi és Mihályi, Varieties of Post-Communist Capitalism). 
Ezen kívül Kína az egyik ideáltipikus rezsimünk, a piackihasználó diktatúra paradigmatikus esete is 
(lásd az 5. és 7. fejezetet).
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és melyek ne. Az olyan szokásos kritériumokon túl, mint az ismerősség és a tömörség,56 
a fő válogatási kritériumok, amelyeket alkalmaztunk, (1) az empirikus relevancia és (2) a 
kereten belüli koherencia voltak. Ami az előzőt illeti, minden, a posztkommunista rezsi- 
mek működése szempontjából releváns társadalmi jelenségre megfelelő fogalmat akartunk 
keresni, míg azokat a fogalmakat, amelyeknek nem volt relevanciája a régióban, kiszűrtük. 
Például a hibridológusok szoktak beszélni ún. „gyámság alá vett rezsimekről” (tutelary 
regimes), ahol „a választott kormányok hatalmát nem választott vallási (pl. Irán), katonai 
(pl. Guatemala, Pakisztán) vagy monarchikus (pl. Nepál az 1990-es években) hatalmak 
korlátozzák”.57 Ilyen rezsimek azonban csak a posztkommunista régión kívül fordulnak 
elő, így a mi eszköztárunkban sem szerepelnek.

A kereten belüli koherencia arra a tényre utal, hogy egyetlen létező kategória sem 
„ártatlan”: mindnek van múltja, története annak, ahogy használták, s ennek megfelelően 
még ha nem is eredeti kontextusukban jelennek meg, egy sor implicit, mögöttes feltételezést 
hordoznak, amelyek indirekt módon hatnak a kategóriára. Jó példa lehet erre az „uralkodó 
osztály” kategóriája. A kategória részben magában hordozza eredeti kontextusát, ha arra 
gondolunk, hogy az uralmon lévőket „osztályként” írja le, amely egy alapvetően gazdasági 
jelenség mind a marxi, mind a weberi osztályelméletben.58 Az „osztály” szó használata 
a kutatót azonnal ennek a tradíciónak a kontextusába helyezi, amely maga után vonja az osz-
tályelméleti előfeltevések egész tárházát, kezdve az említett gazdasági jellegtől az osztálytu-
daton át egészen az osztályharc körülményéig.59 Ha tehát egy összefüggő elemzői keretet 
akarunk létrehozni, akkor abba egy olyan fogalom, mint az „uralkodó osztály”, csak akkor 
férne bele, ha a többi fogalom nem mondana ellent ezeknek az előfeltevéseknek – azaz, ha 
fennállna a kereten belüli koherencia. Ennek megfelelően minden jelenségre nézve, ame-
lyet relevánsnak találtunk a posztkommunista rezsimek működése szempontjából, elu-
tasítjuk az olyan fogalmakat és a hozzájuk tartozó elméleteket, amelyek nem illeszkednek 
harmonikusan a fogalmi eszköztárba, s inkább olyan fogalmakkal és elméletekkel írjuk le 
ezeket a jelenségeket, amelyek tovább építik az egységes, koherens konstrukciót.

A kategóriaválogatás után a második lépés a kategóriadefiniálás. Egyfelől amikor elu-
tasítjuk a bizonyos jelenségekre alkalmazott, létező fogalmakat, és nincs használatban más 
fogalom, amely beleillene a fogalomtárunkba, akkor új kategóriákat alkotunk. Például 
a posztkommunista uralkodó elitekre vonatkozóan az „uralkodó osztály” fogalmát elvetjük, 
és más adekvát fogalmat sem találtunk a meglévők közt, ezért aztán új fogalmat alkotunk: 
a „fogadott politikai család” fogalmát az uralmi elit egy sajátos, a régióra jellemző formá-
jának a megnevezésére. Másfelől, ami a beválasztott fogalmakat illeti, az átvételhez a követ-
kező három stratégia egyikét választottunk:

56 Gerring, „What Makes a Concept Good?”
57 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 14.
58 Pakulski és Waters, „The Reshaping and Dissolution of Social Class in Advanced Societies”.
59 Természetesen arra is lenne lehetőség, hogy valaki úgy használja továbbra is a fogalmat, hogy elmondja, 

hogy az előbbi előfeltevések közül melyiket nem fogadja el (lásd pl. Sørensen, „Toward a Souder Basis for 
Class Analysis”). Ám ha túl sok előfeltevés lenne, amit a kutatónak el kell vetnie, akkor egy új kategória 
bevezetésének az előnyei – melynek nincs hasonló múltja vagy előfeltevés-rendszere – kézzelfoghatóvá 
válnak. Ezért tartjuk magukat inkább az utóbbi stratégiához például az „uralkodó osztály” kategóriája 
kapcsán (lásd a 3.6.1.1-es részt).
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1. teljes átvétel, ami azt jelenti, hogy úgy fogadjuk el a fogalmat, ahogy van, annak 
jelenlegi értelmével és meghatározásával;

2. szűkített átvétel, azaz elfogadjuk a fogalmat, de a meghatározását az esetek egy 
szűkebb skálájára korlátozzuk, mint amire eddig használták;

3. bővített átvétel, azaz elfogadjuk a fogalmat, de kibővítjük a meghatározását az 
esetek szélesebb skálájára, mint amire eddig használták.

 
Példa lehet a teljes átvételre a „pártállam” kifejezés, amely egy széles körben használt foga-
lom a kommunista diktatúrák államtípusára. A szűkített átvételre a „haveri korrupció” 
(cronyism) lehetne a példa. Fentebb említettük, hogy ennél a kategóriánál a háttérben 
meghúzódó, implicit feltételezés az, hogy a résztvevő felek egyenrangúak, akik önszántuk-
ból léptek ebbe a viszonyba (szabad belépés), és akaratuk szerint meg is szakíthatják azt 
(szabad kilépés). Ilyen esetek léteznek a posztkommunista régióban. Az implicit feltétele-
zést azonban explicitté tesszük, azaz tisztázzuk, hogy a mi értelmezésünk szerint ez csak 
ilyen, önkéntes korrupciót jelöl. Végül a bővített átvételre említsük példaként a „redisz-
tribúciót” a Polányi-féle értelemben.60 Polányi ezt a fogalmat a javak vagy erőforrások gaz-
daságon belüli újraelosztására alkalmazta. Mi úgy értelmezzük ezt, mint a redisztribúció 
egyik altípusát, és úgy terjesztjük ki a definíciót, hogy magában foglaljon még egy másik 
típust is, amelyet mi „kapcsolati piac-redisztribúciónak” nevezünk (amely a piacok, nem 
pedig az erőforrások újraosztására utal).

Az eszköztár megalkotásának utolsó lépése a kategóriák kontextualizációja. Való-
jában a kategóriákat mi eleve úgy definiáljuk, hogy abba beleértjük a kontextusukat is. 
Ennek a lépésnek viszont az a lényege, hogy nyílttá és világossá tesszük a kategóriák kon-
textusát, illetve a köztük lévő kapcsolatokat. Ezzel kimutathatjuk például, hogy miért nem 
használhatók szinonimaként az olyan fogalmak, mint a haveri korrupció és a kleptokrácia: 
mindkettőnek megvan a maga jelentése, logikai rendszerbe helyezve a többi kategóriához 
és azok jelentéséhez képest. Az így létrehozott kontextust felfoghatjuk úgy is, mint egy 
gráfot, ahol a csúcsok a fogalmak (kategóriák), az élek pedig a köztük lévő logikai kapcso-
latok. Az, hogy az egyik altípusa-e a másiknak vagy a következő kategória-e ugyanazon 
a skálán, egyértelművé teszi ezeknek a kategóriáknak a leírását.

Valójában már az előző lepésnél is a fogalmak gondos behatárolását tartottuk szem 
előtt, amikor szűkített átvételre utaltunk. Az ilyen esetekben azt próbáljuk megmutatni, 
hogy az adott fogalmak (pl. a haveri korrupció) mely jelenségekre vonatkoznak a leg-
világosabban, és kizárólag ezeknek a jelenségeknek a leírására szűkítjük ezeket, elválasztva 
őket azoktól a más konnotációktól, amiket az irodalomban egyébként kapnak. Hogy vissza-
térjünk az eszköztár vagy „szerszámosláda” metaforájához: ha jó csavarhúzóra akadunk, 
azt betesszük a ládánkba, de nem fogjuk kalapácsként használni – még ha elő is fordult 
már, hogy több-kevesebb sikerrel akként használták. És ha a fogalmi szerszámosládánkban 
jól elrendezett „csavarhúzók” és „kalapácsok” vannak, akkor az új terminológiai keretnek 
létrejön a belső nyelvi koherenciája.

60 Polányi, „A gazdaság mint intézményesített folyamat”.
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Hogyan tekintsük: a keret, mint strukturális konstrukció

Fentebb két metaforával igyekeztünk megragadni, mi a szándékunk ezzel a könyvvel. 
Először is azt mondjuk, a könyvünk eszköztár, amivel arra utalunk, hogy a célunk nem 
a leírás, hanem hogy eszközöket adjunk a leíráshoz. Másodszor, hogy a könyv „Mengye-
lejev-tábla”, azazhogy a fogalmi keretünk szigorú logikai rendszert alkot, amelyben 
minden létező és releváns jelenséget koherensen elhelyezünk, de arról nem beszélünk, 
hogy melyik elemből hány található meg bizonyos országokban vagy régiókban. Ezekhez 
még hozzáérthetjük, hogy mivel a könyv nagy részében empirikus eseteket csak illuszt- 
rációként használunk, ha valaki nem ért egyet velünk, és vitatja, hogy valamely létező esetet 
le lehetne írni azzal a fogalommal, amit hozzárendelünk, azzal nem még nem érvénytele- 
níti a fogalmat magát. A kategóriák helyessége és a keret koherenciája az egyik oldalon és 
empirikus relevanciájuk a másikon: ez két különböző kérdés. Mi csak annyit állítunk, hogy 
(1) egyértelmű kifejezési formákat nyújtunk (2) olyan jelenségekre, amelyek ténylegesen 
láthatóak a posztkommunista régióban. A valós adatok alapján teszünk majd néhány ki-
jelentést arra vonatkozóan, hogy hol (mely országokban) jellemzőek ezek a jelenségek, de 
a pontos mértékük kvantitatív szempontból a jövő empirikus kutatásainak tárgya.

Ezen a ponton érdemes behozni egy harmadik metaforát, amelyre korábban csak 
utaltunk: jelesül, hogy ez a könyv egy új „nyelvet” is ad. Amikor „nyelvet” mondunk, 
nem csupán egy szókészletre gondolunk. Inkább egy strukturális építményről van szó, 
egy olyan fogalomkészletről, amelyet nagy számú, a politikát, a gazdaságot és a tár-
sadalmat felölelő elmélet mentén rendezünk össze, logikailag koherens egészet alkotva. 
Ebből több vonás is következik, amely több mindent feltár, nemcsak a szándékaink és 
az álláspontunk felől, hanem a fogalmi keret sajátosságait illetően is. Először is, belső 
koherenciával rendelkező nyelvként a keret értékmentes, de nem tradíciómentes. 
A fogalmak, amelyeket adunk, arra szolgálnak, hogy azonosítsák a jelenségeket, amelyekről 
majd etikai ítéletet akarunk alkotni, de a fogalmak önmagukban sem nem támogatóak, sem 
nem elítélőek. Ez a könyv pozitív leírást tartalmaz arról, hogy mik az ideáltípusok, nem 
pedig normatív előírást arra nézve, hogy minek kellene lenniük.61 Igaz, számos fogalmat, 
amelyet használunk – mint a „liberális demokrácia” vagy a „maffiaállam” –, gyakran hasz-
nálnak normatív tartalommal is, de ahogy mi bemutatjuk őket, az kizárólag azt a célt 
szolgálja, hogy a térség jelenségeire egyértelmű kifejezési eszközt nyújtsanak. Hogy ezek 
a jelenségek rosszak vagy jók, azzal a könyvünk nem foglalkozik. A keret azonban nem 
tradíciómentes: vannak bizonyos társadalomtudományi iskolák, amelyekre építünk, mert 
úgy véljük, hogy ezek a legalkalmasabbak arra, hogy segítsenek komplex elemzési keretbe 
helyezni azt a rengeteg jelenséget, amellyel foglalkozunk. Ezek között az iskolák között van 
a weberi szociológia, különösen az a kiindulópontja, hogy a társadalmi cselekvés értelmező 
megértésére törekszik,62 valamint az institucionalizmus és a neo-institucionalizmus.63 De 
mindezt nem tekintjük kizárólagosnak, és más társadalomtudományi iskoláktól is veszünk 
át fogalmakat, valamint baloldali tudósoktól (mint Szelényi Iván és Polányi Károly) éppúgy, 
mint jobboldaliaktól (mint Randall G. Holcombe vagy F. A. Hayek), valahányszor úgy 
találjuk, hogy egyik vagy másik fogalmuk vagy gondolatuk hasznos és megvilágító erővel 
rendelkezik a posztkommunizmus tanulmányozásában.

61 Vö. Kornai, A szocialista rendszer, 44–47.
62 Weber, Gazdaság és társadalom, 37.
63 Egy áttekintést ad Peters, Institutional Theory in Political Science.
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Másodszor, a nyelv, amelyet javaslunk, ideáltípusokból és különböző segédfogal-
makból áll. Könyvünkben ideáltípusokat alkotunk a posztkommunista rezsimekre, vala-
mint a legtöbb aktorra és intézményükre. Hogy azonban érhetővé tegyük a működésüket 
és cselekvéseiket, ahhoz azt is világossá kell tenni, mit értünk olyan elnevezések alatt, 
mint a „kényszer”, és meghatározni olyan konkrét jelenségeket is, mint a „politikai cselek- 
vés szférája” vagy az „állami beavatkozás”. Ezek a kategóriák nem ideáltípusok a weberi 
értelemben, hanem sokkal inkább segédfogalmak, azaz meg kell határoznunk őket ahhoz, 
hogy meg tudjuk határozni az ideáltípusokat.64 Továbbá, amikor használjuk az ideáltípu-
sokat vagy példákat hozunk rájuk, akkor mindig közelítésként kell érteni őket. Ha például 
Oroszországot és Magyarországot is egyaránt a patronális autokrácia példájának tekint-
jük, az még nem jelenti azt, hogy ezek az országok tökéletesen fedik az ideáltípust, sem 
azt, hogy egyforma közelségben lennének hozzá. Amiről szó van, hogy ezeket a rezsi- 
meket a patronális autokrácia kategóriájával közelítjük meg, mert dominánsan, a legtöbb 
vonásukkal ehhez a rezsimtípushoz állnak közel. Ha precízebben szeretnénk jellemezni 
őket, akkor mondhatnánk, hogy Oroszország „kemény patronális autokrácia”, míg ezzel 
szemben Magyarország „puha patronális autokrácia”, vagy ragaszthatunk fosztóképzőket 
is a patronális autokráciához, hogy jelezzük az ideáltípustól való eltérés pontos jellegét. 
De a könyv nagy részében – az egyszerűség kedvéért és a nyelvépítés világossága érdeké-
ben – el fogunk tekinteni az ilyen finomabb különbségtételektől. 

Harmadszor, a könyv fogalmai akkor működnek a legjobban, ha a nyelv részei-
ként használjuk őket. A fogalmak a többdimenziós kerethez vannak kialakítva: az előző 
részben elmagyaráztuk, milyen módon válogatunk, alkotunk és veszünk át fogalmakat, 
és miképpen kontextualizáljuk őket, hogy koherens kategóriakészletet építsünk. Ezen folya- 
mat eredményeként a definícióinkat úgy fogalmazzuk meg, hogy abban benne legyen 
a kontextusuk, és harmóniában legyenek a fogalomtár többi részével, ily módon alkotva 
egy nyelvet. Ezért, ha valaki használni akarja a fogalmainkat, akkor ennek a legjobb 
módja a kontextus, azaz az egész elemzési keretünk átvétele. Egyetlen fogalmat kiemel-
ni, és egyébként más kontextusban használni könnyen lehet, hogy nem szolgál olyan 
világos eredménnyel, mintha a keret egészét használná a fogalommal együtt. Például az, 
ahogy a „nem tisztességes választást” meghatározzuk, akkor a legértelmesebb, hogyha 
a „manipulált választásról” adott meghatározásunkkal állítjuk szembe; vagy az, ahogyan a 
„járadékot” definiáljuk, akkor érthető a leginkább, ha számításba vesszük a kontextust is, 
amiben használjuk.

Negyedszer, a nyelv nem zárt, hanem bővíthető, éppúgy, ahogy a beszélt nyelvünkbe 
is bevehetünk néha új szavakat, hogy új jelenségeket írjunk le, amelyekre eddig nem voltak 
szavaink. Konkrétan a könyv a posztkommunista régióról szól, és az egyes országokat és 
rezsimeket jellemző politikai, gazdasági és társadalmi jelenségekről. Ez azonban nem 
jelenti, hogy a fogalomtár (a) kizárólag a posztkommunista rezsimekre érvényes fogal-
makat tartalmaz, (b) a fogalmakat csak a posztkommunista rezsimekre lehet használ-
ni, vagy (c) a fogalomtárat ne lehetne bővíteni új, más régiókra és országokra érvényes 
ideáltípusokkal. Ami az (a) pontot illeti, a fogalomtár sok olyan elnevezést tartalmaz, 
amelyek használhatók a nyugati típusú és a kommunista politikai rendszerekre is, ugyanis 
elsősorban ezek azok a jelenségek, amelyektől fogalmilag el akarjuk választani a poszt-

64 Egyes segédfogalmaink értelmezhetők ún. klasszifikációs típusként is, amelyek teljes fogalmi 
kontinuumokat lefedő diszkrét kategóriák, ahelyett, hogy egy kontinuum egy-egy végpontját jelenítenék 
meg. Vö. Collier, Laporte és Seawright, „Typologies”, 161–162. 
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kommunizmus sajátos jellemzőit. Ami a (b) pontot illeti, a Konklúzióban számos javas- 
latot teszünk majd a fogalmaink posztkommunista régión kívüli alkalmazhatóságával 
kapcsolatban. Végül a (c) azt jelenti, hogy az eszköztárat olyan építményként kell kezelni, 
amely továbbépíthető, azaz kibővíthető új (például más országokra vagy régiókra jellem- 
ző) ideáltípusokkal. A lényeg, hogy a kereten belüli koherenciát mindig szem előtt kell 
tartani; minden új ideáltípust össze kell vetni a meglévő kategóriákkal, és beintegrálni az 
eszköztár terminológiai keretének belső logikájába (vagy esetleg valami régebbi definíciót 
úgy finomítani, hogy az eszköztár a kategóriák egy szélesebb skáláját ölelhesse fel).

Hogyan olvassuk: egy tankönyv eredeti hozzájárulásokkal

E könyv formátuma sok szempontból szokatlan a tudományos világban. Először is olyan, 
enciklopédikus célzattal íródott, hogy a posztkommunista régiót jellemző kategóriák és 
elméletek részletes értelmező szótára legyen, miközben nem foglalkozik ezeknek a pon-
tos empirikus relevanciájával. Két példaképünk volt e tekintetben: Max Weber Gazdaság 
és társadalom c. értekezése, amely az ideáltípusok egy átfogó, koherens keretét foglalja 
magában, valamint Kornai János tankönyve, A szocialista rendszer, amely szisztematikus 
és roppant strukturált politikai gazdaságtani leírást nyújt. Ezen a ponton megemlíthetjük 
még Henry Hale Patronal Politics (Patronális politika) című művét is, amely mély hatást 
gyakorolt könyvünk nézőpontjára és finomságaira. Tartalmilag alighanem ez a három, 
egyenként egyaránt rendszerező jellegű mű az, amelyek egyben a könyv három legtöbbet 
idézett forrásai is.

Másodszor, a könyvből gyakorlatilag hiányoznak a részletes szakirodalmi áttekintések. 
A célunk egy koherens fogalmi keret felépítése, amelyet mint ilyet akarunk bemutatni. 
Amikor egyes „építőkövek” más kutatóktól származnak és/vagy az ő műveik támasztják 
őket alá, akkor idézzük és integráljuk is a gondolatainkat a könyvünkbe. Mi több, amikor 
egy írás egy különösen fontos gondolatot tartalmaz, nem fogjuk megpróbálni saját sza-
vainkkal elmondani, hanem egy külön szövegdobozban idézzük majd a szerzőt a főszöveg 
mellett. De csak néhány olyan rész lesz, ahol elmagyarázzuk, hogy miért nem fogadunk el 
egy, a miénktől homlokegyenest eltérő megközelítést (mint az uralkodóosztály-elméletet 
vagy a neoklasszikus közgazdaságtant). Kihagyni valójában nem sokat fogunk – a tények 
és elméletek jelentős része, amelyekre építünk, széles körben elfogadottak, különösen 
a posztkommunizmus eurázsiai irodalmában. Az irodalomhoz való legfőbb új hozzájárulás 
a részünkről szerintünk éppen az, hogy ideáltípusok egy egységes és koherens nyelvében 
szintetizáljuk ezt az irodalmat, kiaknázva a kutatási területek közti szinergiákat, s felis-
merve és be is töltve az irodalom néhány vakfoltját. Ez azonban tipikusan azt kívánja, 
hogy építőkövekként használjuk az irodalom felismeréseit, és nem azt, hogy külön kritikus 
szemlékben ismertessük őket és az akadémiai, kutatói kontextusukat.

Másfajta építőkövekként korábbi műveink és publikációink jelentős része is bekerült 
a szövegbe, melyből az akár szó szerinti átvételeket külön nem jelezzük.65 Ha mégis utalunk 
egy-egy írásra, az az adott ponton azt jelzi, hogy nem akarunk részletesen belemerülni vala- 

65 Az általunk használt művek közé tartozik: Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája; Magyar, „Lengyel, 
magyar – két jómadár…”; Magyar, „Towards a Terminology for Post-Communist Regimes”; Madlovics, 
„A maffiaállam paravánjai”; Madlovics, „The Epistemology of Comparative Regime Theory”; Magyar és 
Madlovics, „Stubborn Structures”; Magyar és Madlovics, „From Petty Corruption to Criminal State”; 
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mibe, például egy empirikus esetbe, amit másutt már részletesen bemutattunk vagy ele- 
meztünk. (Korábbi írásainkkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy fogalmi eszköz-
tárunk kialakítása közben több korábbi meghatározásunkat revideáltuk, megváltoztattuk. 
Az olvasót arra kérjük, hogy minden esetben a jelen könyvet tekintse meghatározónak.) 
Ezen felül jelentős mértékben támaszkodunk azokra a kutatásokra, amiket 2013 óta 
végeztünk, s amik számos tanulmánykötetet eredményeztek több mint hetven szerző- 
vel közreműködésével. Gyakran hivatkozunk ezekre a tanulmányokra és idézzük is őket, 
főleg a Noran Libro által kiadott Magyar Polip-sorozat köteteire (2013–2015; a legtöbbet 
idézett szerzők Fleck Zoltán, Gábor György, Jancsics Dávid, Várhegyi Éva és Vörös Imre 
lesznek), valamint a CEU Press gondozásában megjelent Stubborn Structures: Reconcep- 
tualizing Post-Communist Regimes c. tanulmánykötetre (2019; ebből a leggyakrabban 
Sarah Chayest, Nyikolaj Petrovot, Mikhail Minakovot, Dumitru Minzarit és Mizsei Kál-
mánt idézzük).

Keretünk következő szokatlan vonása a nagy számú táblázat és ábra, amelyek lényegé-
ben összefoglalják a könyv tartalmának az egészét. A másodiktól a hatodikig mindegyik 
fejezet egy-egy nagy, háromosztatú táblázattal kezdődik. Ezek három oszlopban foglalják 
össze a fogalmi eszköztár szóban forgó kategóriáit, ahol az egyes oszlopok a háromszögű 
keretrendszerünk egy-egy csúcsbéli kategóriáját (rezsim-ideáltípusát) képviselik. Ezeknek 
a fejezetindító táblázatoknak a célja, hogy egyfajta vezérfonalat nyújtsanak: hogy egy kez-
deti elképzelést adjanak az olvasónak arról, hogy miről olvashat a fejezetben. De szinte 
valamennyi alfejezetet és részt is összefoglalunk majd táblázatok vagy ábrák formájában, 
akárcsak a tipológiákat, amelyeket bizonyos konkrét aktorokra vagy jelenségekre alkotunk 
(mint az oligarchák, a pártrendszerek stb.). Emellett annak érdekében, hogy segítsünk 
átlátni az egész keret koherens voltát, a szöveg fejezetek közti „linkeket” tartalmaz: például, 
ha a harmadik fejezetben vagyunk, és olyasmire hivatkozunk, amit csak az ötödik fejezet-
ben fogunk részletesen kifejteni, akkor egy „[→ 5.]” link jelet teszünk a szövegbe.

Az utolsó szokatlan dolog a könyvben a félkövérrel való kiemelés, valamint a pontok-
ba és alpontokba szedett felsorolások gyakori használata. Ezek inkább tankönyvekre jellem- 
ző eszközök, nem pedig új hozzájárulásokat, eredeti meglátásokat tartalmazó tudományos 
munkákra. Valóban, bár szándékunkban áll sok fogalmi újítással hozzájárulni a posztkom-
munizmus kutatásához, azt is célul tűztük ki, hogy olyan könyvet alkossunk, amely éppúgy 
alkalmazható az oktatásban, mint a kutatásban. Ezért – és ez az oka „tankönyvi” eszközöknek 
és a sok ábrának, táblázatnak is – igyekeztünk a könyvet annyira felhasználóbaráttá tenni, 
amennyire csak lehet. A sok kiemelés segíti a gyors átolvasást – azaz hogy gyorsan, aprólékos 
és alapos olvasás nélkül is megérthető legyen a könyv fő üzenete –, s ezen felül segít olvasás 
után újra átfutni a szöveget, felfrissítve a főbb pontokat. Az olvasó kedve szerint haladhat 
végig a kiemeléseken, pontokon és alpontokon, a táblázatokon és ábrákon, mintha egy 
létrát mászna meg fokról-fokra: lehet, hogy egy-egy részletet kihagy, de a legfontosabb 
lépéseket nem kerüli el, így megvan a lehetősége, hogy hamar elsajátíthatja az eszköz-
tárat, miután már használhatja az eszközöket a saját munkájához, cikkeihez és kutatásaihoz.

Magyar és Madlovics, „Post-Communist Predation”; Magyar és Mitrovits, „Lengyel–magyar párhuzamos 
rendszerrajzok”. Fontos megjegyezni, hogy a jelen könyv egyetlen fejezete vagy alfejezete sem egyezik 
ezekkel a publikációkkal. A szóhasználatot megváltoztattuk, valamint új tartalmat és kontextust is adtunk 
a szöveghez, amit egy teljesen új struktúra szerint rendeztünk újra a könyvben. Ez a legfőbb oka annak, 
hogy az átvételeket nem jelezzük külön, mert hamar elég zavarossá tenné a szöveget az olvasó számára.
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Hogyan épül fel: a tartalom körvonalai

A könyv hét fejezetből áll, amiket a jelen Bevezetés és egy Konklúzió fog közre. Az 1. fejezet 
ismerteti a makacs struktúrák argumentumot. Ennek kiindulópontjára utaltunk már 
fentebb: a társadalmi cselekvés szférái elkülönülésének kezdetleges voltára vagy hiányára. 
Az argumentumot egy négy lépésből álló szerkezetben fogalmazzuk meg, amelyben a civi- 
lizációs elméletet és egy sor más, történelmi/analitikus forrást alkalmazunk majd, hogy 
rekonstruáljuk a régió fejlődését a kommunizmus előtti időktől a kommunizmuson át 
egészen a posztkommunista korszakig. A szétválasztás hiányából fakadó alapvető tár-
sadalmi és uralmi struktúrák azonosítása révén képesek leszünk behatárolni a könyv során 
áttekintendő dimenziókat, és megújítani a régióra alkalmazandó leíró nyelvet egy többdi-
menziós elemzési keretben. 

A makacs struktúrák argumentum által nyújtott alapok felhasználásával hozzákezd-
hetünk a fogalmi keret kialakításához. A 2. fejezetet az államnak szenteljük. Amellett, 
hogy meghatározzuk a fogalomtár olyan alapvető fogalmait, mint az „állam”, a „kényszer”, 
az „informalitás” és a „patronalizmus”, ez a fejezet azt is kifejti, hogy miért lehetnek fél-
revezetőek a posztkommunizmus megközelítésében az olyan fogalmak, mint a „jóléti ál-
lam” vagy a „fejlesztő állam”. Azt is megmutatjuk, hogyan lehet az olyan, termékenyebb 
fogalmakat, mint a „neopatrimoniális állam” vagy a „ragadozó állam” logikai rendbe he-
lyezni egy egységes elemzési keret részeiként, ahol ezen fogalmak egyikét sem vetjük el, 
de pontosan meghatározzuk, hogy az állam mely aspektusára vonatkoznak. Az államtípu-
sokat kombinálva javaslatot teszünk a „maffiaállam” definíciójára, és össze is hasonlítjuk a 
liberális demokráciák „alkotmányos jogállamával”. Miután leírtuk a stabil államokat, 
rátérünk az erőszak monopóliumát kikezdő kísérletekre, bemutatva olyan fogalmakat, 
mint a „bukott állam”, az „erőszakkereskedő” és az „oligarchikus anarchia”. A fejezet az 
államtípusok összehasonlító keretével zárul, bevezetve a „láthatatlan”, a „segítő” és a „rabló 
kéz” fogalmait, melyek segítségével elkülöníthetővé válnak egyes fontos államtípusok és 
-fogalmak is. 

A 3–6. fejezet a hat rezsim-ideáltípus rezsimpecifikus vonásaival foglalkozik, szem-
ben bizonyos országspecifikus sajátosságokkal (mint az országméret, az etnikai törésvon-
alak, a nemzetközi beágyazottság és a többi – amelyekről a 7. fejezetben lesz szó). A 3. fe-
jezet a politikai, gazdasági és kommunális szférák aktorainak komparatív fogalmi 
rendjét dolgozza ki. A társadalmi cselekvés három szférájának pontosabb, formálisabb 
leírásával kezdünk, majd több részt is szentelünk az ideáltipikus politikai, gazdasági és tár-
sadalmi szereplőknek, illetve sajátos szerepüknek a csúcsbéli rezsimtípusokban: liberális 
demokráciában, patronális autokráciában és kommunista diktatúrákban. A fejezeten belül 
külön rész foglalkozik az összejátszó szférák posztkommunista elitjével, a fogadott politi-
kai családdal. A fejezetet a hat ideáltípus elitstruktúrájának (példákkal ellátott) sematikus 
felvázolása zárja.

A 4. fejezetben a politikai jelenségek komparatív fogalmi rendjének felépítéséről 
lesz szó. Először leírjuk az ún. népi legitimációnak azt a három ideológiai keretét, amelye- 
ket egy-egy csúcsbéli rezsimtípusban alkalmaznak: a konstitucionalizmust (liberális 
demokrácia), a populizmust (patronális autokrácia) és a marxizmus-leninizmust (kom-
munista diktatúra). Ezután a fejezet a társadalmi érdekbeszámítás (public deliberation) 
demokratikus folyamatának struktúráját követi, és bemutatja, hogyan működnek az egyes 
fázisaihoz kötődő intézmények a csúcsbéli rezsimtípusokban. Itt térünk majd ki olyan 
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jelenségekre, mint a média, a tüntetések, a választások, a jogrendszer, valamint a törvények 
betartatásával foglalkozó szervek. A fejezet hátralévő részében azokra az ún. védekező 
mechanizmusokra összpontosítunk, amelyek stabilan tartják az rezsim-ideáltípusokat. 
A liberális demokráciák kapcsán a hatalmi ágak szétválasztását, a patronális demokráciák 
kapcsán a hatalmi hálók szétválasztását, a patronális autokráciák esetében pedig a hatal-
mi erőforrások szétválasztását mutatjuk majd be. Ugyancsak ebben a részben értelmez-
zük a posztkommunista térség „színes forradalmait” is, mint a patronális rendszerek sa-
játos mozgásformáját, és röviden kitérünk az autokratikus átalakulás visszafordításának 
stratégiáira, lehetőségeire is.

Az 5. fejezet a gazdasági jelenségek komparatív fogalmi rendjének felépítését tar-
talmazza; ez nem csupán a leghosszabb, de a leggazdagabb is a fejezetek közül. Bemu-
tatjuk a kapcsolati közgazdaságtant, mint a főáramú közgazdaságtan „kihívóját”, és négy 
területen alkalmazzuk az általa nyújtott tanulságokat. Ezek: (1) korrupció, (2) állami bea-
vatkozás, (3) tulajdonlás, és (4) összehasonlító gazdaságrendszertan. Az (1) esetében meg-
különböztetjük a lobbizást a korrupciótól, és felállítunk egy új korrupciótipológiát, számos 
szempontot adva a korrupció elemzéséhez, s bemutatva, hogyan tudnak a törvénytelenség 
különböző megjelenési formái együtt élni egy ún. bűnözői ökoszisztémát alkotva. A (2) so- 
rán általános keretet adunk a korrupció különböző szintjeihez kapcsolódó normatív 
és diszkrecionális állami intervenció megkülönböztetéséhez. Ezután rátérünk egyfelől 
a szabályozói beavatkozásra (és a járadékvadászatra), másfelől a költségvetési beavatkozásra 
(és az adózás és költekezés egyes rezsimekre jellemző mintázataira). A (3) területen egy 
rövid történelmi-elméleti áttekintés révén megkülönböztetjük a tulajdoni struktúra politi-
kai átrendezésének három történelmi folyamatát, majd elemzési keretet adunk a rendszer-
váltás utáni privatizációhoz és a patronális rendszerekre jellemző patronalizációhoz is. 
Az utóbbit illetően részletesen foglalkozunk a tulajdonjogokkal és a gazdasági prédavadá- 
szattal, valamint új közgazdasági keretet adunk az olyan sajátos folyamatok elemzésére, 
mint a rejgyersztvo és a központilag vezérelt vállalat-lerablás (a patronális autokráciákban). 
Végül a (4) alatt a fejezet új gondolatokkal járul hozzá az összehasonlító gazdaságrendszer- 
tan irodalmához, és leírja a piacgazdaságok, a tervgazdaságok és a kapcsolati gazdaságok 
domináns és alárendelt mechanizmusait. A „politikai kapitalizmus” ernyőfogalma kapcsán 
tárgyaljuk a „haveri kapitalizmus” fogalmát is, illetve hogy miért nem alkalmazható olyan 
országokra, mint Oroszország és Magyarország.

A 6. fejezet a társadalmi jelenségek komparatív fogalmi rendjének felépítésével 
foglalkozik, konkrét fókuszában pedig az áll, hogy hogyan befolyásolja a rezsim ezeket 
a folyamatokat, és hogyan tudja rávenni a társadalom többséget, hogy a fennállását tá- 
mogassa. A hálózattudományból kölcsönzött megközelítések segítségével felvázoljuk 
a „klientúratársadalom” fogalmát, hogy ezen a módon konceptualizáljuk a patronális 
függőség létrejöttét és működési mechanizmusait az elitben és a társadalmi hálózatokban 
egyaránt. A fejezet második részét az ideológiák leírására szánjuk, és rámutatunk, hogy (1) 
mi a különbség a patronális populisták és a (szélső-)jobboldali politikusok között; (2) mik 
azok az ideológiasemleges, ideológiavezérelt és ideológiaalkalmazó rezsimek; és (3) hogyan 
működik az ideológiaalkalmazás. Külön részeket szentelünk az érték- és funkcionalitás- 
koherenciának, valamit a populizmus kereseti és kínálati oldalának. A fejezet végén két 
összefoglalást adunk: az egyik a populizmust summázza, mint a kollektív egoizmus ideoló-
giai eszközét, a másik pedig a patronális autokrácia legfontosabb rezsimspecifikus vonásait 
foglalja össze az informális kormányzás modalitásainak strukturált áttekintésén keresztül.
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Miután meghatároztunk a posztkommunista rezsimek rezsimspecifikus, „anatómiai” 
összetevőit, végre a 7. fejezetben meghatározhatjuk magát a hat rezsim-ideáltípus is. 
Ez lesz az a rész, ahol elmagyarázzuk, hogyan lehet a háromszögű keretrendszert rezsimek 
leírására használni, mind egy adott helyzetben (időpontban), mind pedig a pályájukat 
illetően. A fejezet megadja tizenkét posztkommunista ország lemodellezett pályáját, 
ugyanazokét az országokét, amelyeket a korábbi háromszögű keretrendszerben (a 3. ábrán) 
láttattunk. Bemutatjuk ezen országok mozgását (1) vizuálisan, a háromszögű keretrendszer 
alkalmazásával, jelezve, hogy honnan merre mozogtak az rezsim-ideáltípusokhoz viszonyít-
va, és (2) szövegszerűen, ami alatt azt értjük, hogy néhány oldalas „illusztratív vázlatokat” 
adunk ezeknek az országoknak a fejlődéséről. A 7. fejezet végén lesz szó arról, ami az előző 
fejezetekből többnyire kimaradt: a rezsimek országspecifikus vonásairól, azaz azokról 
a földrajzi, geopolitikai és társadalmi (etnikai stb.) feltételekről, amelyekből a rezsimek jel-
legének országonkénti eltérései fakadnak. Végezetül bevezetjük a közpolitika-specifikus 
vonás fogalmát is, és alternatív elemzői paradigmát javaslunk a patronális rezsimekben 
megjelenő „szakpolitikák” elemzésére. 

A könyv egy Konklúzióval zárul, amely összefoglalja a mű legfőbb üzeneteit. Meg-
kísérlünk néhány javaslatot tenni a jövőbeli kutatásokra is, rámutatva a fogalmi keretünk 
esetleges kiterjesztésének lehetőségeire térben (más régiókra) és időben (a jövőre).





1. Makacs 
struktúrák





1.1. Útmutató a fejezethez

A rendszerváltás képlete 1989-1990-ben, az eurázsiai kommunista rezsimek összeomlása 
után egyszerűnek látszott: meg kell tenni a döntő lépést az állami tulajdon monopóliu-
mán nyugvó kommunista diktatúrától a magántulajdon-alapú, többpárti demokrácia 
és piacgazdaság felé. Az a tény, hogy ez az elképzelés számos posztkommunista ország-
ban csődöt mondott, és sui generis rezsimtípusok születtek anélkül, hogy egy tapodtat is 
tovább haladtak volna a liberális demokrata eszmény felé, szükségessé teszi, hogy megújít-
suk a nyelvet, amely leírja ezeknek a rendszereknek az elemeit. Az azonban, hogy milyen 
mélyre kell hatolnia a nyelv megújításának, illetve mely komponenseket kell újraértelmezni 
és kiemelni a nyugati típusú politikai rendszerek kontextusából, attól függ, hogy hogyan is 
magyarázzuk az átmenet elakadásának tényét. Minél rendszerszerűbbnek és strukturáli- 
sabbnak látjuk az okokat, annál mélyebb megújulásra van szükség. Emellett a sajátos poszt-
kommunista rezsimfejlődést kimutató érvelés szükségszerűen rámutat bizonyos kiváltó 
okokra, amelyek alapvetően különböző jelenségek újrafogalmazásának és azonosításának 
kiindulópontjai lehetnek.

Nézetünk szerint a posztkommunista régió fejlődését meghatározó tényezőket a „ma-
kacs struktúrák” elnevezésben lehet összefoglalni, amely azokra a meglehetősen alapvető 
okokra utal, amik a terminológiai keret mélyreható megújítását követelik.1 A makacs struk-
túrák a történelem és a kultúra közös termékei. Állításunk kiindulópontja, hogy a kom-
munizmus előtti társadalmak a társadalmi cselekvés szférái szétválasztásának különböző 
fokán álltak, azt a civilizációt követve, amelyhez tartoztak (a „civilizáció” azon dinamikus 
és árnyalt fogalmát használva, amit Peter J. Katzenstein műveiben találhatunk). Az ebből 
származó társadalmi struktúrákat, kulturális jellemvonásokat és életformát később alávetet- 
ték a kommunista diktatúrának, ami egyfajta, a különböző népekre ráboruló, egységesítő 
„fedőt” alkotott. A fedő alatt a társadalmi fejlődés a diktatórikus államok erőszakos beavat-
kozása nyomán leállt és befagyott. A kommunista diktatúra alatt eltelt évtizedek azonban 
át is alakították a meglévő társadalmi mintázatokat, újakat teremtettek, s így a szociológiai 
struktúrák egy sajátos rendje jött létre. A Szovjetunió összeomlását követően a demok-
ratizálódó országokban nem más történt, mint hogy a formális intézményi környezet 
megváltozott, míg az ezeket az intézményeket működtető aktorok visszaértek a szférák 
szétválasztásáról alkotott eredeti felfogásukhoz. Ennek eredményeként a formális intéz-
ményeket elfoglalták és informális eljárásokkal kezdték irányítani, olyan informális intéz-
ményeket telepítve rájuk, mint a fogadott politikai családok (politikai-gazdasági klánok, 
partonális hálók [→ 2.2.2.2., 3.6.]). A kommunizmusból való átmenet időszakában ezek 
a vonások határozták meg – más-más fokon és időként útteremtési kísérletekkel tűzdelve 
– a különböző civilizációk országaiban kialakuló rezsimek típusát és dinamikáját.

1 Ezért ez a címe a jelen könyv egyik szerzője által szerkesztett tanulmánykötetnek: Magyar, Stubborn 
Structures.
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Az „útteremtés”, mint az útfüggőség ellentéte, azt jelzi, hogy a makacsság nem 
determinizmust jelent, hanem pusztán a különböző fejlődési kimenetelek közül egye- 
seknek a (nagyobb) valószínűségére utal. A „keleti tömb” összeomlása után az addig 
kommunista uralom alatt élő országok különféle fejlődési utakat mutattak a diktatúra alatt 
maradástól a sikeres demokratizálódásig, hogy a fent említett sui generis rendszerekről 
ne is beszéljünk. „Útfüggőségről” akkor beszélünk, amikor egy társadalom olyan rezsimet 
hoz létre, amely összhangban áll a maga kulturális mélystruktúráival (azaz a szférák szét- 
választásának domináns felfogásával), míg az „útteremtés” arra utal, hogy a kérdéses 
ország szembeszáll a várakozásokkal, és olyan rezsimet hoz létre, amely megkísérel kiug-
rani az adott társadalom civilizációs keretéből. De még az ilyen esetekben is – azokban az 
országokban is, amik képesek voltak liberális demokráciát létrehozni – a múlt mindig át-
világlik az újonnan épült politikai rendszereken, és egyértelműen azonosíthatók bizonyos 
fejlődési minták az általunk azonosított struktúra váza mentén.

A fejezet öt részre oszlik. Az 1.2–1.5. alfejezetek elmagyarázzák a „makacs struk-
túrák” argumentumot, amelyet egy négy tézisből álló sorozatként fogalmazunk meg. 
Az „A” tézis egy általános állítás a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztása és a lehet-
séges rezsimtípusok közt fennálló kölcsönös kapcsolatról. Ez fekteti le aztán az alapot a követ- 
kező három tézis számára, amelyek erre az aspektusra összpontosítanak a posztkommunista 
rezsimek fejlődése kapcsán. A „B” tézis fókuszában a kommunizmus előtti idők állnak, s 
lényege, hogy a szférák szétválasztása ebben az időszakban civilizációs határokat követett. 
Míg a „civilizációs határokat” ugyanott húzzuk meg, ahol Huntington tette, figyelembe 
vesszük a szemléletét ért különféle kritikákat, és a „civilizáció” fogalmának egy érvénye-
sebb, Katzenstein munkásságán alapuló értelmezését tesszük a magunkévá. A „C” tézis 
a kommunista rendszerrel foglalkozik, vagyis az erőszakos intervencióval, amely megállí-
totta és visszafordította a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztását. Végül a „D” tézis 
szerint a demokratizálódás nem változtatta meg a szférák szétválasztását, hanem egy ún. 
egyszintű átalakítást jelentett, mindez pedig rendszerszerű torzulást okozott az új poszt-
kommunista országok intézményi szerkezetében.

A makacs struktúrák argumentum felvázolása után az 1.6. alfejezet ennek következ-
ményeire épít, és röviden bemutatja azt a hat rezsim-ideáltípust, amelyek a korábban 
a 3. ábrán látott a háromszögű fogalmi teret definiálják [→ Bevezetés]. A háromszögű tér 
beemeli a makacs struktúrák felismerését a főáramú hibridológiai szemléletbe, s egyszer-
smind megadja az alapot is a könyv további részeiben felépítendő fogalmi eszköztárhoz. 
Mielőtt azonban hozzákezdenénk, egy fontos figyelmeztetés: minden meghatározást, 
amit ebben a fejezetben adunk a bemutatott jelenségekről, előzetesnek kell tekinteni. 
A fogalmi eszköztárunkban minden fogalom definícióját kontextusában adjuk meg, vagyis 
explicit módon elhatárolva a többi hasonló fogalomtól, amelyeknek a definícióját szintén 
megadjuk, hogy az elhatárolás abszolút világos legyen. Az ennyire részletekbe menő foga-
lomalkotás viszont szétfeszítené ennek a fejezetnek a kereteit, és csak összezavarná a nagy 
képet, aminek a felrajzolására ez a fejezet törekszik. Itt tehát a tárgyalt jelenségeket csak 
annyiban határozzuk meg, amennyiben az az argumentum felállításához kell, alaposabb 
konceptualizációra pedig az ezt követő fejezetekben kerül majd sor.
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1.2. „A” tézis: A rezsimtípus a társadalmi cselekvés 
szféráinak szétválasztásától függ
A makacs struktúrák argumentum négy tézisből áll. Az „A” tézis az általános keretet 
nyújtja a rezsimfejlődés értelmezéséhez.

„A” tézis. A társadalmi cselekvés szférái szétválasztásának szintje egy országban bizonyos 
rezsimtípusokat lehetségessé tesz, míg másokat kizár. A szférák szétválasztása a rezsimet 
benépesítő aktorok normáinak képében jelenik meg, másfelől viszont a rezsim feltételezi 
a szétválasztás egy bizonyos szintjét ahhoz, hogy normálisan funkcionáljon. Azok a rezsimek 
fenntarthatók, amelyek a szétválasztás ugyanazon szintjét feltételezik, mint az aktoraik. Ezzel 
szemben azok a rezsimek, amelyek az aktoraikétól eltérő szétválasztási szintet feltételeznek, 
fenntarthatatlanok. Ha fenntarthatatlan rezsim jön létre valahol, akkor az (a) vagy gyenge 
lesz, és hajlamos arra, hogy egy fenntarthatóbb forma felé degenerálódjék, vagy (b) specifikus 
(hatékony) intézményeket kell életre hívni a degenerálódás elkerülése érdekében.

A társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztását már em-
lítettük a Bevezetésben, a 3. fejezetben pedig adunk majd 
hozzá s egyszersmind a szférákról magukról is egy formá-
lisabb definíciót [→ 3.2.]. A szférák szétválasztását két 
különböző szinten értelmezhetjük: (a) az aktorok szint- 
jén, valamint (b) a formális intézmények szintjén. „Tár-
sadalmi cselekvésről” mindkét szinten az Offe által hasz-
nált értelemben beszélünk, aki a társadalmi cselekvés 
három típusát különbözteti meg: a politikait, a piacit és 
a közösségit (lásd 1.1. idézet).2 A „szféra” ugyancsak egyfor-
ma jelentéssel bír mindkét szinten, azaz az aktorok azon 
közösségére utal, akik a cselekvés adott fajtáját folytatják. 
A két szint közti különbség a szétválasztás megnyilvánulási 
formájában érhető tetten. Az aktorok szintjén a „szét-
választás szintje” arra utal, hogy a szereplők mennyire 
gondolják a szerepüket, cselekedeteiket és indítékaikat 
bizonyos szférákra korlátozódónak. Ennek megfelelően 
„a társadalmi cselekvés szféráinak” szétválasztásáról ak-
kor beszélhetünk, ha nincsenek átfedések a különböző 
szférák aktorainak szerepei között. A szétválasztás nem 
azt jelenti, hogy egy egyén nem lehet érintett egynél több 
fajta társadalmi cselekvésben, hanem hogy míg az egyén 
betölthet különböző társadalmi szerepeket, az egyik sze-
repben való cselekedetei és indítékai nem befolyásolják a 
másik szerepben való cselekedeteit és indítékait. Hogy egy 
példát vegyünk, a végrehajtó hatalom feje részt vehet politikai 

2 Lásd még Offe, „Civil Society and Social Order”. Más szerzők, akik ugyanilyen – vagy nagyon hasonló 
– tagolást alkalmaztak: Goodin, „Democratic Accountability”; Philp, „Defining Political Corruption”.

1.1. idézet: A politikai cselekvés három típusa.

„[A] politikai tevékenység állami keretek között 
folyik, jellemzői a legitim fennhatóság megszerzé-
se és használata, elszámoltathatóság, hierarchia, 
és szabályokhoz kötött hatalom utasítások adására 
és az erőforrások felhasználására. A természetes, 
belső mérce a törvényesség. A piaci tevékenység 
szerződésen alapuló, akvizíciós érdekeket szolgáló 
tevékenység, ahol törvények szabályozzák többek 
közt a tulajdonjogokat és azt, hogy mi az, ami 
»eladható«, és mi nem. Az általános mérce itt a 
siker vagy a profit. Végül a közösségi tevékenység 
egyfajta kölcsönös kötelezettségen alapul, olyan 
személyek között, akiket identitásuk vagy kulturá-
lis hovatartozásuk köt össze, azaz ugyanahhoz a 
családhoz, vallási közösséghez, lakóhelyhez stb. 
tartoznak. A közösségi tevékenység mércéje az 
azonos értékek és erkölcsi normák.”

– Claus Offe, „Politikai korrupció: fogalmi és gyakor-
lati kérdések”, in A bizalmat érdemlő állam építése 
a posztszocialista átmenet időszakában, szerk. Kornai 
János és Susan Rose-Ackerman (Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 2005), 98.
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cselekvésben mint politikus, és részt vehet közösségi cselekvésben is a saját családjában, de 
ha a cselekvési szférák elkülönülnek egymástól, az azt jelenti, hogy a hovatartozása és a csalá-
di viszonossági érzései nem irányítják a politikai cselekvését. Hasonlóképpen egy gazdasági 
aktor lehet egyszerre vállalkozó és egy politikus személyes jó barátja, de primer szféráikban 
egyikük szerepére sem lehet befolyással a közösségi kapcsolatuk, ha a társadalmi cselekvés 
szférái különválnak. A politikus akkor marad politikus, ha a cselekedeteinek és érdekeinek 
fókusza a politikai szférára korlátozódik (nagyobb hatalom, több szavazat szerzése stb.), míg 
a vállalkozó csak akkor marad vállalkozó, ha cselekedeteinek és érdekeinek fókusza a gaz-
dasági szférára korlátozódik (nyereségesség, a rivális vállalkozók fölé kerekedni stb.).

Az intézmények szintjén a szférák szétválasztása azt jelenti, hogy a különböző szférák 
aktoraira formálisan kirótt szerepek elválnak egymástól, valamint azt, hogy ezt az elvá- 
lasztottságot különböző garanciák, szabályok és ellenőrző mechanizmusok sora őrzi. 
A feudális állam például jellemzően a szférák összejátszását tartja fenn: egy főúr egyszerre 
politikai és gazdasági aktor, sőt általában a közösségi hálója (például a családja) ugyancsak 
fontos szerepet játszik az udvarnál és konkrétan az örökösödési láncban. A kommunista 
államot a szférák összeolvasztása jellemzi, ahol a pártállam alárendeli a gazdasági és 
közösségi szférát a politikai cselekvésnek. Ezzel szemben a liberális demokrácia formális 
intézményei a szférák szétválasztásán alapulnak, és különféle ellenőrző mechanizmusokat 
vezetnek be, hogy a politikai szereplőket távol tartsák attól, hogy gazdasági és közösségi 
érdekeiket a döntéshozatal során számításba vegyék.3

A „rezsim” kombinálja az aktorok és a formális intézmények szintjét, együtt az 
informális intézményekkel, amelyek a két szint interakciójából nőnek ki. Általában azt 
mondhatjuk, hogy egy rezsim nem más, mint azoknak a formális és informális szabályok-
nak az intézményesített csoportja, amelyek strukturálják az aktorok interakcióit általában, 
illetve konkrétan a főhatalom központjának viszonylatában [→ 2.2.1.]. Ezt jelenti az „A” 
tézisben a „benépesít” szó, amely kifejezi, hogy egyfelől az aktorok azok, akik a rezsim 
intézményeit működtetik, másfelől pedig a rezsim intézményi struktúrába helyezi az ak-
torokat. A szférák szétválasztása ebben a kontextusban a piaci és közösségi szférák de 
facto autonómiáját jelenti a politikaitól, és megfordítva, a politika de facto autonómiáját 
a másik két szférától. Az, hogy az „intézmények” voltaképpen az aktorok közti interak-
ciós szabályokat jelentik, egyben azt is jelenti, hogy minden intézmény előír egy bizonyos 
„autonómiát” az interakció attribútumaként, mely arra a szabadságra utal, amelyet az 
egyes aktorok egymással szemben élveznek. Máshogy fogalmazva, A aktor akkor auto- 
nóm B-vel szemben, ha az intézményi struktúra olyan kapcsolatot ír elő közöttük, ahol 
A cselekedetei nem lehetnek alárendelve B szándékainak. Hasonlóképpen egy szféra 
(mondjuk a gazdasági) akkor autonóm, ha az aktorai nincsenek arra kényszerítve, hogy 
egy másik szféra aktorait kövessék (mondjuk a politikai szféráét). Ez a kényszerítés azon-
ban lehet mind formális, mind pedig informális; ezért beszélünk de facto, azaz tényleges 
autonómiáról de jure helyett, amely utóbbi csupán a formális intézményi rendszerre utalna 
[→ 2.2.2.2.]. Tehát ha a társadalmi cselekvés szférái el vannak választva egymástól, ak-
kor a különböző szférák aktorai között létrejöhetnek kapcsolatok (intézményes korlátok 
között), de fenntartják maguknak a szabad kilépés opcióját, értve ezalatt, hogy a másik fél 
nem kényszerítheti őket a kapcsolat folytatására [→ 5.3.1.].

3 Az említett rendszereket – s főleg a liberális demokráciát és a kommunista diktatúrát – részletesen 
fogjuk elemezni a következő fejezetekben.
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Mivel a rezsimek intézményekből állnak, amelyek meghatározzák az aktorok közti 
interakciók szabályait, ebből fakadóan minden rezsim szükségképpen feltételez egy 
bizonyos szintű szétválasztást a társadalmi cselekvés szférái között. Ez akkor is igaz, ha 
a rezsimet, mint egészet nézzük, és akkor is, ha csak a formális intézményeire összpon-
tosítunk. Mivel azonban a rezsimet aktorok népesítik be, ők a rezsim intézményeit 
a szférák szétválasztásáról alkotott saját informális értelmezésük szerint fogják majd 
megpróbálni „belakni”, illetve működtetni. Noha a formális intézmények feltételeznek 
egy bizonyos szintű szétválasztást, az őket működtető aktorok nem fognak igyekezni be-
tartani a szférák közti interakciók formálisan előírt szabályait, ha az ezekről alkotott saját 
informális felfogásuk eltér a szabályoktól. Az eredmény az, amit az „A” tézis állít: a rezsim 
arra a formára degenerálódik, amelyik fenntartható, értve ezalatt, hogy összhangban van 
az aktorok szándékaival.

Ez valójában ugyanaz a probléma, amelyet már Huntington is felismert Political 
Order in Changing Societies (Politikai rend a változó társadalmakban) című művében. 
Itt kifejti, hogy a modernizálódó társadalmakban a korrupció gyakran abból ered, hogy 
„a hagyományos erkölcs szerint sok társadalomban egy tisztviselőnek felelőssége és egyben 
kötelessége is volt jutalmakat és állásokat biztosítani a családtagjainak”.4 Ebben az esetben 
az aktor családi kötelezettségei – amelyekből nincs szabad kilépés [→ 5.3.6.] – befolyásolták 
cselekvését a politikai szférában, létrehozva annak összejátszását a közösségi szférával. 

Az „A” tézis lényege nem más, mint rámutatni az aktor céljai és a formális intézmény 
céljai között feszülő potenciális eltérésre. Vegyük a liberális demokrácia példáját: a modellt, 
amely annyira vágyott volt a régióban a Szovjetunió összeomlása utána. A liberális demokrá-
cia formális intézményeinek célja a szférák szétválasztása. Ha az aktorok többségének cél-
jai alapvetően beleillenek ebbe, azaz ha az aktorok többsége informálisan is úgy fogja 
fel, hogy a társadalmi cselekvés szférái elválasztandók, akkor a liberális demokrácia 
stabilan működhet. Ha azonban az aktorok dominánsan a társadalmi szférák össze-
játszását vagy összeolvadását képviselik, akkor a liberális demokrácia csődöt mond, 
és a rezsim olyan rendszerré degenerálódik, ahol a formálisan létrehozott intézményeket 
az aktorok informális felfogása, cselekedetei és hálói működtetik [→ 2.2.2.2.]. Ez az tulaj-
donképpen, ami azt a „hibrid” jelleget adja, amelyre a hibridológia reflektálni kíván – csak 
éppen nem képes rá, mert olyan kategóriákkal él, amelyek feltételezik a társadalmi cselek- 
vés szféráinak szétválasztását. Nem lehet a hibrid jelleget hitelesen leírni, ha az ember 
fogalmai azt feltételezik, hogy pont az a jelenség, ami a hibriditást okozza, nem is létezik.

A társadalmi cselekvés szférainak elkülönülési szintje egyfajta „útfüggőséget” okoz 
a rezsimfejlődésben. Ezt azonban, mint arra az „A” tézis utal, nem szabad determinisz-
tikusan értelmezni. Van esély az „útteremtésre” is, azaz olyan intézmények létesítésére, 
amelyeket az azt belakó aktorok dominánsan nem támogatnak.5 Valóban, a kommunista 
diktatúrát a balti államokban, akárcsak a közép-európai szovjet csatlósállamokat ebben az 
értelemben útteremtésnek tekinthetjük (lásd alább). A frissebb példák közt említhetjük 
Grúziát, ahol egy sor, államot visszafogó reform révén igyekeztek elválasztani a társadal-
mi cselekvés szféráit egymástól a rózsás forradalom után [→ 7.3.4.5.], vagy Csehországot, 
ahol az uralkodó párt épp az ellenkezőjével próbálkozott: hogy összejátszást teremtsen 

4 Huntington, Political Order in Changing Societies, 60.
5 Az útteremtés fogalmáról lásd Garud és Karnøe, Path Dependence and Creation. A fogalom egy 

társadalomtudományi értelmezéséért lásd McCloskey, Bourgeois Equality.
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a társadalmi cselekvés szférái között [→ 7.3.3.3.]. Magyarország és Orbán Viktor szféraössze-
játszási reformjai 2010 óta alighanem az útteremtés egy újabb példáját jelenítik meg [→ 
7.3.3.4.], bár egyes kutatók véleménye szerint nemcsak az uralmi elit, hanem a magyar nép 
sem ellenzi a társadalmi cselekvés szféráinak összeolvadását.6

Az útteremtés nem szerves folyamat, mert eltéríti az országot arról az útról, amelyet 
aktorainak céljai alapján követnie kellene. Ebből következik, hogy csak nagyon sajátos, 
rendhagyó körülmények közt eshet meg. A szovjet birodalom összeomlása előtt ez a rend-
hagyó körülmény nem más, mint a külföld általi megszállás volt, amikor a társadalmi cse-
levés szféráinak egybeolvadását nyílt elnyomással teremtették meg. Az összeomlás után 
útteremtés általában akkor történt, amikor sok egyedi tényező kombinációja következté-
ben olyan politikai elit került hatalomra, amelynek feltűnően más nézetei voltak a szférák 
szétválasztásáról, mint a társadalmi többségnek. De az ilyen esetek igen különbözőek 
tartósságuk szempontjából, és aszerint is, hogy mennyire voltak képesek konszolidálni 
a rezsimjüket, elkerülve, hogy olyan típussá degenerálódjanak, amely jobban illik aktorai- 
nak szándékaihoz.

1.3. „B” tézis: A szférák szétválasztása civilizációs 
határokat követett 

1.3.1. Civilizációk és a három történeti régió

Miután felvázoltuk általános tézisünket a szférák szétválasztásának rezsimfejlődésben betöl- 
tött szerepéről, továbblépünk a posztkommunista régió fejlődését illető három konkrét 
tézisünkhöz. A „B”, „C” és „D” tézis a prekommunista, kommunista és posztkommu- 
nista korszakokra vonatkozik, rámutatva azokra a feltételekre és eseményekre, amelyeknek 
a legtöbb hatása volt a társadalmi cselekvés szféráira a régióban.

„B” tézis. A prekommunista időkben a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztása civi-
lizációs határokat követett. Bár mind feudális államok voltak abban a korban, azokban az 
országokban mutatható ki a legnagyobb mértékű szétválasztás, amelyek a nyugati keresz-
ténységhez tartoztak, náluk kevésbé a keleti ortodox, a legkevésbé pedig az iszlám és kínai 
civilizációkban. A szétválasztás hiánya egy sor, egymással kölcsönhatásban lévő jelenségben 
öltött testet, amelyek különböző erővel voltak jelen a különféle civilizációkban.

Mint Polányi Károly A nagy átalakulásban kifejti, a közösségiesség és a reciprocitás lényegi 
szerepet játszott a premodern gazdaságokban, és az ipari forradalomra volt szükség ahhoz, 

6 Kozák szerint ennek az oka a „keleties”, nem pedig „nyugatias” értékrend, míg Csizmadia szerint 
a gyenge nemzetállami és demokratikus hagyomány, a liberalizmus gyenge társadalomszervező ereje, 
valamint a gyenge társadalmi kohézió és az állampolgári nevelés hiányából fakadó gyenge állampolgári 
tudat az, ami Magyarországon a demokráciát „alaptalanná” teszi. Lásd rendre Kozák, „Salamon 
döntése”; Csizmadia, A magyar politikai fejlődés logikája.
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hogy a piaci cselekvés szférája különváljon a közösségi és politikai cselekvés szféráitól.7 
Később az uralkodók korlátok közé szorítása és a tulajdonjogok védelme teremtette meg 
a szabadkereskedelem és a vállalkozási szabadság peremfeltételeit, lehetővé téve a politi-
kai szférától nagyban független magántőkések felemelkedését, különösen a 18. század 
és a merkantilizmus vége után.8 Ez az átalakulás és a társadalmi cselekvés szféráinak 
szétválása a nyugati civilizáció sajátja volt. Emiatt következhetett be a 19. században 
a Nyugat „nagy elszakadása” a Kelettől,9 ahol fennmaradt az abszolút uralkodók föld fölöt-
ti monopóliuma, a magántulajdon védelme is gyenge volt, az iparosodás pedig csak több 
évtizedes késéssel, politikailag vezérelt folyamatként indult meg.10

Ezek az állapotok vezettek a társadalmi cselekvés szétválasztásának kezdetleges 
voltához vagy hiányához a keleti civilizációkban a 20. század elején. A „B” tézis állítása sze-
rint mindez civilizációs sajátosságokra vezethető vissza: a nyugati civilizáció volt az, amely 
elsőként elindította a szétválasztás folyamatát, valójában már jóval az ipari forradalom 
előtt. A posztkommunista régiót felosztó civilizációs „határokat” ugyanott húzzuk meg, 
ahol Huntington is tette A civilizációk összecsapása c. híres művében (1.1. ábra).11 „Civi- 
lizáció” alatt azonban nem pontosan ugyanazt értjük, mint Huntington, hanem inkább 
Peter J. Katzenstein munkáira támaszkodunk.12 Katzenstein – Huntington egyik első számú 
értelmezőjeként – egy érvényesebb formában rekonstruálta Huntington nézeteit, figye-
lembe véve az azokat ért számos kritikát13 és a civilizációs elemzések gazdag irodalmát.14

 Katzenstein szerint széleskörű konszenzus van Huntingtonnak afelől a tézise felől, 
hogy a civilizációk „plurálisak” (azaz többes számúak, több van belőlük a világon), de 
a civilizációk ugyanakkor „pluralisztikusak” is, értve ezalatt, hogy nem olyan homogének 
és egyirányúak, mint ahogy azt Huntington állítja. Mint Katzenstein írja, a civilizációk 
„nem statikusak és konszenzuálisak, hanem dinamikusak és politikai támadások alatt 
állnak. Ha úgy gondolunk rájuk, mint többféle modernitásra (mint Eisenstadtnál), vagy 
tekintélyi zónákra, amelyek intellektuális vitákat testesítenek meg (mint Collinsnál), vagy 
több különböző folyamatra (mint Eliasnál), [akkor láthatjuk, hogy] minden civilizációs 
konstellációt politikai ütközetek és megkérdőjelezett igazságok jellemeznek”.15 Katzen-
stein azonban rámutat, hogy egy civilizáció országait mégis összehozza két tényező „az 
»egység a sokféleségben« jelszava alatt”: (1) az elitek sajátos típusú interakciói, aláhúzva a 
civilizációs aktorok (államok, politikai egységek és birodalmak) szerepét, illetve a csendes 
terjesztés, a társadalmi emuláció, az önérvényesítés és a nyílt export technikáit;16 és (2) 
a nép teremtett civilizációs önazonossága, amely „a valóságnak egy biztosnak elfogadott 

7 Polányi, A nagy átalakulás, 72–100.
8 Acemoğlu, Johnson és Robinson, „The Rise of Europe”; Raico, „The Theory of Economic Development 

and the European Miracle”; De Soto, The Mystery of Capital.
9 Pomeranz, The Great Divergence.
10 Henderson, Industrial Revolution on the Continent.
11 Huntington, A civilizációk összecsapása.
12 Katzenstein, „A World of Plural and Pluralist Civilizations”.
13 Egy áttekintést ad Orsi, The ’Clash of Civilizations’ 25 Years On.
14 Egy áttekintést ad Arnason, „Civilizational Analysis, History of ”.
15 Katzenstein, „A World of Plural and Pluralist Civilizations”, 29.
16 Katzenstein, „A World of Plural and Pluralist Civilizations”, 24–35.
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tudata, amely segít megkülönböztetni az ént a másiktól, és a rosszat a jótól”.17 Végső soron 
kijelenthető, hogy civilizációk léteznek, és „bizonyos konkrét körülmények között […] 
politikai koalíciók és szellemi irányzatok teremthetnek alapvető, mélyen fekvő civilizációs 
kategóriákat, amelyeket egységesnek hisznek, és esetleg még azt is elhitetik róluk, hogy 
cselekvőképesek.”18

1.1. ábra. Civilizációk a posztkommunista Eurázsiában. Forrás: Huntington (1996) alapján. 

Jelmagyarázat:            nyugati kereszténység;  keleti ortodoxia;                  iszlám;  kínai; 

          buddhista;             az általunk vizsgált posztkommunista térségen kívüli.

A Katzenstein szerkesztette kötet szerzői – magukévá téve a szerkesztő rekonstrukcióját 
– gyakorlatilag ugyanazokat a civilizációkat vizsgálták, amelyeket Huntington is, miköz-
ben felhívták a figyelmet például: Európa képességére, hogy újradefiniálja önmagát; arra, 
hogy Kína kötelező mintaképül szolgált mindazoknak a szomszéd országoknak a számára, 
amelyek kapcsolatokat akartak fenntartani vele (s így keletkezett a kínai civilizáció); vagy 
hogy az iszlám egyfajta „hídcivilizáció” szerepét töltötte be Afro-Eurázsiában.19 Hasonló- 
képp mi is elfogadjuk Katzenstein álláspontját, mint Huntington „frissített változatát”, 
s miközben fenntartjuk Huntington alapvető gondolatát a civilizációs határvonalakról, 
szem előtt tartjuk a civilizáción belüli folyamatokat és a civilizációkba beágyazott országok 
útteremtő képességét is [→ 7.4.4.]. Ezen túlmenően viszont ahhoz is ragaszkodunk, hogy 
egyes civilizációkra vallás szerint utaljunk, éppúgy, ahogy Huntington nyugati keresztény- 
ségről, keleti ortodoxiáról és iszlámról írt. Nem mintha azt gondolnánk, hogy a szóban 
forgó országok fejlődését a vallás határozta meg, noha számos tudós aláhúzza a vallás 
jelentőségét a társadalmi fejlődésében, konfliktusban és a politika más aspektusaiban is.20 

17 Katzenstein, „A World of Plural and Pluralist Civilizations”, 12.
18 Katzenstein, „A World of Plural and Pluralist Civilizations”, 7.
19 Katzenstein, Civilizations in World Politics.
20 Egy áttekintést ad Deneulin és Rakodi, „Revisiting Religion”. Huntington kapcsán lásd Baumgartner, 
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A mi indokunk inkább az, hogy az általános vallási mintázatok jelzik, mennyire jött 
létre történelmileg a társadalmi cselekvés szférainak szétválása, nem függetlenül attól 
a ténytől, hogy az egyházak a különböző civilizációkban különböző fokig segítettek fenn-
tartani a társadalmi szférák egybeolvadását. Huntington így foglalja össze az egyház 
szerepét a nyugati és keleti civilizációkban: „A nyugati történelem folyamán először az 
egyház, később pedig az egyházak az államtól függetlenül léteztek. A nyugati kettőség-
ben mindig is az Isten és a császár, az egyház és az állam, a spirituális tekintély és a világi 
tekintély kettőssége érvényesült. […] Az iszlámban az isten a császár; Kínában és Japánban 
a császár isten; az ortodoxoknál isten a császár alárendelt társa. Az egyház és az állam 
szétválasztása és meg-megismétlődő összecsapása kizárólag a nyugati civilizációban for-
dul elő”.21 A pontosság kedvéért John Madeley strukturált összehasonlítást tesz a keleti 
ortodoxia és a nyugati kereszténység között (mely magában foglalja a római katolicizmust 
és a protestantizmust is), aláhúzva az eltéréseket a két egyház átfogó szerepében a politikai 
és a közösségi szférában (1.1. táblázat).22

1.1. táblázat. A nyugati kereszténység és a keleti ortodoxia paradigmáinak összehasonlítása. 
Forrás: Madeley (2003, 40.) módosítva.

Nyugati kereszténység Keleti ortodoxia

Saját külön egyházi jog, teljes egészében a pápa, mint 
abszolút uralkodó, törvényadó és bíró köré rendezve

Az egyház törvénye a birodalmi állami jogrendben testesül 
meg, a birodalmi autoritások hatalma alatt

Az egyház teljesen független uralkodó intézményként 
jelent meg

Az egyház beleépült a birodalmi rendszerbe, amelyben a világi 
hatalom spirituálisan is uralkodott

Jóváhagyott háborúk spirituális célok érdekében (térítő 
háborúk, pogányok és eretnekek elleni háborúk keresztes 
háborúk stb.)

Belekapcsolódva a világi hatalom legtöbb politikai és ka-
tonai konfliktusába, az egyház gyakran teológiai legitimációt 
adott a háborúknak, sőt inspirálta őket

Domináns társadalmi státus, de nőtlen papsággal, amely a 
nőtlenség révén elkülönült a néptől

A papság a püspököket kivéve házas maradt, s így közelebb 
állt a néphez és jobban asszimilálódott a társadalom 
struktúrájába

Kína – bár a buddhizmus is jelen van a területén – a kínai civilizáció magállama, mely 
a kommunizmus előtti időkben a konfucianizmust képviselte, ami erős központosított ha- 
talommal és a „társadalmi élet gyakorlatának széles körű ellenőrzésével járt […] a nyelvtől 
és a vallástól a politikai intézményekig és a gazdasági aktivitásig”.23 Kína azonban egyedül 
áll az általunk vizsgált posztkommunista régióban. A térség többi országa, nevezetesen 
azok, amelyek később a szovjet birodalomhoz tartoztak – beleértve a tagállamokat 

Francia és Morris, „A Clash of Civilizations?”; Johns és Davies, „Democratic Peace or Clash of 
Civilizations?”.

21 Huntington, A civilizációk összecsapása, 102.
22 Madeley, „A Framework for the Comparative Analysis of Church–State Relations in Europe”.
23 Kang, „Civilization and State Formations in the Shadow of China”.
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és a nyugati csatlósállamokat – civilizációs hovatartozásukat illetően három történeti 
régióba sorolhatók. Még a hidegháborús korszakban Szűcs Jenő magyar történész Európa 
három történetileg meghatározott régiójáról beszélt, azt állítva, hogy már jóval a második 
világháború előtt létezett egy közép-kelet-európai régió, amely része volt annak, ami aztán 
a „szovjet tömb” lett.24 Kelet-Közép Európa keleti határvidékét úgy tekintette, mint egyben 
a Nyugat és a keleti ortodoxia határát. Mint írja, „Van egy nagyon markáns vonal, mely 
az Elba-Saale alsó folyásától délnek, a Lajta, s tovább a hajdani Pannónia nyugati pereme 
mentén húzódva szeli át Európát: a Karoling Birodalom keleti határa 800 táján.” Ezen 
a vonalon „zajlott le a megelőző három évszázadban a későantik-keresztény és barbár-ger-
mán elemek szerves szimbiózisa”.25 Szűcs elképzelésével összhangban Huntington egy 
nagy történelmi választóvonalról beszél, „mely századok óta elválasztja a nyugati keresz-
tényeket a muzulmán és ortodox népektől. E vonal történeti előzményei a Római Biroda-
lom 4. századi szétesése, illetve a Német-római Birodalomnak a 10. században történt me-
galapítása közötti időzónában keresendők” – írja. Majd felteszi a kérdést, s egyből meg is 
válaszolja: „Hol ér véget Európa? Európa ott ér véget, ahol a nyugati kereszténység, és ahol 
az iszlám és az ortodoxia világa kezdődik.”26

A második világháború utáni Szovjetunió területe két helyen tért el a Szűcs-féle 
határoktól: (1) újra annektálta azokat a katolikus és protestáns balti államokat, amelyeket 
Oroszország a cárok alatt egyszer már meghódított, és (2) azok a balkáni államok, amelye- 
ket nagyban van teljes egészében az ortodox kereszténység uralt (Bulgária, Románia és 
Jugoszlávia egyes részei) nem tartoztak a Szovjetunióhoz. A szovjet birodalmon belül volt 
egy Közép-Kelet-Európát Kelet-Európától, avagy a nyugati kereszténység történeti régió-
ját a keleti ortodox kereszténység történeti régiójától elválasztó vonal. Ezek ugyanazok  
a régiók, amelyeket Szűcs Európa második és harmadik történeti régiójának tekint. A szov- 
jet birodalmon belül azonban ott találjuk Szovjet Közép-Ázsiát is, amely az iszlám ere-
detű társadalmak külön régióját alkotja.27 E három történeti régió körvonalai, amelyeket 
civilizációs hovatartozásuk határoz meg, világosan kirajzolódnak az 1.1. ábrából.

Oroszországról szóló könyve egy fontos bekezdésében Sz. Bíró Zoltán így ír: „Nyu-
gaton – a latin kereszténység közegében – az állam mindenhatóságának határt szabott az 
egyház [autonómiája], míg Keleten – az ortodoxia világában – e szerep betöltetlen maradt.”28 
Amit láthatunk, az nem más mint a világi és vallásos hatalom intézményes szétválasztá-
sa a nyugati keresztény régióban, amely beépül „az európai identitás a világi eszmék és 
a ráció körüli [rekonstrukciójának] tágabb projektjébe […]. A politikai, kulturális és tár-
sadalmi központok növekvő autonómiája; az innováció befogadása és a jövőorientáltság; 
a változások az emberi tevékenység és autonómia felfogásában, és az intenzív reflexivitás: 
ezekből nőnek ki az […] univerzalista gyakorlatok, köztük a magánvallás, a parlamentáris 
demokrácia, az egyetemes állampolgárság és választójog, a tudomány, a piacgazdaság és az 
emberi jogok”.29 Mindez szemben áll az egyház és állam keleti ortodox történeti régióban 
fennálló szimbiózisával éppúgy, mint a társadalmi szférák szétválasztásának annak a még 

24 Szűcs, „Vázlat Európa három történeti régiójáról”.
25 Szűcs, „Vázlat Európa három történeti régiójáról”, 314.
26 Huntington, A civilizációk összecsapása, 259.
27 Huntington, A civilizációk összecsapása, 286–295.
28 Sz. Bíró, Az elmaradt alkotmányozás, 201.
29 Adler, „Europe as a Civilizational Community of Practice”, 71.
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ennél is szélsőségesebb hiányával, amit a vallási és világi hatalom azonossága (teokrácia) 
jelent az iszlám történeti régióban. Tény, hogy Közép-Ázsiában az iszlám törvényeket 
követő intézmények akadálytanul működhettek 1917-ig, és „noha sok évig büntetés és 
üldöztetés sújtotta a Szovjetunióban, az iszlám […] sikerrel őrizte meg a szellemét az élet-
forma révén, amely kulturálisan meghatározta a hívő életének minden területét”.30

Összefoglalva, a civilizációs hovatartozás egybeesik azzal a mintázattal, ami a szférák 
különválásának alakulását jellemezte. Ami identitásként jelenhet meg az egyén szintjén, 
az a közösség szintjén civilizációként jelentkezik. A civilizáció valójában egy sereg külön-
böző jelenséghez kapcsolódik, amelyek kohézióval rendelkező struktúrává állnak össze. 
Az elemek egyenként való változtatása nem kivitelezhető, különösen külső intervenció 
révén nem, mivel a struktúra mint egész nagy ellenálló erővel (mondhatjuk úgy is: „makacs- 
sággal”) rendelkezik. Ezzel a gondolattal később még találkozunk majd az argumentum 
során, de előbb vegyük számba azokat a formákat, amelyekben a szférák szétválasztásának 
kezdetlegessége megnyilvánult.

1.3.2. Az elválasztatlan szférák alapvető struktúrája feudális 
keretrendszerben

A kommunizmus előtti idők feudális államaiban a társadalmi cselekvés szférái szét-
választásának hiánya egy sor egymással kölcsönös kapcsolatban lévő jelenségben nyil-
vánult meg, amelyek a különböző civilizációkban más-más fokig voltak jelen. Ezeket az alap- 
vető struktúrákat illusztrálja az 1.2. ábra, ami bemutatja a fő okot és az ebből következő 
társadalmi struktúrákat (amelyek minden társadalmi rétegre vonatkoznak) és az uralmi 
struktúrákat is (amelyek az uralmi elitre vonatkoznak).

1.2. ábra. A prekommunista társadalmak alapvető struktúráinak logikája. A sötétszürke a fő 
okot, a középszürke a személyi kapcsolatok következményeit, a világosszürke az intézményi követ-
kezményeket jelenti.

30 Tazmini, „The Islamic Revival in Central Asia”, 65.

A társadalmi cselevés szférái szétválásának kezdetlegessége vagy hiánya
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Az ábra bal oldalán a személyi viszonyokat érintő jelenségek láncát követhetjük:

 ◆ Hagyományos (feudális) hálók. Weber írásaiban a feudalizmus úgy jelenik meg, 
mint egy specifikus típusú rang szerinti rend, ahol „a »rang« egy olyan rétegződési 
logikát képvisel, amelyben a gazdasági intézmények még a feudális politikai és jogi 
struktúrákba vannak beágyazva. Ebben a rendben a hatalmi és életesélyek megosz- 
lását elsősorban a kölcsönös kötelezettségek struktúrája határozza meg, konkré- 
tabban az engedelmesség a személyes »úrnak«, akinek igénye a hatalomra ősi 
szabályokon és »státus-becsületen« nyugszik. [A feudalizmusban] a társadalmi 
hatalom alapja a társadalmi kötelékek és kötelezettségek hálójában rejlik, [míg] 
a lehetőséget ennek a hatalomnak a koncentrálását és felhalmozását a »tradicionális 
uralomra« való hivatkozás igazolja” (kiemelés tőlünk).31 Making Capitalism without 
Capitalists (Kapitalizmust csinálni kapitalisták nélkül) című munkájukban Gil Eyal, 
Szelényi Iván és Eleanor Townsely a rang és osztály versengő logikáját hangsúlyoz- 
zák a prekommunista társadalmakban, bár azt elismerik, hogy „Magyarországon 
és Lengyelországban – és […] még nagyobb mértékben a forradalom előtti Orosz- 
országban – a társadalmi tőke feudális típusú volt, a nemesség hatalma pedig 
töretlenül fennmaradt a prekommunista korszak végéig. Ennek eredményeként a 
polgárosodás folyamatát ezekben az országokban akadályozták, visszafordították 
vagy lelassították”, vagyis az osztályok kialakulása nem jutott el arra a fokra, hogy 
az osztálylogika dominánssá válhatott volna a hagyományos (feudális) hálókon 
alapuló társadalmi struktúrával szemben.32

Egyfelől a feudális hálók társadalmi struktúrája azt jelentette, hogy a társadal-
mi cselekvés szféráinak szét nem válása legitim volt és formalizált, s a prekommu-
nista társadalmakban mindenkinek a mindennapi életére kiterjedt. Jó illusztrációt 
nyújt erre Geoffrey Hosking, aki kifejti, hogy a cári Oroszországban „a földesúr volt 
a meghatározó uralkodófigura a jobbágy életében: ő volt a munkaadó, a bíró, az 
adószedő, a rendőrfőnök és a toborzóőrmester egy személyben”. Hosking szerint 
a tevékenységek ilyen egybeolvadása maradt az uralkodó egészen addig, amíg II. 
Sándor el nem törölte a jobbágyságot – ezt a reformot pedig csak félszívvel hajtották 
végre 1917 előtt.33 Másfelől a feudális rang szerinti rend aprólékos, formális hierar- 
chiája mellett a pozíciók és erőforrások szétosztásánál az informális, személyes 
kapcsolatok játszották a főszerepet.34 Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy 
a premodern társadalmakra a személyes kapcsolatok dominanciája a jellemző,35 de 
a feudalizmus esetében ez nem jelenti azt, hogy a formális titulusok elvesztenék 
a fontosságukat az ilyen rendszerekben. Éppen ellenkezőleg, a feudalizmusban 
az informalitás a formalitás meghosszabbításaként létezik: az embernek van egy 
formális rangja, és éppen a formálisan neki járó hatalom és erőforrások elosztását 
használhatja személyes megfontolások alapján. Megfordítva, a feudalizmusban az 

31 Eyal, Szelényi és Townsely, Making Capitalism without Capitalists, 68.
32 Eyal, Szelényi és Townsely, Making Capitalism without Capitalists, 24–26.
33 Hosking, „Patronage and the Russian State”, 309–314.
34 Shlapentokh és Woods, Contemporary Russia as a Feudal Society, 151–155.
35 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 30–76.
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is megtörténhet, hogy – mint Cosimo de’ Medici híres 
esetében – formális és informális (személyes) kapcso-
latokból hoznak létre hálózatot házasság, kereskedés 
és patronázs révén a politikai karrier előmozdítása és 
ezáltal a formális pozíciók megszerzése érdekében.36 
De pusztán az informális rang – a vele járó formális 
pozíció nélkül – senkinek sem biztosít hatalmat, és 
az informális hálók sem helyettesítik a formális intéz-
ményeket. A patronázs, amely a politikai és piaci cse- 
lekvés különleges egybeolvadását jelentette a cári Orosz- 
országban, ugyancsak a formális feudális hierarchia 
mentén jött létre azáltal, hogy a földesurak törvényben 
biztosított jogosítványaikat használták fel (lásd 1.2. 
idézet).

 ◆ Patronalizmus. Ha az uralmi elitet állítjuk figyelmünk 
középpontjába, a feudális hálók és a patronázs közös 
eredménye a „patronalizmus”, ahogy azt Henry Hale 
értelmezi Patronal Politics (Patronális politika) című 
alapművében.37 Általánosságban a patronalizmus a 
társadalmi hálók hierarchikus rendjét jelenti, ahol az 
emberek kisebb számú uralkodóra (patrónusokra) és 
nagyobb számú, függő helyzetű alattvalóra (kliensekre) 
oszlanak [→ 2.2.2.2.]. Uralmi struktúraként a patrona-
lizmus „konkrét jutalmak és büntetések személyre 
szabott cseréjét” foglalja magába „tényleges ismeret-
ségi láncokon át”, szemben az olyan „elvont, személy-
telen elvekkel, mint az ideológiai hit vagy a gazdasági 
osztályon alapuló kategorizáció.”38 A patronalizmussal 
együtt jár egy kényszerítő, zsarnoki hierarchia is, ahol 
a csúcson lévő patrónusnak hatalmában áll tetszés 
szerint jutalmazni vagy büntetni a klienseket [→ 2.3.6.]. 
A társadalmak valójában világszerte „természetesnek találták, hogy személyes há-
lózatokon keresztül terjesszék tovább sajátos uralmi formáikat, amint azok mére-
tükben túlnőttek az eredeti, kisméretű közösségeken, ahol még mindenki ismert 
mindenki mást,” így nem csoda, hogy a társadalmi cselekvés szféráinak szétválási 
folyamata híján „a patronalizmus a [prekommunista] régió politizálásának állandó 
tartozéka lett attól kezdve, hogy az első nagyobb politikai egységek megjelentek”.39

Az ábra jobboldalán az intézményi jelenségek láthatók:

 ◆ Hatalom és tulajdon összejátszása. A nyugati civilizáció országaiban ma a magán-
tulajdon az egyéni tulajdonos egy sor jogát jelenti, aki saját akarata szerint ren-

36 Padgett és Ansell, „Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434”.
37 Hale, Patronal Politics.
38 Hale, Patronal Politics, 9.
39 Hale, Patronal Politics, 41.

1.2. idézet: Patronázs a cári Oroszországban.

„A patronázs folyamatos, hierarchikus, de ugyanak-
kor bizonyos mértékben kölcsönös viszony, melynek 
során egy kliens javakat, szolgáltatásokat vagy tá-
mogatást nyújt egy patrónusnak védelem fejében 
és esetleg a kliens érdekei előmozdításáért vagy 
hasznára. Ez informális kapcsolat, amely nem 
tartalmaz szerződéses elemeket, és nincs köze a 
joghoz, ahogy azt hivatalosan értelmezik. […]      
A patronázs Oroszországban négy fő módon műkö-
dött: (i) monarchikus közelség, amely azoknak 
kedvezett, akik […] az udvarban szolgáltak vagy 
rendszeres bejárásuk volt az udvarba; (ii) rokonság, 
amely azoknak kedvezett, akik születésüknél vagy 
házasságuknál fogva magas rangú vagy státusú csalá-
dokhoz tartoztak; (iii) földrajzi helyzet, amely azokat 
vonta be, akik azonos provinciában szolgáltak vagy 
azonos küldetésben tevékenykedtek valamelyik, 
utóbb magas hivatalba előléptetett tisztviselővel, 
ha az értékelte a tehetségüket vagy kedvelte a tár-
saságukat; (iv) intézményi pozíció, amely azokra 
vonatkozott, akik korábban azonos hivatalban dol-
goztak, különösen, ha annak különleges funkciói 
voltak, mint például az állami kancelláriának. […] 
Mind a négy egészen 1917-ig fontos maradt.”

– Geoffrey Hosking, „Patronage and Russian State”, 
The Slavonic and East Euroopen Review 78, 2 sz. 
(2000): 302, 312-313.
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delkezhet a tulajdona felől, amennyiben nem sérti mások megfelelő jogait. A tu-
lajdonlás szabadságához hozzátartozik a vagyon eladásának és felhalmozásának 
joga, amelyet törvény véd a magánzaklatástól és választ el a politikai szférától. 
A politikai és piaci szférák szétválasztásának hiánya vezet az orosz szakirodalom-
ban ismert „hatalomhoz kötött tulajdon” (más kifejezéssel hatalom&tulajdon, 
eredeti szóval vlaszty&szobsztvennoszty) elnevezésű intézményi alakzathoz. Bár 
a könyvben végig szűkebb értelemben fogjuk használni ezt a kifejezést [→ 5.5.3.5.], 
a szakirodalomban azt a konkrét tulajdonviszonyt értik alatta, amit a társadalmi 
cselekvés szféráinak szétválasztatlansága jellemez. Mint Andrej Rjabov írja, en-
nek az intézménynek a megkülönböztető vonásait „talán a legvilágosabban Igor 
Berezsnoj és Vjacseszláv Volcsik munkája írja le a következőképpen: »1. A tulajdo- 
ni jogok biztosítása egy bizonyos tulajdonra csak az államnak mint az elosztás 
(vagy újraosztás) végrehajtójának aktív részvételével lehetséges; 2. Bármely 
tulajdon bármikor kisajátítható, ha a hatóságok (bármely szinten) érdekeltté 
válnak az újraosztásában; 3. Az állami vagy más hatóságok járadékot szednek 
(explicit vagy implicit módon) a tulajdon után a hatalom&tulajdon keretén belül.« 
A publikációk, mint ez is, hangsúlyozzák, hogy a hatalom&tulajdon alapja, hogy az 
államnak (vagy az azt ellenőrző csoportoknak) részleges vagy teljes monopóliuma 
van a nemzetgazdaság teljes szektorai vagy akár egésze fölött. […] Oroszországban 
a hatalom&tulajdon döbbenetes életképességet mutat, óriási szerepet játszva az 
ország történetében a 15. századtól fogva. […] Akárcsak a keleti társadalmakban, 
a cár monopóliuma a föld fölött volt az, ami a tekintélyelvű autokrata állam gaz-
dasági alapját és uralkodó szerepét biztosította a nemzetgazdaságban egészen a 
monarchia 1917-es összeomlásáig.”40

A hatalom és tulajdonlás összejátszását társadalmi struktúraként is katego-
rizálhatjuk, mivel a tulajdonviszonyok az egész társadalomban meghatározzák 
az emberek közti kapcsolatokat, egészen a feudális állam hétköznapi alattvalóinak 
mindennapi életig.

 ◆ Patrimonializmus. A patrimonializmus weberi terminus, amely egy (család-) fő ház-
tartásának irányításából ered, rezsimjellemzőként pedig a nyilvános és a magán- 
szféra elválaszthatatlan egységére utal, illetve arra, hogy a társadalmat a poli-
tikai hatalom birtokosai magánbirtokukként kezelik.41 Mint uralmi struktúra, 
ez az eredménye a hatalom és a tulajdonlás összejátszásának, ami egyszersmind a 
magángazdálkodásnak (piaci cselekvés) az állami széférától (politikai cselekvés) való 
szétválasztatlanságát is magába foglalja. Fontos megjegyezni, hogy a patrimonializ- 
mus, bár kéz a kézben jár vele, mégsem azonos a patronalizmussal. Értelmezésünk 
szerint ugyanis az utóbbi bizonyos szereplőkre és személyes, patrónus–kliens hűbéri 
kapcsolatokra vonatkozik, míg a patronalizmus intézményekre vagy szférákra, me-
lyeket egy aktor (jellemzően egy patrónus) magánbirtokaként képes irányítani.

Míg a nyugati politikai rendszerekben általában a politikai szférát a piaci és 
közösségi szférától elválasztani hivatott alkotmányos garanciák akadályozzák 
a közszféra magáncélra való kisajátítását, a szférák szétválasztásának hiánya a keleti 

40 Ryabov, „The Institution of Power&Ownership in the Former USSR”, 416.
41 Egy áttekintést ad Fisun, „Neopatrimonialism in Post-Soviet Eurasia”.
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civilizációkban nyíltan patrimoniális intézményekben és uralomban nyilvánult 
meg a kommunizmus előtti birodalmi időszakban.

Lévén mindkettő a szétválasztás hiányának terméke, a személyi és az intézményi sajá-
tosságok kölcsönösen erősítik egymást. A társadalmi struktúrák szintjén a hatalom és 
a tulajdon összejátszásának egyik eleme a tulajdon tetszés szerinti elosztása a feudális 
viszonyok alapján, és viszont, a patronázs mélyen gyökerező hagyománya egybeolvaszt-
ja a tulajdont és a hatalmat azáltal, hogy valamennyi jószág és termék mintegy fizetőesz-
közzé válik azon a „piacon”, ahol az árucikk a kedvező (vagy csak tisztességes) elbánás más, 
magasabb feudális entitások részéről. Ami az uralmi struktúrákat illeti, a patrimonializ-
mus megköveteli az alattvalók patronális alávetettségét, míg a patronalizmus a patrónus 
(magán-) érdekének érvényesítését jelenti az alattvalók, azaz a közösség érdekei fölött. 
A patrimonializmus voltaképpen a politikai szféra rendszerszintű beavatkozása a piaci és 
a közösségi cselekvésbe, míg a patronalizmus az emberek személyes függésére utal, amely 
eltávolítja az ilyen uralmat a személytelen nem-patrimoniális, professzionális, a weberi 
értelemben bürokratikus adminisztráció nyugati eszményétől.42

Ezek a jelenségek előfordultak a birodalmi Kínában is, melynek „hivatalnokálla- 
mát” Max Weber „a maga nemében legkövetkezetesebb patrimoniális politikai alakulat-
ként” írta le,43 valamint az iszlám és ortodox történeti régiókban is, ahogy arról a fentebbi, 
a cári Oroszországra vonatkozó passzusokban olvashattunk (a cári Oroszország mindkét 
történeti régiót magában foglalta a kommunizmus előtt).44 A struktúrák jelen voltak 
a nyugati keresztény régióban is, hiszen azt ebben a korszakban ugyancsak feudális 
államok tarkították, de enyhébben és nagyobb tiszteletet tanúsítva az egyéni autonómia 
iránt. Huntington magyarázata szerint „a nyugat-európai társadalmak többségében léte-
zett egy viszonylag erős és autonóm arisztokrácia, tekintélyes parasztság, és egy kicsi, ám 
szintén tekintéllyel bíró kereskedő osztály. A feudális arisztokrácia ereje különösen nagy 
szerepet játszott akkor, amikor korlátozta az abszolutizmus befolyását és elterjedését az 
európai nemzetek többségénél. […] a társadalmi pluralizmus révén hamar kialakultak 
a rendek, a parlamentek és más intézmények az arisztokrácia, a papság, a kereskedők és 
más csoportok érdekeinek képviseletére, […] míg az individualizmus a 14–15. században 
alakult ki, és az egyén szabad választásának elfogadása […] a 17. századra az egész Nyuga-
ton uralkodóvá vált”.45 Huntington rámutat, hogy bár nem igaz, hogy ezek a vonások „min-
dig és mindenütt jelen voltak a nyugati civilizációban” és egyesek olykor más civilizációkban 
is előfordultak, „összességükről azonban már elmondható [hogy az csak a Nyugaton volt 
jelen], és éppen ez képezi a Nyugat különbözőségét”.46

Érdemes észrevenni, hogy a Huntington által a nyugati civilizációnak tulajdonított 
vonásoknak a középpontjában a bizonyos társadalmi csoportok autonómiájának tisztelete, 
valamint a plurális struktúrák állnak, ellentétben egyetlen úr mindenható tekintélyével. 
Ezzel szemben Oroszország alig vagy egyáltalán nem volt kitéve a nyugati civilizáció 

42 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 234–237.
43 Weber, Gazdaság és társadalom, 2/3. kötet, 185. Lásd még Eisenberg, „Weberian Patrimonialism and 

Imperial Chinese History”; Hamilton, „Patriarchy, Patrimonialism, and Filial Piety”.
44 Egy klasszikus elemzésért lásd Pipes, Russia under the Old Regime.
45 Huntington, A civilizációk összecsapása, 103–104.
46 Huntington, A civilizációk összecsapása, 104–105.
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meghatározó történelmi jelenségeinek, a nyugati kereszténység legtöbb megkülönböztető 
vonása pedig „gyakorlatilag nem létezett” Oroszországban.47 Ez azt jelenti, hogy éppen 
azok a kulturális jellemvonások hiányoztak, amelyek a társadalmi cselekvés szférái szét-
választásának legmélyebb alapját jelentették a nyugati keresztény civilizációban. A moder- 
nizációs és civilizációváltási kísérletek, mint amilyeneket Nagy Péter indított a 17–18. 
században, végül kizárólag a központi hatalom erősítéséhez vezetettek, azaz éppen ellen-
kező irányba, mint ami a társadalmi cselekvés szféráinak nyugati típusú szétválasztásához 
kellett volna.48

A társadalmi cselekvés szét nem választott szféráit, illetve a szétválasztás különböző 
civilizációkban megjelenő szintjeinek megkapó illusztrációját nyújtja Szűcs Jenő, amikor 
összehasonlítja a feudális viszonyokat a nyugati keresztény és a keleti ortodox történeti 
régióban. Mint írja, a nyugati feudalizmusban „egyedi vonás az alárendeltségen belül 
is megőrzött emberi méltóság motívuma. A »szolgálóember« Európán kívül általában, 
de még az orosz fejedelemségekben is földig hajolt, kézcsókra járult, vagy éppen földre 
vetve magát a porban kúszva csókolgatta urának ruhaszegélyét. A nyugati homagium cere- 
móniájának keretében a vazallus emelt fővel ereszkedett féltérdre, majd összetett tenyerét 
hűbérurának összetett tenyerébe helyzete, végül a létrejött viszonyt kölcsönösen váltott 
csók pecsételte meg. Egy kor, mely mindent hangsúlyos szimbólumokban és látványos 
gesztusokkal fejezett ki, hívebben már nem is ábrázolhatta egy viszonylat alapmodelljét, 
mely a valóságban is minden irányban e szimbolikát igyekezett a valóságba átültet-
ni. […] Ugyanez áll az étoszra is. Az individuum »becsületének« központi helye volt az 
antik értékrendszerben, az alárendelt »hűsége« pedig centrális jelentőségű minden füg-
gőrendszerekbe fűzött társadalomban, a kettő azonban mintegy morfológiailag zárta ki 
egymást; a lovagi honor és a vazallusi fidelitas egyedül a nyugati hűbériségben lépett 
szerves fúzióra. Hogy az emberi méltóság a politikai viszonylatok konstitutív eleme, azt 
Európa közvetlenül nem az antikvitástól, hanem a hűbériségtől örökölte – s persze ott 
őrizte meg, ahol a formaváltások organikus nyugatias folyamatában az emberi méltóság 
benne maradt” (kiemelés tőlünk).

1.4. „C” tézis: A kommunista diktatúrák megállították 
és visszafordították a szférák szétválását

1.4.1. Az egybeolvadt szférák alapstruktúrája a kommunista 
diktatúrákban
A prekommunista korszak a kommunista diktatúrák eljövetelével ért véget az 1917-es októ- 
beri forradalom után Oroszországban, a második világháború után pedig Kínában és a szov-
jet csatlósállamokban.49 Együttesen úgy szoktuk emlegetni a Szovjetuniót és csatlósállamait, 

47 Huntington, A civilizációk összecsapása, 223.
48 Huntington, A civilizációk összecsapása, 223–226.
49 „Csatlósállamok” alatt a kelet-közép európai kommunista diktatúrákra gondolunk. Mongólia, bár 
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mint „szovjet birodalmat”, amely három, fent leírt történeti régiót foglalt magába. A „ma-
kacs struktúrák” argumentum „C” tézise a társadalmi cselekvés szférainak különböző 
civilizációkban tapasztalható szétválásával foglalkozik a kommunizmus időszaka alatt. 

„C” tézis. A kommunista időkben különböző civilizációjú országok kerültek a diktatúra 
„politikai fedője” alá. Ez a fedő egyfelől megállította ezeknek az országoknak a társadalmi fej-
lődését, másfelől pedig a kommunista rendszer egy sor saját, egymással kölcsönös kapcsolatban 
lévő jelenséget is magával hozott, amik a társadalmi cselekvés szférainak összeolvadását 
képviselték s ezzel tovább erősítették a már korábban meglévő szétválasztási (pontosabban 
szét nem választási) rendet. Míg a különböző civilizációkban kialakulhattak a kommu-
nizmusnak különböző formái, az egypártrendszer és az állami tulajdon monopóliuma 
hasonló társadalmi jelenségeket váltott ki s bizonyos mértékig homogenizálta is ezeket 
az országokat.

Hale az oroszországi kommunista hatalomátvételt „bukott antipatronalista forradalom-
nak” nevezi: a cári korszak uralkodó struktúrái szétzúzásának retorikája olyan gyakor-
lathoz vezetett, amelyben az új elitek patronális politikához folyamodtak, és azt repro-
dukálták új formában.50 Ez az igazság egyik fele. Valójában a kommunista rendszerek 
felújították a prekommunizmus összes alapvető struktúráját, mert a kommunizmus 
maga – bár agresszívan erőltették rá a társadalomra – a társadalmi cselekvés szféráinak 
egybeolvasztását képviselte. A magántulajdon, a magánszféra és az autonóm közönségek 
felszámolásával a totalitárius kommunizmus lényegében egybeolvasztotta a három szférát, 
s így megerősítette az alapvető struktúrák fentebb leírt fő okát, a belőle következő társadal-
mi és uralmi struktúrákkal együtt.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a szférák kommunizmus által kierőszakolt 
összeolvadása más volt, mint a szférák korábban létező kezdetleges vagy hiányos szét-
választása. A felülről lefelé a társadalomra erőltetett kommunizmus ugyanis az útteremtés 
egy formája volt, amely felülírta a szférák civilizációs sajátságokhoz és a kommunizmus 
előtti népek életmódjához tartozó szétválasztatlanságát. A kommunista diktatúra állami 
kényszer segítségével próbálta átszabni az egyes társadalmakat a kommunista ideológu-
sok tervezőasztalán megszületett utópikus tervrajzok szerint. Ezért minden kommunista 
rezsim mint olyan kiindulópontja a marxista-leninista ideológiavezérelt pártállam. 
Mint Kornai kifejti A szocialista rendszer című híres művében, az ideológiavezérelt pártál-
lam uralmából következik (1) az állami és kvázi-állami tulajdon domináns pozíciója 
és (2) a bürokratikus koordináció túlsúlya.51 Mivel ezek a struktúrák a szférák egybe-
olvadásának megnyilvánulásai, Kornai elemzését alakíthatjuk a saját fogalmaink szerint, 
és ki is terjeszthetjük úgy, hogy hozzátesszük az uralmi struktúrák, valamint a személyi 
kapcsolatok dimenzióját. Ennek segítségével felvázolhatjuk a kommunista rendszerek 
belső logikáját, hasonlóan a prekommunista országok alapvető struktúráihoz (1.3. ábra).

ugyancsak szovjet csatlósállamnak tekinthető, nem szerepel a posztkommunista régióról szóló 
elemzésünkben (bár Hale szerint ugyanaz a fogalmi keret, ami a három történeti régióra alkalmazható, 
Mongólia esetében is működik). Lásd Hale, Patronal Politics, 471–472.

50 Hale, Patronal Politics, 47–54.
51 Kornai, A szocialista rendszer, 380–385.
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1.3. ábra. A kommunista rendszerek belső logikája. A sötétszürke a fő okot, a középszürke a személyi 
kapcsolatokra ható következményeket, míg a világosszürke az intézményi következményeket jelzi. 
Forrás: Kornai (1992, 361) módosítva.

A prekommunista társadalmakban fennálló tradicionális és feudális struktúrákkal szem-
ben a kommunista uralom alatt a kapcsolatok bürokratizálódását láthatjuk. A személyi 
kapcsolatokra ható következményeket az alábbiakban vázolhatjuk fel:

 ◆ Formális (bürokratikus) hálók. Minthogy a kommunista „társadalommérnökös- 
ködés” fő eszköze az állam volt, az erőszak masszív apparátusa épült ki, amely-
nek alárendelték a szabadságuktól megfosztott embereket a formális bürokratikus 
csatornákon át folyó központi tervezés érdekében. Az ilyen társadalmi struktúra 
és a tradicionális feudális hálók közti folyamatosságot jól illusztrálják a regionális 
párttitkárok a Szovjetunióban, akik ahelyett, hogy szakítottak volna a korábbi pat- 
ronázshálózatokkal, központi szereplőkként ápolták azokat. Mint Hale írja, a 
regionális párttitkárok, „a híres »szovjet prefektusok« […] voltak a kritikus helyi 
csomópontok a legfontosabb hálózatokban, akik óriási mennyiségű informális 
kapcsolatot halmoztak fel bárkivel, aki adott esetben hajlandó volt szívességeket 
cserélni, ha szükség volt rá”.52 Mint ahogy ez a példa is mutatja, az informális hálók 
is a formális struktúra mentén alakultak, amely meghatározta, hogy ki férhet hozzá 
a rendszerben hatalomhoz és erőforrásokhoz. A patronázs azért maradhatott fenn a 
társadalom fontos intézményeként, mert a kommunista rezsimben élő emberek sze-
rették volna leküzdeni azokat a gazdasági hiányokat, amik a gazdaság bürokratikus 
koordinációjának rendszerspecifikus következményei voltak.53

Az elitekre térve, épp úgy, mint a feudális időkben, nagyfokú informalitás volt 
észlelhető a formális soraikon belül. Mint Alena Ledeneva kifejti, a Szovjetunióban 
„a személyi hálózatok beágyazódtak az intézményi rendbe, a személyi hatalomba, és 
támogatták azt […]. A szovjet korszakban a szóbeli és személyes utasítások sokkal 
fontosabbak voltak és sokkal szigorúbban követték is őket, mint az írott rendeleteket 
(»ukazi«) és utasításokat (»raszporjazsenyija«) […] Az informális szóbeli utasítások 

52 Hale, Patronal Politics, 53. A szívességek ilyen cseréjét nevezték a Szovjetunióban blatnak [→ 5.3.5.].
53 Kornai, A szocialista rendszer, 255–287 és passim.
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és kézfogásos megegyezések primátusa tükrözte a törvény gyengeségét [illetve] 
az alattomos titkolózást és általános bizalmatlanságot”.54 Nem lehet azonban nem 
észrevenni, hogy ezek az informális viszonyok a formális hálózaton belül, azaz 
a nómenklatúra formális tagjai között alakultak ki, tiszteletben tartva a párt bürokra-
tikus hierarchiáját. A klasszikus kremlinológiai irodalom, miközben a formálisan 
azonos pozícióban lévők hatalmának informális hatalmi különbségeit kutatja, nem 
tekinthet el attól, hogy már a kérdésfelvetésnek is csak a formalizált pártstruktúrán 
belül van értelme. Ugyanis anélkül, hogy valaki a politikai bizottság tagja lenne, nem 
rendelkezhet valódi döntéshozói hatalommal és befolyással.55

 ◆ Nómenklatúra (bürokratikus patronális háló). A patrónus–kliens viszonyok is 
bürokratikus formát öltöttek az új uralmi elitben. Ez egy egyközpontú patronális háló 
volt, melyet nómenklatúrának neveztek, s lényegében a tagjai között tudhatta az 
összes fent említett, a marxista-leninista állampárt tagjai közül kikerülő döntéshozót, 
a politbürótól a gyárigazgatókig. Más szóval a nómenklatúra az uralmi pozíciók 
regisztere volt, beleérve a pártbeosztásokat (a politikai döntéshozókat országos és 
helyi szinten) és az adminisztratív pozíciókat az állami vállaltoknál és másutt, ahol a 
központi terveket végrehajtották.56

A feudális patrónus–kliens viszonyok bürokratikussá való átalakítása megmutat-
ja, miképpen támaszkodtak a kommunisták (akik azt állították, hogy véget vetnek 
a feudalizmusnak) a feudális hagyományokra. A cári időkben két fő típusa volt a 
nemesnek, ahogyan azt a Nagy Péter által 1722-ben felállított Rangtáblázat57 meg- 
határozta: volt örökletes nemesség („potomsztvennoje dvorjansztvo”) és személyes 
nemesség („licsnoje dvorjansztvo”). Az utóbbi pozíció alacsonyabb volt az előzőnél, 
minthogy a személyes nemeseknek nem volt joguk birtokot és jobbágyokat tartani, s 
a gyermekeik nem örökölhették felmenőjük nemesi rangját (ezért nem voltak „örök-
letesek”).58 A kommunista rendszer továbbvitte ennek a Rangtáblázatnak a logikáját, 
azzal a fő különbséggel, hogy a magántulajdon eltörlése megszüntette az örökletes 
nemesi rangot. Ugyanakkor a régi helyett egy új személyes nemesség fejlődött ki, 
ugyancsak az egyéni vagyonfelhalmozás és az örökösökhöz való továbbítás lehe- 
tősége nélkül, a nómenklatúra formájában.

A könyv folyamán igen részletesen leírjuk majd a kommunizmus intézményi következ-
ményeit.59 Ezen a ponton csak vázlatot adhatunk az argumentum kedvéért, az alábbiak 
szerint:

 ◆ A termelőeszközök állami tulajdonának monopóliuma. A magántulajdon eltörlése 
a termelőeszközök közösségi tulajdonának érdekében magában foglalja a hatalom és 
a tulajdon bürokratikus egybeolvasztását, ahol a tulajdonviszonyokkal kapcsolatos 
döntéshozatal egy mindenen túlterjeszkedő szuperbürokrácia kezében összpontosul. 

54 Ledeneva, Can Russia Modernise?, 30.
55 A kremlinológia irodalmának egy kései példájáért lásd D’Agostino, Soviet Succession Struggles.
56 Voslensky, Nómenklatura.
57 Lieven et al., The Cambridge History of Russia, 223–250. 
58 Sz. Bíró, Az elmaradt alkotmányozás, 186–200.
59 Lásd 2–6. fejezet. Lásd még Kornai, A szocialista rendszer, 61–121.
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Ebben a struktúrában a hagyomány és az informálisabb diszkrecionalitás helyett 
a tulajdonosi jogokat a nómenklatúra gyakorolja: a legfelső szinten a politbüró vagy a 
főtitkár, a közbülső szinten a regionális vagy települési párttitkárok, legalsóbb szinten 
pedig a gyárak vagy szervezetek igazgatói.60

Míg a kommunista diktatúrák egyike sem érte el az állami tulajon teljes mono- 
póliumát, az állami szektor gazdaságon belüli aránya rendkívül magas volt minden 
kommunista országban. Az 1970-es és 1980-as években az állami szektor aránya 
Bulgáriában 99,7% volt, Csehszlovákiában 97%, a Szovjetunióban 96%, Romániában 
95,5%, Lengyelországban 83,4%, Kínában pedig 77,6%.61 Ezek az adatok inkább a 
hasonlatosságot, semmint a civilizációs határok mentén kialakuló különbségeket 
mutatják, mintegy jelezve az egypárti diktatúra és az állami tulajdon túlsúlyának ho-
mogenizáló „politikai fedő”-jellegét, amelyet ráborítottak a különböző civilizációjú 
országokra.

 ◆ A társadalom pártbirtokként való kezelése. Mint Kornai rámutat, a kommunisták-
nak azért volt szükséges az állami tulajdon gyakorlatilag teljes monopóliuma, mert 
„[a] hatalom oszthatatlansága és a vele járó totalitarianizmus nem fér össze azzal 
az autonómiával, amit a magántulajdon jelent”.62 Az ilyen autonómia eltörléséből 
következik, hogy a klasszikus kommunista rendszer a társadalmat a párt magánbirto-
kaként kezelte, amelyet a pártnak az államapparátusban jelen lévő tagjai képviselnek. 
Ezt úgy is értelmezhetjük, mint a patrimonializmus bürokratikus változatát, ahol, 
szemben a földesúr szeszélyével, az alattvalók a párt (ideológiai) céljainak vannak 
alávetve, és „[csak] azoknak van esélye, hogy feljussanak a társadalmi hierarchia 
csúcsaira, akik beléptek a kommunista pártba. Csak akiknek hűsége a politikai fő-
nökhöz megkérdőjelezhetetlen volt, odaadása a marxista-leninista világnézet iránt 
pedig minden kételyen felüli, azok lehettek sikeresek. […] Lényegében a klasszikus 
sztálinizmus társadalmi struktúráját elég pontosan le lehet írni mint egy olyan dicho-
tómiát, amely egy domináns, kasztszerű uralkodó rendből és egy vele szembenálló, 
egy viszonylag mozdíthatatlanná tett, passzív »tömegből« áll. […] A kohéziója és 
a hatalma a patrónus–kliens kapcsolatokon alapult.”63

Az idézet utolsó mondata egyszersmind rámutat a két uralmi struktúra közti kapcsolatra 
is. Már az, hogy a nómenklatúra a döntéshozókból állt, mutatja, ahogy a bürokratikus 
patrónus–kliens háló erősítette a kommunizmus bürokratikus magánbirtok-jellegét, és 
viszont. Ami a társadalmi struktúrákat illeti, az állami tulajdon monopóliuma és a formá-
lis hálók ugyancsak kéz a kézben jártak: a magántulajdon olyan autonómiát vont volna 
maga után, amely éppen azzal a totalitariánus társadalommérnökséggel volt összeegyez-
tethetetlen, amelyet a pártállam bürokratikus hálózatai vittek véghez.

60 Nureev, „Power-Property as a Path-Dependence Problem”.
61 Pei, From Reform to Revolution, 14.
62 Kornai, A szocialista rendszer, 382.
63 Eyal, Szelényi és Townsely, Making Capitalism without Capitalists, 27–28.
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1.4.2. A kommunizmus hatása a szférák szétválasztására 
a különböző régiókban
Az „A” tézisben azt állítottuk, hogy azok a rezsimek működőképesek egy országban, ame-
lyek ugyanazt a szétválasztási szintet feltételezik a társadalmi cselekvés szférái között, mint 
az ottani aktorok. Azt is említettük azonban, hogy ezt az „útfüggőséget” meg lehet törni 
az „útteremtés” érdekében, amennyiben egy új rezsim képes hatékony mechanizmusokat 
kialakítani a degeneráció elkerülésére. A kommunizmus tapasztalatát elemezve elmond-
hatjuk, hogy a nyílt elnyomás, amely a kommunista diktatúrák szerves része volt, éppen ezt 
érte el: az 1.3. ábrában megjelenített struktúrák a Szovjetunió összeomlásáig minden 
országban fennmaradtak, ahol bevezették őket. Azonban ezen felül a társadalmi szférák 
erővel kikényszerített összeolvasztása kihatással volt a régióban korábban fennállott szét-
választási szintre is. Általában elmondható, hogy a kommunizmus homogenizáló fedője 
a nyugati keresztény történeti régióban visszafordította, az ortodox régióban pedig 
leállította a társadalmi cselekvés szféráinak szétválását. Kínában és az iszlám történeti 
régióban a kommunista diktatúra bevezetése azt jelentette, hogy a szétválasztás hiányát 
más formában működtették tovább.64 Ez egyszersmind arra is utal, hogy a kommuniz-
mus ezekben a civilizációkban nem „útteremtés” volt a szó általunk használt értelmében, 
hanem egy olyan rendszer, ami ugyanazt a szétválasztási szintet képviselte, mint az ott élő 
emberek. Azonban a kép a valóságban árnyaltabb ennél: (1) a kommunizmus szféraössze-
olvasztása vallásellenes volt, azaz elnyomta az iszlámot, és a „vallási babonákat” a „tudo- 
mányos marxizmussal” váltotta fel a hivatalos propagandában [→ 3.5.3.1.], (2) Kína pedig, 
amely egy egyedülálló civilizációs magot képvisel a három történeti régiójával szemben, 
modellváltást hajtott végre 1978-tól, megreformálva a diktatúrát és megváltoztatva a 
jellegét a kommunistáról arra a sajátos formára, amelyet mi piackihasználónak nevezünk 
[→ 5.6.2.2–3.].

Nem voltak azonban teljesen egyformák a kommunista diktatúrák a három törté-
neti régióban sem, a hatásuk pedig a szférák addig fennálló szétválasztási szintjére is 
különböző volt. A Szovjetunió tagállamaiban éppúgy, mint Albániában, Bulgáriában 
és Macedóniában, azt a fajta kommunizmust figyelhettük meg, amelyet az irodalomban 
„patrimoniális kommunizmusként” emlegetnek.65 Valentina Dimitrova-Grajlz és Simon 
Eszter szerint a kommunizmusnak ezt a típusát az „alacsony színvonalú bürokratikus pro-
fesszionalizmus és az ebből következően magas szintű korrupció és nepotizmus, kevés 
kihívási lehetőség, csekély vagy semmi gazdasági szabadság, nagyfokú korlátozottság és 
a Nyugathoz való hozzáférés teljes hiánya” jellemzik.66 Az ilyen rendszerek illenek a leg-
jobban a kommunista struktúrák fent leírt modelljére: a formális, bürokratikus állami 
struktúrákat teljesen áthatják a kiterjesztett, hierarchikus hatalmi hálók, amelyeket egy 
patrónus irányít, aki a patronázs révén és a büntetés szelektív alkalmazásával tartja kézben 
mind az eliteket, mind pedig a tömegeket, miközben a hatalomért való versengés kifino-
mult módszereit alkalmazza a rezsimen belül.

64 Boisot és Child, „Form Fiefs to Clans and Network Capitalism”.
65 Kitschelt et al., Post-Communist Party Systems, 21–28.
66 Dimitrova-Grajzl és Simon, „Political Trust and Historical Legacy”.
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A Szovjetunión kívül megjelentek másféle kommunizmusok, melyek értelmezéséhez 
egyes kutatók megkülönböztették az ún. „nemzeti-alkalmazkodó”, illetve a „bürokratikus- 
autoriter” kommunizmust. Mindkettő eltér a patrimoniális kommunizmustól, amennyi- 
ben az elnyomást egy „professzionálisabb” bürokrácia révén gyakorolja.67 Ilyen formális- 
racionális típusú kommunizmus jött létre Kelet-Közép-Európában: Csehszlovákiában, 
Kelet-Németországban, Lengyelországban, Magyarországon és Jugoszláviában.68

Mondani sem kell, a formális-racionális jelleg nem áll antagonisztikus ellentétben 
a patrimonializmussal, és több mint lehetséges volt, hogy ezek a kommunista rendszerek a 
patrimoniális elfajulás jeleit mutassák. Ugyanakkor mégiscsak a formális-racionális jelleg 
volt az, ami lehetővé tette a kommunizmus reform-modelljeinek kialakulását Európában. 
Összehasonlító elemzésében Bokros Lajos elválasztja a klasszikus („sztálinista”) modellt 
két reformmodelltől: a magyartól és a jugoszlávtól. Míg a klasszikus modellt „a legtöbb, 
ha nem minden nem-mezőgazdasági termelési eszköz kizárólagos állami tulajdona” jel-
lemzi, a magyar modellben az állami tulajdonlás csak domináns szerepet játszik. Magyar- 
országon 1968 után eltűrték bizonyos kistulajdonosok magántulajdonát, sőt egy bizonyos 
mértékig védték is a tulajdonosi jogokat, s így a kommunista vezetés elismerte, hogy a 
magánszektor „a szocialista gazdaság permanens jellemzője”. Ami a jugoszláv modellt illeti, 
annak a jellegzetessége az volt, hogy a legtöbb vállalat „elméletileg az alkalmazotti kollek- 
tívák tulajdonában” volt, amelyek az 1950-es években az önigazgatás jogát is elnyerték.69 
Mindkét reformmodell azt célozta, hogy oldja a gazdaság bürokratikus koordináció-
jából fakadó merevséget, illeszkedve a helybéli kommunizmusok formális-racionális jel-
legéhez.

A különböző típusú kommunista rendszereknek a három történeti régióra gyako-
rolt hatását foglalja össze az 1.2. táblázat, amely kimutatja az egyes országok patronális 
örökségét a kommunista időszak végén. A nyugati kereszténység országai, különösen 
azok, amelyek a leginkább előrehaladottak voltak a szférák szétválasztása terén, és emellett 
a kommunizmus formális-racionális típusa uralkodott bennük, a „legkevésbé patronalisz- 
tikus” kategóriába esnek, beleértve Csehországot, Magyarországot és Lengyelországot. 
Az egyetlen kivétel itt Szlovákia, amelyet „mérsékelten patronalisztikusnak” jelöltünk, de 
a szlovák patronalizmus – még az autokratikusabb Vladimír Mečiar idején, az 1990-es évek 
végén is – igencsak távol esett attól a fajta patronalizmustól, amely más történeti régiókban 
uralkodott.70 A mérsékelten patronalisztikus országok között találjuk még (1) a balti álla- 
mokat, ahol kisebb volt a patronalizmusra való civilizációs hajlam (a nyugati kereszténység 
részeként), viszont nagyobb patrimoniális kommunista elnyomás is nehezedett rájuk 
(a szovjet kommunizmus évtizedei alatt),71 valamint (2) Szerbiát, amely az előző fordítottja, 
hiszen a patronalizmusra való nagyobb civilizációs hajlamot (a keleti ortodoxia részeként) 
kombinálta a kevésbé patrimoniális kommunizmussal (hiszen az egyik, Szovjetunión kívüli 

67 Kitschelt et al., Post-Communist Party Systems, 24–27.
68 Hale, Patronal Politics, 59. Valójában Jugoszlávia valamennyi történeti régióból tartalmazott darabokat: 

a nyugati kereszténységből Szlovéniában és Horvátországban, a keleti ortodoxiából Szerbiában és 
Montenegróban, valamint az iszlámból Koszóvóban, illetve Bosznia és Észak-Macedónia egyes részein.

69 Bokros, Accidental Occidental, 31–55.
70 Hale, Patronal Politics, 460–461. Lásd még Bunce és Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in 

Postcommunist Countries, 59–78.
71 Greenslade, „Regional Dimensions of the Legal Private Economy in the USSR”.
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reformmodell színhelye volt). Végül, amit láthatunk, hogy minél mélyebbre haladunk 
az ortodox és iszlám civilizációkba, annál inkább lehetünk tanúi annak, hogy – weberi 
kategóriákat használva – az „igazgatást végzők” egyre kevésbé vannak elválasztva az 
„igazgatás eszközeitől”.72 Ezek a társadalmak patrimoniális kommunista rendszereket 
termeltek ki, és ennek megfelelően ők hordozzák a kommunista uralom leginkább patro- 
nalisztikus örökségét is.

1.2. táblázat. A patronalisztikus örökség a kommunista uralom végén. Forrás: Hale (2015, 60). 

Leginkább 
patronalisztikus

Albánia, Azerbajdzsán, Belarusz, Bulgária, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Macedónia, Moldova, 
Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán

Mérsékelten 
patronalisztikus Észtország, Lettország, Litvánia, Szerbia, Szlovákia

Legkevésbé 
patronalisztikus Csehország, Horvátország, Kelet-Németország (NDK), Lengyelország, Magyarország, Szlovénia

1.5. „D” tézis: a demokratizálódás nem változtatta 
meg a szférák szétválasztottságát

1.5.1. A szétválasztatlan szférák alapstruktúrája demokratikus 
keretrendszerben
Egyes posztkommunista országokban még nem ért véget a diktatúra: Kína fenntartotta 
az egypártrendszert, amely névleg kommunista még ma is, bár mi posztkommunistának 
tartjuk, mert már nem kommunista diktatúra, hanem inkább felfogható egy másik rezsim- 
ideáltípusnak (ld. lentebb). Amióta azonban 1989-ben ledőlt a berlini fal, 1991-ben pedig 
összeomlott a Szovjetunió, a három történeti régió országai megtapasztalták a rendszer- 
váltást a kommunista diktatúrából a választásos rezsimek felé.73 A Szovjetunió össze-
omlása nyomán keletkezett hatalmi vákuumban a térség felszabadult országainak új politi-
kai rendszereket kellett építenie – az építkezés kézenfekvő modellje pedig a nyugati típusú 
liberális demokrácia volt. Ebből adódott a „történelem végének” eufóriája: a valamikori 
kommunista országok leszámoltak a totalitarianizmussal és a bürokratikus állami tulajdon 
elvével. „A Nyugat” történelmi győzelmet aratott „a Kelet” fölött.

Ez a győzelem azonban csak annyiban volt igaz, amennyiben a diktatúra és a közpon-
ti tervgazdálkodás véget ért. A totalitarianizmustól való megszabadulás következménye 
nem az volt, hogy az országok egyetemesen átvették a nyugati elveket, hanem a civilizációs 

72 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 240.
73 Huntington, The Third Wave, 23–26. 
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minták kezdtek szabadabban hatni az egyes országokra. A civilizációs mintázatok elkezdtek 
„felbugyogni”, amint lekerült róluk a kommunizmus lefojtó politikai fedője, különböző 
formákban a különböző régiókban és különböző behatások alatt. Ez vezet el bennünket 
a „D” tézishez, lezárva a téziscsoportot és egyszersmind össze is foglalva a „makacs struk-
túrák” argumentumot.

„D” tézis. A posztkommunista időkben a rendszerváltások elhozták a formális intézményi 
rendszer átalakulását, de nem hozták el az aktorok informális felfogásának változását 
a társadalmi cselevés szféráinak szétválasztásáról. A liberális demokrácia csak azokban az 
országokban jöhetett létre, ahol az aktorok informális felfogása a szférák szétválasztása volt 
(„A” tézis). Minél több elválasztatlan szférát termelt ki a civilizációs hovatartozás („B” tézis”) 
és a kommunista rezsim hatása („C” tézis) az aktorok szintjén, annál patronálisabb rezsim 
jött létre. Az, hogy a rezsim demokratikus/többpiramisos vagy autokratikus/egypiramisos 
lett-e, az főleg két tényezőtől függött: (1) az osztott végrehajtó hatalom és az arányos válasz-
tási rendszer jelenlététől, valamint (2) a nyugati kötődéstől és befolyástól.

Az általános tanulság az, hogy az aktorok szintjén a társadalmi cselekvés szféráinak szét-
választottsági foka makacs: nem változik egykönnyen a társadalomban, különösen nem 
magától, célzott beavatkozás és/vagy fokozatos reformok nélkül. Természetesen minden 
civilizációnak megváltozhat egy-egy eleme, mint a vallás jellege vagy a személyes iden-
titás meghatározásában betöltött szerepe.74 A nemzeti identitás is óriási változáson ment 
át a szovjet birodalom összeomlása nyomán, arra késztetve a kutatókat, hogy a poszt-
kommunista rendszerváltásokat „hármas átmenetként” fogják fel: nem csak az allokáció 
(gazdaság) és az alkotmányozás (politika), hanem a nemzeti lét (identitás) terén is.75 De 
a szférák szétválasztási szintje a történelem tanúsága szerint csak igen lassan képes változni. 
A formális intézmények idővel képesek lehetnek befolyásolni a szétválasztás szintjét, mint 
az Nyugaton és másutt történt,76 de az embereket nem lehet megváltoztatni pusztán azzal, 
hogy új formális intézményeket rakunk föléjük. Ehelyett az emberek a saját felfogásuk 
szerint fogják belakni ezeket az intézményeket, és – amennyiben a szétválasztásról alko-
tott fogalmuk más, mint amit az intézmény feltételez – a formális intézmények informális 
felfogása fogja uralni a politikai rendszert.77 Igaz, a fentről lefelé bevezetett kommu- 
nista diktatúrák képesek voltak tartós hatást gyakorolni, de ez főleg agresszív és mindet 
átható természetük miatt volt lehetséges, amellyel a szférák összevegyítésének ideoló-
giai programját nemcsak áterőltették a társadalmon, de évtizedekig fenn is tartották.78 
S még itt is megfigyelhetjük, hogy ha a kommunista rezsim olyan társadalmakat kerít 
hatalmába, amelyek előrehaladottak a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztása 
terén, akkor, noha az eredmény regresszió, mégis átöröklődik valamennyi a koráb-
bi korszak civilizációs hagyományából. Ezt példázzák a balti államok: közel ötvené-
vi szovjet megszállás sem tudta eltörölni nyugati keresztény örökségüket, és annyira 

74 Hale, „Civilizations Reframed”.
75 Offe, „Capitalism by Democratic Design?”
76 Stefes, „Historical Institutionalism and Societal Transformations”.
77 Sztompka, The Sociology of Social Change; Elster, Offe és Preuss, Institutional Design in Post-Communist 

Societies.
78 Pop-Eleches és Tucker, Communism’s Shadow.
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patronalisztikus országgá tenni őket, mint Oroszország és a többi ortodox utódállam. 
Integrálásuk a Szovjetunióba nem járt együtt a keleti-ortodox civilizációba való asszi- 
milálódásukkal.79

Az előző két ábrához hasonlóan egy sor kölcsönös kapcsolatban álló jelenségként 
itt is bemutathatjuk, milyen alapstruktúrák jöttek létre, amikor a rendszerváltás előt-
ti társadalmi és uralmi struktúrák a rendszerváltás utáni formális intézményekkel kap- 
csolódtak össze (1.4. ábra). A kiindulópont megint csak a szférák szétválasztatlansága, ami 
viszont immár egy formailag demokratikus környezetben létezett. Ezzel nem azt akarjuk 
mondani, hogy a posztkommunista fejlődés egyenesen és egyből mintaszerű demokrati-
kus intézményeket eredményezett; ellenkezőleg. A posztkommunista országok kísér-
letet tettek arra, hogy átvegyék a formálisan nyugati intézményeket, köztük a többpár-
ti választásokat, a hatalmi ágak alkotmányos szétválasztását, és a szabad vállalkozás 
rendszerének jogi elismerését (éppúgy, mint a polgári szabadságjogokét). A valódi kérdés 
viszont az volt, hogy vajon kíséri-e antipatronális átalakulás a demokratikus áttörést, 
vagy sem [→ 7.3.4.]. Az 1.4. ábra alsó rubrikái azt mutatják, mivé lettek a formális in-
tézmények antipatronális átalakulás híján, azaz amikor az aktorok szintjén a szétválás 
kezdetlegessége vagy hiánya élt tovább. Máshogy fogalmazva, itt láthatjuk, hogy mit ered-
ményeztek az örökölt társadalmi és uralmi struktúrák, miután megszabadultak a bürokra-
tikus építménytől, ami egykor a kommunista rendszer volt.

1.4. ábra. A makacs struktúrák hatásának sematikus ábrázolása. A sötétszürke a fő okot jelzi, a középszürke 
a személyes kapcsolatokat érintő következményeket, a világosszürke az intézményi következményeket, 
míg a legvilágosabb szürke a rendszerszerű torzulásokat, a következmények két sora után. 

Miután a rendszerváltás nyomán megbukott a kommunizmus személyes kapcsolatokat 
keretező bürokratikus gépezete, a kapcsolatok az új intézményi keretben kezdtek működni:

79 Tiido, „Where Does Russia End and the West Start?”

A társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztatlansága (demokratikus környezetben)

PatrimonializációFogadott politikai családok
(informális patronális hálók)

Fő ok

Társadalmi
struktúrák

Uralmi
struktúrák

A korrupció központosított/monopolizált formáiRendszer-
szerű torzulás

Hatalom&tulajdonInformális hálók
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 ◆ Informális hálók. A társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztatlansága a feudális 
és a kommunista időkben is a formális intézményi berendezkedéssel összhangban 
létezett. A kommunizmus előtti korban a feudális intézmények (köztük az állam 
és az egyház) a premodern társadalom megerősítő tükörképei voltak, a kommu-
nista bürokrácia pedig ugyancsak nyíltan olvasztotta egybe a társadalmi cselekvés 
szféráit, és eszerint vezérelte az embereket. Így a rendszerváltás előtti politikai beren- 
dezkedéseket a formális intézmények fensőbbségével jellemezhetjük, az informális 
kapcsolatok pedig – bármily fontosak is voltak – vagy a formális hierarchiákon 
belül jelentkeztek (mint a formális főurak között), vagy pedig az adott személyek 
formális státusa és hatalma alapján jöttek létre (mint a kommunista korszak elosztó 
központjai körül alakuló hálók, a „blat” esetében [→ 5.3.5.]).80 Azonban a rend-
szerváltás után szakadék keletkezett a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasz-
tását képviselő, újonnan alapított intézmények és a társadalmi valóság között. Jól 
mutatja ezt Ronald Inglehart és Christian Welzel kulturális térképe, amelyet az 1.5. 
ábrában találunk az 1996-os évre nézve.81 A „túlélés kontra önkifejezés” dimenzióit 
a térképen egyszersmind tekinthetjük a nyílt és a zárt, illetve a nyugati típusú liberális 
demokráciát inkább vagy kevésbé elfogadó társadalmak mércéjének. Mint láthat-
juk, valamennyi nyugati demokrácia a skála jobb felén helyezkedik el, közelebb az 
önkifejezési végponthoz, míg posztkommunista országok közül mind inkább a skála 
baloldalán található, közelebb a túlélési végponthoz.

Mivel a beivódott társadalmi struktúrák nagyobb tiszteletnek örvendtek a liberális 
demokrácia kulturálisan gyökértelen keretrendszerénél, a formális intézményeket 
szisztematikusan megkerülték, és olykor át is alakították őket, hogy beleillesz-
kedjenek az informális társadalmi kontextusba. Ez az informális intézmények 
fensőbbségét jelenti, avagy a formális intézmények informális felfogásának fent em-
lített dominanciáját. A hétköznapi emberek szintjén ez széles körű korrupcióban 
nyilvánult meg,82 valamit általános bizalmatlanságban is a formális intézmények 
iránt, amelyek rendszerint nem is voltak képesek eljutni a fejlődésnek addig a fokáig, 
ahol az emberek elkezdhettek volna bízni bennük.83 Az elitek szintjén az informali- 
tás fensőbbsége azt jelentette, hogy a formális (állami vagy párt-) pozíciók eleve 
másodrangúak, és az informális hálókban elfoglalt pozíció az, ami a valódi hatal-
mat meghatározza.84 Vlagyimir Gel’man orosz kutató is megerősíti, hogy a térség-
ben „az informális intézmények fenntartható dominanciáját látjuk mind a politikai 
döntéshozatal, mind pedig az átlagemberek hétköznapi élete szintjén”,85 ez a helyzet 
pedig különösen szembetűnő a keleti ortodox és iszlám történeti régiókban („B” té-
zis), illetve konkrétan azokban az országokban, amelyek hosszú évtizedeket töltöttek a 
patrimoniális szovjet kommunizmus alatt („C” tézis). Huszein Alijev beszámolója szerint 
„a közép-európai és balkáni posztkommunista társadalmak informalitásához képest 

80 Ledeneva, Russia’s Economy of Favours.
81 „WVS Database–Findings and Insights”.
82 Karklins, The System Made Me Do It.
83 Kornai, Rothstein és Rose-Ackerman, Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében. 
84 Hoffman, Oligarchák.
85 Gel’man, „Post-Soviet Transitions and Democratization”, 97.



1.5. „D” tézis: a demokratizálódás nem változtatta meg a szférák szétválasztottságát • 57

1.5. ábra. A World Values Survey (Értékfelmérés a világról) 4. hullámának (1996) kulturális térképe, a körön 
belül a posztkommunista országokkal. Magyarázat: A „hagyományos értékek” a vallást, az apa-gyermek 
viszonyt, a tekintéllyel szembeni engedelmességet és a tradicionális családi értékeket hangsúlyozzák; 
a „világi-racionális értékek” kevesebb hangsúlyt fektetnek a vallásra, a hagyományos családra és a 
tekintélyre; az „önkifejezési értékek” magas helyet adnak a környezetvédelemnek, a toleranciának, és 
növekszik a gazdasági és politikai döntéshozatali folyamatban való részvétel igénye; a „túlélési értékek” 
a gazdasági és fizikai biztonságra helyezik a hangsúlyt.
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a posztszovjet informális intézmények és gyakorlatok szélesebb körben elterjedtek, 
fontosabbak a népesség számára, és szorosabban kötődnek a politikai és szociokul-
turális szférákhoz is. […] A legtöbb, a Baltikumon kívüli volt szovjet államban az 
informalitás nemcsak a populáris társadalmi kultúra egy részét alkotja, hanem lét-
fontosságú szociális biztonsági hálót is nyújt, illetve a mindennapi élettel való meg-
birkózás mechanizmusaként szolgál, ami egyaránt fontos a gazdaságban, a politiká- 
ban, a polgári szerveződésekben és az interperszonális kapcsolatokban is. A „Life 
in Transition” [Élet az átmenetben] felmérése szerint […] jelenleg a posztszovjet 
háztartások több mint 60 százaléka támaszkodik informális biztonsági hálókra. Ez-
zel összehasonlítva a közép-európai posztszocialista országok háztartásainak csak 
30 százaléka, és a balkániak körülbelül 35 százaléka használja napi gyakorisággal 
a magán-biztonsági hálókat”.86

 ◆ Fogadott politikai családok (informális patronális hálók). Az előző pontnak (vala- 
mint az országok az 1.2. táblázat kapcsán már említett patronális örökségének) a követ- 
kezményeként a patronalizmus, amit korábban formálisan kikényszerített kapcso-
latokon, feudális és bürokratikus alávetésen keresztül gyakoroltak, a demokratikus 
berendezkedés körülményei között túlnyúlik a formális intézményeken. Máshogy 
fogalmazva, az informális hálók átveszik a formális intézményeket, és díszletekként, 
mint homlokzatot használják őket, miközben az a pozíció, amit valaki egy informális 
patronális hálóban betölt, nem feltétlenül esik egybe a formális állami adminiszt- 
rációban elfoglalt pozíciójával. A hatalom forrása egyrészt a politikai és gazdasági 
erőforrások összeolvadása (hatalom&tulajdon), másrészt pedig az a pozíció, amit az 
ember az informális patronális háló piramisszerű, hierarchikus engedelmességi 
rendjében betölt.

Az ilyen hálót, hálózatot nevezhetjük a posztkommunista kontextusban „foga- 
dott politikai családnak” is. A fogadott politikai család a patronális háló egy sajátos 
típusa, amit szemben a feudalizmussal vagy a nómenklatúrával nem egy formális 
hierarchia tart össze, hanem informális vérségi és kvázi-vérségi kapcsolatok, 
valamint a csúcspatrónus iránti személyes lojalitás a patriarchális családok kul-
turális mintáinak megfelelő módon [→ 3.6.]. Más szavakkal „van az elitkapcsolatok-
nak egy hierarchiája, amelyben nagy hatalmú elitszemélyek kis csoportjai közvetlen 
személyes kontaktusok és tapasztalat útján ismerik egymást. Ezek az elitkapcsolati 
körök egymásba fonódnak: minden elitszemély ismeretségben áll és együttműködik 
más elitszemélyekkel, akik fölötte vagy alatta állnak a társadalmi hierarchiában”, 
mely utóbbi egyúttal egy „igen centralizált, egy központi […] udvarból kiindulva 
felülről lefelé épülő vertikális, piramidális struktúra” is.87 Kathleen Collins – aki 
„klánoknak” nevezi a fogadott politikai családokat [→ 3.6.2.1.] – kifejti, hogy a „klán- 
normák erős lojalitást és egyszersmind a klán nagyfokú patronálását is megkíván-
ják, [és] ezek a normák olykor konfliktusba kerülhetnek egy modern, bürokratikus 
állam identitásával. A klánok úgy fordulnak az államhoz, mint a patronázs és az 
erőforrások elosztójához […]. Az állami intézményekhez hozzáféréssel bíró klán-
tagok azzal patronálják a »rokonságot«, hogy klánhovatartozás szerint osztogatják 

86 Aliyev, „Post-Soviet Informality”, 187. Lásd még EBRD, „Life in Transition”.
87 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 36. 
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az állasokat, nem pedig érdem szerint. […] A klánok politikája elszigetelt, kizárásos 
alapú és nem átlátható”.88

A rendszerváltás az öröklött intézményi struktúráknak nem pusztán a fennmaradását 
hozta el, de át is alakította azokat:

 ◆ Hatalom&tulajdon. Az állami tulajdon monopóliumának lebontása eltérő utakon 
ment végbe a különböző posztkommunista rezsimekben, de legtöbbjük esetében 
a privatizáció eredményeként a magánszektor GDP-ből való részesedése a 2000-es 
évekre elérte a 60-80 százalékot.89 Azonban míg Nyugaton a privatizálás egy piaci 
tranzakció, amely egy már meglévő vagyonos réteg számára jelent alternatív befek-
tetési területet, a posztkommunista rezsimekben magának a folyamatnak kellett 
létrehoznia a tulajdonosi réteget.90 Ám az ezekben az országokban a külön-
böző privatizációs hullámok jellemzően nem transzparens, legitim folyamatként 
mentek végbe.91 Az 5. fejezetben részletesebben is megvizsgáljuk majd a privati- 
zációnak az elit túlélésével való kapcsolatát [→ 5.5.2.]. De hogy ez mit is jelentett, 
azt illusztráljuk most azzal, ha felidézzük az Oroszország-szerte erre a folyamatra 
használt szótalálmányt: prikhvatizacija. A kifejezés két orosz szó, a „privatizáció” és 
a „megszerezni, erőszakosan elragadni” szavak kombinációjából jött létre; magyarul 
valahogy úgy hangzana, „ragadizáció”.92 Akárhogy is, mindegyik kifejezés a folyamat 
önkényes, agresszív aspektusára utal.93

A kommunista rendszerben az állami tulajdon a politikai testületé volt, s mint 
ilyet, a nómenklatúra birtokolta és irányította. Azonban kezelői pozíciójuk folytán 
ők bürokratákként rendelkeztek fölötte, nem pedig magántulajdonos módjára. A rend- 
szerváltó privatizáció folyamatában a politika és a piacok szféráinak szétválasz-
tása csupán látszólagos volt [→ 5.5.2.]. Nemcsak hogy a politikai szféra jelölte ki 
az első magántulajdonosokat, és gondoskodott róluk, hanem a politikai szféra tag-
jai úgymond túszul is ejtették egymást: a posztszovjet autokráciákban a központi 
tervgazdálkodás nem nyugati értelemben vett piacgazdasággá vált, hanem útköz-
ben „kapcsolati gazdasággá” merevedett [→ 5.]. A rendszerváltás után a hatalomhoz 
kötött tulajdon rendszerét reprodukálták olyan, új formában, ahol nincs gazdasági 
hatalom politikai hatalom – vagy legalábbis politikai hátország – nélkül,94 és poli-
tikai hatalom sincs gazdasági hatalom nélkül.95

88 Collins, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, 52–53.
89 Lane, „Post-State Socialism”.
90 Szelényi, „Kapitalizmusok a kommunizmus után”.
91 Példákért lásd Hale, Patronal Politics, 95–115; Kryshtanovskaya és White, „From Soviet Nomenklatura 

to Russian Elite”. 
92 Magyarországon is gyakorta emlegetnek „rablóprivatizációt”, és sok mást, de jellemzőbb a nagyon 

hasonló szójátékkal létrejött „gengszterváltás”, ha kicsit tágabb is az értelme. (A ford.)
93 Granville, „‘Dermokratizatsiya’ and ‘Prikhvatizatsiya’”; Wedel, „Corruption and Organized Crime 

in Post-Communist States”.
94 Mara Faccio számításai szerint a politikailag bekötött vállalatok a világ tőkepiaci kapitalizációjának 

7,7%-át teszik ki, míg Oroszországban ez a szám 86,7%. Faccio, „Politically Connected Firms”.
95 Åslund, Russia’s Crony Capitalism; Åslund, Ukraine.
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 ◆ Patrimonializáció. Míg a prekommunista országokban a társadalmi szférák szét-
választásának kezdetleges volta vagy hiánya a feudális intézményekben patrimo-
nializmust eredményezett, ugyanez a tényező a kommunizmus örökségeként 
a posztkommunista korszakban az újonnan létesült demokratikus intézményeket 
patrimonializálta. Oleksandr Fisun ukrán kutató leírja, hogy Oroszország rend-
szerváltás utáni átalakulása „az állami gépezet irányításának közvetlen kisajátítási 
folyamata volt az uralmi elit (párt/menedzsment; másod- és harmadszintű nó-
menklatúra és regionális, köztársasági szintű al-elit) részéről. […] A folyamat át-
alakította a patrimoniális uralom fél-tradicionális elemeit, amik ott éltek a szovjet 
rendszer mélyén, és egy frissített és »modernizált« neopatrimonializmussá alakította, 
amelyben […] a patrimoniális kapcsolatok elvesztik tradicionális jellegüket, és egy 
modern gazdasági dimenziót öltenek. […] Az így létrejött neopatrimoniális rendszer 
[…] serkentette a posztszovjet politikai kapitalizmus fejlődését, és neopatrimoniális 
logikát vitt a demokratikus mechanizmusok működésébe, méghozzá olyat, amelyben 
az aktorok viselkedését már nem annyira tradicionális és/vagy ideológiai motívumok 
irányítják, hanem járadékvadász típusú financiális ösztönzők.”96

A posztkommunista rezsimekben, ahol a közhatalomnak a magánérdekek szolgálatába 
állítása (más néven a korrupció) a tipikus, ott ezek nem a megszilárdult rendszer 
elítélendő, felszíni velejárói, hanem a rezsim meghatározó elemei [→ 2.4., 5.3.]. Az ilyen 
rendszerszerű torzulások ugyanis nem másból, mint a szociológiailag beágyazott uralmi 
struktúrákból következnek: egyfelől a patrimonializációból, másfelől az informális patroná-
lis hálókból. Máshogy fogalmazva, amit az ilyen uralmi struktúráknál látunk, az a korrup-
ciónak egy olyan evolúciós szintje, ami túllép a korrupció szabadversenyes – s ezáltal alkalmi 
és egyedi – formáján, de még az állam foglyul ejtésén is, amelyet bűnözői vagy oligarchikus 
csoportok kezdeményeznek. Ahol a posztkommunista gazdasági és tulajdonviszonyokkal 
is összefonódott állami intézményeket informális patronális hálózatok patrimonializálják, 
ott a korrupciót nem megszüntetni igyekeznek, azaz nem a normától való devianciaként 
kezelik, hanem monopolizálják és központilag működtetik. Ha egyetlen fogadott politi-
kai család képes ezt országos szinten megvalósítani, akkor ezt az állapotot „maffiaállamnak” 
nevezhetjük: a patriarchális családfőnek a fogadott családban – azaz a maffiában – meglévő 
premodern jogosítványainak az érvényesítésére tett kísérlete egy ország szintjén.97 Egy maf-
fiaállamban a korrupt cselekedetek engedélyezett és engedély nélküli törvénytelenségre 
oszlanak, és a csúcspatrónus döntésén, illetve a kliensei lojalitásán múlik, hogy ki élvez 
büntetlenséget s kivel szemben érvényesítik a törvényt [→ 3.6.3., 4.3.4.].

Talán hasznos lehet ezen a ponton, mielőtt még belemélyednénk a demokratizálódás 
regionális részleteibe, egy példán keresztül összegezni a szférák szét nem válásának három 
ideáltipikus modelljét. A patronális hálók átalakulását Oroszország példáján követhetjük 
legegyszerűbben nyomon, ahol az 1917-es februári forradalom előtt a cár volt a hatalom 
feje, s az ő patronális hálójának elitjét a szolgáló nemesség és a feudális rendek alkották 
(1.3. táblázat). 1917 forradalmai a kezdeti évek után a pártfőtitkár által uralt új típusú 
patronális háló, a nómenklatúra kialakulását eredményezték, majd a kommunista rendszer 
összeomlása után a kilencvenes évek végétől megszilárduló prezidenciális rendszerben a 
patronális hálózat elitje egy fogadott politikai család formájában jelenik meg. Az „uralmi 

96 Fisun, „Neopatrimonialism in Post-Soviet Eurasia”, 85.
97 Vö. Hobsbawm, Primitív lázadók, 65–73. A maffiaállam egy pontosabb definícióját adjuk a 2. fejezetben 

[→ 2.4.5.].
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elit” egy semleges kifejezés, mely önmagában még nem utal sem az elit szervezeti formá-
jára, felépítésére, belső viszonyaira, sem pedig annak legitimációjára. Viszont amikor egy 
patronális hálózat uralmi elitjéről beszélünk, akkor ez már magában foglalja ennek közvet- 
len hierarchikus jellegét is.

A cári Oroszországban az uralmi elit tagjai születési alapon, nemesi státuszuk révén 
voltak az elit részei. Az elit tagjának a személyéhez tartoztak az elit státuszával járó jogosít-
ványok. E körbe személyeket beemelni, adoptálni lehetséges volt, ám illojalitás esetén e stá-
tuszból kitaszítani nem. A törvény érvényesítése esetükben élet-, szabadság- vagy vagyon-
vesztést jelenthetett, státuszvesztést nem. A kommunista nómenklatúra esetében a viszony 
fordított volt: ott az elitet úgymond a hatalmi pozíciók személytelen regisztere képezte. 
Ebben a pozíció, s nem a személy státusza volt rögzített, vagyis az adott pozícióban a sze-
mélyek voltak cserélhetők a pártfőtitkár kedve szerint. Ám mindkét patronális háló uralmi 
elitje – akár a személyes státusz, akár a személytelen pozíció regisztere által – formalizált 
és rögzített bebocsátási és kitaszítási szabályokkal működött. Nem úgy, mint a posztkom-
munista patronális hálózat elitje, amely Vlagyimir Putyin alatt 2003-ra egypiramisossá 
vált Oroszországban, s amelyben a formális és informális szerepek és pozíciók egyfajta, 
nehezen nyomon követhető konglomerátumban elegyednek [→ 7.3.3.5.].

1.3. táblázat. A csúcspatrónus formális pozíciója, a döntéshozó „testület” és a patronális hálózatok típusa 
Oroszországban. (A táblázat elnevezéseinek pontos meghatározása a 2–3. fejezetben lesz olvasható.) 

Csúcspatrónus formális 
pozíciója (a végrehajtó 
hatalom feje)

Az uralkodó „testület” 
(a döntéshozó 
központ)

Az uralmi elit a 
patronális hálók 
típusa szerint

A patronális állam 
típusa

1917 előtt cár udvar
szolgáló nemesség, 
feudális rendek

feudális állam

1917–1991 pártfőtitkár politbüró nómenklatúra pártállam

2003 után elnök patrónus udvartartása fogadott politikai család maffiaállam

1.5.2. Egypiramisos és többpiramisos rendszerek: A demokrati- 
zálódást meghatározó tényezők a három történeti régióban
Az alapján, hogy a rendszerváltás után a civilizációs hovatartozás és a kommunizmus hatása 
határozta meg a társadalmi cselekvés szférainak szétválasztottsági szintjét, fontos, hogy ne 
vonjunk le elhamarkodott következetéseket. Magyarán szólva, mi nem mondjuk azt, aminek 
az alapján a modernizáció teoretikusai Huntingtont szokták támadni, vagyis hogy „a kap- 
csolat a gazdaság, a demokrácia és a kultúra között […] kizárólagos, egyértelmű és merev”.98 
Valójában az 1.4. ábrában szereplő struktúrák erős jelenléte önmagában még az orto-
dox és iszlám történeti régiókban is csak a rezsimek patronális jellegét határozták meg, 

98  Kollmorgen, „Modernization Theories”, 59.
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azt nem, hogy ezek demokratikusak vagy autokratikusak-e.99 Mit több, egy patronális 
rezsim lehet „egypiramisos”, ami azt jelenti, hogy egyetlen patronális háló uralkodik, 
a többi hálót pedig alávetették, marginalizálták vagy megsemmisítették, illetve lehet 
„többpiramisos” is, amikor több, nagyjából egyenlő hatalmú háló verseng, és egyiknek 
sincs meg az ereje az összes többi háló leuralására [→ 4.4.].100 Azt, hogy melyik kategóriába 
került egy ország a kommunizmus összeomlása után a maga „elsődleges pályáján” [→ 7.3.2.], 
az leginkább két tényezőtől függött: (1) az elnöki rendszer és arányos választási rendszer 
jelenlététől vagy hiányától, illetve (2) a nyugati kötődéstől és befolyástól.

Az első tényező nem más, mint a formálisan demokratikus intézmények rendszervál- 
tás nyomán létrejött formája: a végrehajtó hatalom típusa és a választási rendszer volt 
az a két elem, amely befolyásolta, hogy egy- vagy többpiramisos rendszerek jöttek-e létre 
a térség országaiban. Míg ezeknek az intézményeknek a pontos formája gyakran esetle- 
ges volt, s az elitalkuk és a rendszerváltás alatt adódó politikai lehetőségek függvényében 
alakult,101 a későbbiekben alapvető hatást gyakoroltak a politikai verseny kialakult struk-
túráira. Láthatjuk ezt, ha elemezzük azokat a rendszereket, amelyek az 1.4. táblázatban 
szereplő országokban kialakultak. Ez a táblázat a patronalizmus és a végrehajtó hatalom 
típusa szerint mutatja be a rezsimeket.

1.4. táblázat. Formális alkotmányok és patronalizmus a posztkommunista országokban az 1990-es évek 
közepe óta. Forrás: Hale (2015, 459.), módosítva. 

Patronalizmus 
foka

A végrehajtó hatalom típusa

Prezidencializmus Osztott végrehajtó hatalom Parlamentarizmus

Magas

Azerbajdzsán,* Belarusz,* 
Kazahsztán,* Kirgizisztán (2010-ig),* 
Moldova (2000-ig),* Oroszország,* 
Tádzsikisztán,* Türkmenisztán,* 
Ukrajna (1991–2006;  2010–2014),* 
Üzbegisztán*

Kirgizisztán (2010–)*,
Moldova (2016–),* 
Örményország,* 
Románia,* 
Ukrajna*

Albánia, 
Bulgária,* 
Magyarország (2010–), 
Macedónia,* 
Moldova (2000-2016)

Mérsékelt

Észtország, Lettország, 
Litvánia, 
Magyarország (1998–2010), 
Szerbia,* 
Szlovákia*

Alacsony

Horvátország (2000-ig),* 
Lengyelország* 

Cseh Köztársaság (2012–),
Horvátország (2001–),*
Magyarország (1998-ig), 
Szlovénia*

* Közvetlen elnökválasztásos országok

99 Általánosságban azokra a rezsimekre, amelyek magukon hordozzák az 1.4. ábrán látható jellemzőket, 
„patronálisként” utalunk. Azért ezt az aspektust emeljük ki a négy közül, mert a fő célunk a rezsimek 
fogalmi meghatározása, márpedig a rezsimek központi társadalmi aktora az uralmi elit [→ 2.].

100 Hale a többpiramisos rendszerre „versengőpiramis-konfigurációként” (competing-pyramid configuration) 
hivatkozik. Hale, Patronal Politics, 64–66.

101 A magyar esetről lásd Széky, Bárányvakság.



1.5. „D” tézis: a demokratizálódás nem változtatta meg a szférák szétválasztottságát • 63

Nem pusztán arról van szó, hogy a parlamentáris rendszer 
ellene hat az egypiramisos patronális hálózatok kiala- 
kulásának, hanem arról is, hogy a tisztán prezidenciális 
berendezkedéssel szemben az osztott végrehajtó hata- 
lom több intézményes lehetőséget teremt arra, hogy a 
versengő hálózatok kölcsönösen kontrollálva egymást 
– a végrehajtó hatalom elnöki és miniszterelnöki pozíciói 
köré szerveződve – „demokratikusabb” viszonyokat tart-
sanak fenn. Nem véletlen, hogy amikor ezen osztott 
végrehajtó hatalom által jellemzett rendszerekben egy 
patronális hálózat domináns szerepre tör, akkor rendszerint 
kísérletet is tesz a tisztán prezidenciális rendszerre történő 
átállásra, illetve ezen kísérletek bukásakor a versengő 
patronális hálózatok az osztott végrehajtó hatalom újbóli 
bevezetését igyekeznek elérni. Így történt ez az olyan keleti 
ortodox országokban, mint Ukrajna [→ 7.3.4.2.], Moldova 
[→ 7.3.4.4.] és Románia [→ 7.3.4.2.].

Az egypiramisos rendszerek kialakulásában a pat- 
ronalizmus magas foka és a prezidenciális rendszer kéz 
a kézben jár, s ezekben magától értetődő a köztársasági el-
nökök közvetlen választása is. De ez nem jelenti azt, hogy 
ahol közvetlen elnökválasztás van, ott szükségszerűen 
prezidenciális rendszer alakul ki, hiszen az alkotmányos 
berendezkedés még fönntarthatja az ellentmondást a 
közvetlenül választott elnök erős választói legitimáció-
ja és szűk körű végrehajtó hatalmi kompetenciái között. 
Prezidenciális rendszerről érdemben akkor beszélhetünk, 
ahol a miniszterelnök személyében alapvetően nem a par-
lamenti többségtől, hanem az elnöktől függ. Ugyanakkor 
ahol a végrehajtó hatalmi kompetenciák érdemi megosz-
tására kerül sor a köztársasági elnök és a miniszterelnök 
között, ott szintén kizárólagosan közvetlen elnökválasz-
tással találkozunk. A parlamentáris rendszerekben az 
egypiramisos patronális hálózatok kialakulásának gát-
ját alapvetően a választási rendszerek arányossága biz-
tosíthatja, mely rendszerint képes megakadályozni, hogy 
egy politikai szereplő alkotmányozó többséghez és ahhoz 
a kizárólagos lehetőséghez jusson, hogy egymaga dönthes-
sen a fékek és ellensúlyok garanciális intézményeinek sze-
mélyi feltöltéséről. Ahol aránytalan a választási rendszer, 
ott egy parlamentáris rendszerben is létrejöhet a politikai 
hatalom monopóliuma, s megnyílhat az út az egypirami- 
sos patronális hálózat kiépítése előtt. Magyarországnak 
a rendszerváltás után két évtizedig sikerül elkerülnie ezt a 
helyzetet, és megőriznie a demokráciát, de végül nem tu-
dott ellenállni a patronális átalakulásnak, sem annak az 

1.3. idézet: Nyugati kötődés és befolyás.

[Ahol] a nyugati kötődés kiterjedt volt, mint 
Kelet-Európában és Közép- és Dél-Amerikában, 
ott a hidegháború utáni korszakban a kompetitív 
autoriter rendszerek demokratizálódtak. Ahogy 
az autokratikus visszaélés feltűnőbbé vált a világ 
szemében, megnőtt a nyugati reakció kockázata 
is, ugyanakkor egyre többen voltak azok a hazai 
aktorok is, akiknek érdekében állt elkerülni a nem-
zetközi elszigetelődést, nehogy források és presztízs 
tekintetében az ellenzékek javára billenjen az 
egyensúly. Így a kötődés túlságosan költségessé 
tette az autoriter uralom kiépítését és fenntartását. 
A magas fokú kötődés erős ösztönzést jelentett 
az autoriter vezetők számára, hogy inkább adják 
át a hatalmat, semmint lesújtsanak az ellenzéki 
kihívásokra és kihívókra. A nagy kötődésű esetekben 
[…] szinte mindegyik átmenet demokráciához 
vezetett. Ez az eredmény még ott is előállt, ahol 
a hazai feltételek a demokráciához nem voltak 
kedvezőek (pl. Guyana, Macedónia és Románia). 
Ahol a kötődés gyenge volt, mint a volt Szovjetunió 
[…] legnagyobb részén, ott gyenge volt a külső 
demokratizáló nyomás is. Következésképp a rezsi-
mek alakulását elsősorban belpolitikai tényezők 
mozgatták, különösen a hivatalban lévők szervezeti 
ereje. Ott, ahol az állam és/vagy a kormányzó 
pártok jól szervezettek és összetartók voltak […], 
a hivatalban lévők jól tudták „menedzselni” az 
elitkonfliktusokat, és még a komoly ellenzéki kihívá-
sokat is megfékezték […], a kompetitív autoriter 
rezsimek fennmaradtak. […] Ebben az összefüg-
gésben gyakran döntő volt az egyes államok sebez-
hetősége a nyugati demokratizáló nyomással szem-
ben. Ahol az országok stratégiai vagy gazdasági 
fontossága gátolta a külső nyomásgyakorlást (pl. 
Oroszországban), […] ott még viszonylag gyenge 
rezsimek is képesek voltak fennmaradni. Ahol a 
nyugati befolyás erős volt, ott valószínűbb volt, hogy 
az ilyen rezsimek megbuknak. Ezekben az esetekben 
a váltás lehetőséget kínált a demokratizálódásra. 
[…] Viszont az alacsony befolyást mutató esetekben 
[…] az alacsony szervezeti erő instabil kompetitív 
autoritarianizmussal párosult.

– Steven Levitsky és Lucan Way, Competitive 
Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War 
(Cambridge University Press, 2010), 23–24.
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autokratikus áttörésnek, amit az ország aránytalan választási rendszere tett lehetővé 
2010-ben [→ 7.3.3.4.].

A második tényező, amely hatással volt az egy- vagy többpiramisos berendezkedésre, 
a nyugati kötődés és befolyás, amely különféle ösztönzőket nyújtott a demokráciának 
az autokratikus uralommal szemben (lásd 1.3. idézet). Mint Hale írja, a patronális politi-
ka logikája a nagy nyugati kötődéssel és befolyással rendelkező országokban azon alapul, 
hogy „a nyugati aktorok ténylegesen elég erőt tudnak kifejtetni ahhoz, hogy megváltoz-
tassák a hatalomban lévő és ellenzéki hálók várakozásait a tekintetben, hogy egy hatalom-
ban lévő vezető egy bizonyos ponton túl hatalomban maradjon-e, vagy sem. Az [ilyen] 
országokban a nyugati hatalmak inkább képesek rá, hogy kellő mértékben biztosítsanak 
külső anyagi segítséget és tulajdonvédelmet ahhoz, hogy jelentős hálózatokat bírjanak rá, 
hogy ne szerveződjenek egy adott csúcspatrónus hatalma köré. Mindez gyengíti […] az 
egypiramisos politikára való hajlamot”.102 Valójában a három történeti régió mindegyike 
– a nyugati keresztény régió a Szovjetunión kívüli volt szocialista országokkal, az ortodox 
régió az európai szovjet tagállamokkal, valamint harmadikként az iszlám régió a Szovje-
tunió közép-ázsiai államaival – nagy fokú egyediséget mutat e tekintetben, és mindegyiket 
különböző mértékben ösztönözték arra, hogy magukévá tegyék a liberális demokrácia in-
tézményrendszerét.

A nyugati keresztény történeti régióban az egykori közép-kelet-európai szocialista 
államok (immár kiegészülve a balti államokkal) az Európai Unió gravitációs terébe 
kerülve ezer szállal kötődnek az uniós tagállamok gazdaságához. A külkereskedelem irány- 
váltása már a hetvenes években elindult, s a rendszerváltást és a transzformációs válságot 
követően csak fokozódott. A KGST 1991-es felbomlása csak utólagos tudomásul vétele 
volt az addig lezajlott folyamatnak. A gazdasági irányváltást csak elmélyítette az állami 
vagyon döntő részének privatizációja, különböző mértékben ugyan, de tulajdonosként is 
mindenütt erősen helyzetbe hozva a nyugati tőkét. Az Európai Unió 2004 és 2013 közötti 
bővítései pedig a szervezet politikai intézményrendszerébe is inkorporálták a Szovjetunión 
kívüli volt szocialista országok döntő részét, a történetileg a nyugati kereszténységhez 
tartozóknak pedig mindegyikét. 

Az EU-hoz (és a NATO-hoz) való csatlakozás feltétele volt a liberális demokrácia 
intézményrendszerének meghonosítása. Így ezen országok esetében csak az lett kérdéses, 
hogy a nyugatias intézményrendszer és a kommunista múlttal terhelt, kisebb-nagyobb 
mértékben keleties kultúra küzdelmében melyik válik meghatározóvá. Akik optimisták 
voltak az eredményt illetően, abban hittek, hogy a demokratikus intézményrendszer kul-
turált működése, az emberi jogok biztosítása és a közpénzek felhasználása területén mu-
tatkozó hiányosságok az uniós intézmények kontrollja („korbács”) és az uniós források 
(„mézesmadzag”) révén kezelhető gyermekbetegségek. A „hagyományos” korrupció terén 
Románia és Bulgária mutatkoztak a legfertőzöttebb országoknak, de az egymást váltó kor-
mányok ebben a két országban is fenntartották erős elkötelezettségüket az EU iránt. Ezzel 
szemben a demokratikus visszarendeződés [→ 7.3.3.], illetve konkrétan Magyarország 
2010-es autokratikus kísérlete egyszerre jelent egy új, központilag irányított állami bűnszer- 
vezeti minőséget a korrupció területén, s egy olyan kihívást az EU számára, mellyel az EU 
jelentette értékközösséget egy számára kötelezettségek nélküli, folyamatosan hozzáférhető 
„fejőstehénné” kívánja alakítani [→ 7.7.7.2., 7.4.6.2.].

102 Hale, Patronal Politics, 457.
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Az ortodox történeti régióban az európai volt szovjet köztársaságoknál a rendszer- 
váltással csak a kommunista hatalmi struktúra összeomlása következett be, amit nem kísért 
a liberális demokrácia intézményeinek konzisztens kiépülése, hanem többnyire már eleve 
csak egy, a demokrácia intézményeit korlátozottan érvényesülni engedő elnöki rendszer jött 
létre. Ezeket azonban olykor megelőzte – vagy a különböző válságok kapcsán kísérte – az 
államiság meggyengülése és a masszív privatizáció nyomán egyfajta „oligarchikus anarchia” 
megjelenése [→ 2.5.]. Ezen országok esetében az EU gravitációs vonzása már gyengébb, s 
ahol jelen is van – mint Moldova vagy Ukrajna esetében –, ott inkább a megújuló orosz ex-
panzív birodalmi törekvésekkel szembeni védelmet jelenti az új nemzetállamok számára, 
mintsem az unió liberális társadalomszervezési értékrendje átvételének vágyát.

Végül Közép-Ázsia volt szovjet köztársaságaiban a posztkommunista rezsimek 
sosem kerültek a nyugati liberális demokráciák vonzáskörébe, hanem saját erőteret 
teremtettek, és külön pályán mozogtak. Mégis hiba lenne ezeket az országokat pusztán 
„hiányosságaik” alapján leírni a liberális demokrácia eszményeihez képest. Szembe 
kell néznünk az útfüggőség tényével, illetve pontosabban azzal, hogy vannak a mélyben 
működő, történetileg létrejött értékstruktúrák és civilizációs minták, amelyek korlátozzák 
a társadalmi-politikai átalakulás lehetőségét.

1.6. A hibridológián túl: rezsimek egy háromszögű 
fogalmi térben 
A hibridológia hagyományos demokrácia–diktatúra tengelyén maradva nem tudnánk 
reflektálni azokra a társadalmi és uralmi dimenziókra, amelyekben a makacs struktúrák 
működnek. A hagyományos tengely ugyanis a személytelen intézmények szintjére össz- 
pontosít, míg a makacs struktúrák egyaránt érintik ezt a szintet és a személyi kapcso-
latok szintjét. Ebből következően a posztkommunista rezsimek fogalmi megragadásához 
kétszintű megközelítés [→ 7.3.4.1.] szükséges, mert csak így ragadható meg a rezsim, mint 
olyan jelenség, amely a társadalmi cselevésnek mind a politikai, mind a gazdasági, mind 
pedig a közösségi szféráját felöleli.103 Lényegében úgy is mondhatnánk, hogy a hibridológia 
egyszintű megközelítése képes kimutatni egy rezsimben a hatalmi ágak szétválasztásának 
hiányát, de azt, ami (egyebek közt) ehhez vezetett – a társadalmi cselekvés szféráinak szét-
választatlanságát – már nem.

A kétszintű megközelítést követve lehetségessé válik továbbfejleszteni a hibridoló-
giai felfogást a makacs struktúrákkal kapcsolatos meglátások beépítésével, úgy, hogy 
meghatározzuk a rezsim-ideáltípusokat, és fogalmi teret feszítünk ki a velük élő politikai 
rendszerek számára. Fogalomalkotási módszerünknek megfelelően a posztkommunizmus 
irodalmának tipológiái közül a továbbfejlesztésre leginkább alkalmas tipológia nem 
más, mint Kornai János fogalmi kontinuuma.104 Mint azt a Bevezetésben már említettük, 
Kornai munkája már azon a ponton szakít az „átmenet-paradigmával”, amikor a poszt-
kommunista rezsimek intézményrendszerét a demokrácia, az autokrácia és a diktatúra 

103 A „rezsim” e könyv során használt definícióját lásd a második fejezetben [→ 2.2.1.].
104 Kornai, „Még egyszer a »rendszerparadigmáról«”.
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ideáltípusainak meghatározásával tipologizálja.105 Ennek során jellemzők két csoportját 
különbözteti meg: elsődleges (1.5. táblázat) és másodlagos jellemzőket (1.6. táblázat), amik 
egymással egyszerre állnak hierarchikus és ok-okozati összefüggésben is. Mint Kornai írja: 
„az elsődleges jellemzők határozzák meg a rendszer egészét, és ezzel együtt a másodla-
gos jellemzőket is. Az elsődleges jellemzők együttes érvényesülése szükséges és elégséges 
feltétele annak, hogy megjelenjenek a másodlagos jellemzők. […] Ha hozzákezdünk egy 
ország tanulmányozásához, első lépésként célszerű az elsődleges jellemzőkre összpon-
tosítani a figyelmünket. Az első lépésben kapott eredménynek prediktív ereje van. Az elsőd- 
leges jellemzők nem determinisztikusan generálják valamennyi másodlagos jellemzőt; 
a hatás sztochasztikus. Igen jó az esélyünk, hogy ha a vizsgált ország elsődleges jellemzőit 
beazonosítottuk, utána ugyanott megtaláljuk a másodlagos jellemzőket is”.106

1.5. táblázat. Az ideáltipikus demokrácia, autokrácia és diktatúra elsődleges vonásai. Forrás: Kornai (2019, 38.).

No. Demokrácia Autokrácia Diktatúra

1
A kormány békés, civilizált 
procedúrával leváltható

A kormány békés, civilizált procedúrával nem 
váltható le

A kormány békés, civilizált 
procedúrával nem váltható le

2
Szilárdak azok az intézmények, 
amelyek együttesen garantálják 
a leválthatóságot

Csak formálisan léteznek, vagy gyengék 
azok az intézmények, amelyek együttesen 
garantálnák a leválthatóságot

Nem léteznek azok az intézmények, 
amelyek lehetővé tennék/garantál-
nák a leválthatóságot

3
Van legális parlamenti ellenzék; 
a választásokon több párt indul

Van legális parlamenti ellenzék; 
a választásokon több párt indul

Nincs legális parlamenti ellenzék; 
a választásokon egy párt indul

4 Nincs terror (tömeges kényszer-
munkatáborok és kivégzések)

Nincs terror (tömeges kényszermunkatá- 
borok és kivégzések), de szórványosan fel-
használnak különböző eszközöket 
a politikai ellenfelekkel szemben (hamis 
indokolással börtönbüntetés, esetleg 
politikai gyilkosság)

Terror van (tömeges kényszer-
munkatáborok és kivégzések)

Kornai ideáltípusai két fogalmi kontinuumot feszítenek ki: a demokrácia–autokrácia 
és az autokrácia–diktatúra tengelyt, a kutató pedig elhelyezheti a létező rezsimeket ah-
hoz az ideáltípushoz közel, amelyikre a legjobban hasonlítanak [→ Bevezetés]. Amint 
az a két táblából látható, a tíz változó, aminek a segítségével Kornai a három ideáltípust 
meghatározza, tisztán a politikai intézményekre fókuszál, vagyis a politikai cselekvés 
szférájára. Ide tartoznak a kormányzati intézmények, a fékek és ellensúlyok, a pártrendszer, 
a választások és a különféle politikai szabadságjogok, a sajtószabadságtól a szövetkezés és a 
tiltakozás jogáig.

105 Kornai nyomán mi is az „autokrácia” kifejezést használjuk, nem pedig a hibridológia irodalmában 
ugyancsak elterjedt „autoritarianizmus” kifejezést. Ám a 7. fejezetben bemutatjuk majd, hogy 
mennyiben tudjuk mégis elfogadni a hibridológia tipológiáját, mint – tíz másik mellett – a rezsimek 
egyik aspektusát [→ 7.2.2.].

106 Kornai, „Még egyszer a »rendszerparadigmáról«”, 1081.
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1.6. táblázat. A demokrácia, autokrácia és diktatúra másodlagos vonásai. Forrás: Kornai (2019, 39.).

No. Demokrácia Autokrácia Diktatúra

5
A parlamenti ellenzékkel szemben 
nem alkalmaznak represszív 
eszközöketn

A parlamenti ellenzékkel szemben 
alkalmaznak represszív eszközöket Nincs parlamenti ellenzék

6 Aktívak és függetlenek a „fékek és 
ellensúlyok” intézményei

Gyengék és nem függetlenek a „fékek 
és ellensúlyok” szerepére hivatott 
intézmények

Nem működnek olyan intéz- 
mények, amelyeket a „fékek és 
ellensúlyok” szerepére hoztak 
volna létre

7
Aránylag kevés az uralkodó 
politikai csoport által kinevezett 
tisztségviselő

Szinte minden fontos tisztségre 
az uralkodó csoport a saját embereit 
nevezi ki

Minden fontos tisztségre az 
uralkodó csoport a saját embereit 
nevezi ki

8
A kormánnyal szembeni civil 
ellenállásnak nincs törvényi 
korlátja, a civil szféra erős

A kormánnyal szembeni civil ellenállásnak 
nincs törvényi korlátja, de a civil szféra 
gyenge

A kormánnyal szembeni civil 
ellenállást a törvény tiltja

9

Sokféle formában és releváns 
mértékben részt vesznek az érin-
tettek és azok szervezetei 
a döntések előkészítésében 
(érdemleges participáció)

A participáció jogi keretei léteznek, 
de gyakorlatilag nem érvényesülnek

A participációt még formálisan sem 
írják elő

10 A sajtószabadságot a törvény ga-
rantálja, és valóban érvényesül

A sajtószabadságot jogi és gazdasági 
eszközökkel korlátozzák Nincs sajtószabadság

1.7. táblázat. Eurázsia posztkommunista országai a politikai intézményrendszerek szerint (2020-ban). 
Forrás: Kornai (2019) módosítva.

Demokráciák Autokráciák Diktatúrák

Albánia, Bulgária, Cseh Köztársaság, 
Észtország, Grúzia, Horvátország, 
Kirgizisztán, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Macedónia, Moldova, 
Örményország, Románia, Szerbia, 
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna

Azerbajdzsán, Belarusz, Kazahsztán, 
Magyarország, Oroszország, 
Tádzsikisztán, Türkmenisztán, 
Üzbegisztán 

Kína, Vietnám 

Természetesen egyetlen rezsim sem felel meg a valóságban valamely ideáltípus minden 
kritériumának. Ha azonban Kornai ideáltípusait viszonyítási pontként használjuk, akkor 
osztályozhatjuk a posztkommunista országokat aszerint, hogy melyik ideáltípushoz áll 
a rezsimjük a legközelebb. Az 1.7. táblázatban láthatjuk, hogy ennek alapján milyen csopor-
tosítás áll elő. A besorolást áttekintve a világos kritériumok ellenére is elkerülhetetlen, 
hogy ne érezzünk némi bizonytalanságot. Mert bár az autokratikus posztkommunista rezsi- 
mekhez képest demokráciának nevezhetők a nyugati posztkommunista országok, mégis, 
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ha a nyugati liberális demokráciákkal vetjük őket össze, akkor érezhető, hogy valahogy 
nem azonos minőségű demokráciákról van szó. Ha pontosabban szeretnénk közelíteni, 
akkor azt mondhatjuk, hogy három „klaszterbe” sorolni az országokat – demokráciába, 
autokráciába vagy diktatúrába – tiszta és homogén kategorizálást eredményez a politikai 
szféra alapján. Erre szolgál Kornai tízváltozós definiálása, s valójában Kornai nem is 
akart ennél többet; deklarált célja az volt, hogy azonosítsa „az alternatív politikai-kormány-
zati formákat”.107 De ha szociológiai és gazdasági struktúráik szerint nézzük ezeket 
az országokat – mely szférák a társadalmi cselekvés szféráiként nincsenek elválasztva a 
politikai szférától –, akkor az ugyanabban a klaszterben lévő országok egyből nagy hetero- 
genitást mutatnak. Mi több, önálló rezsimtípusokat is izolálhatunk, amelyek között 
a választóvonalat nem a látható formális politikai intézményi szerkezet, hanem a fent említett 
gazdaság-társadalmi struktúrák különbözősége jelenti.

 Ha általában kétszintű megközelítést, konkrétan pedig a makacs struktúrák argu- 
mentumot használjuk, akkor minden Kornai-féle ideáltípushoz két-két altípust 
vezethetünk be.108 Az alapot, amelyből kiindulva különbséget lehet tenni demokrácia 
és demokrácia között, a patronalizmus különböző mértékében találhatjuk meg. Fogal-
mi kontinuumot képezhetünk a demokrácia kategóriáján belül a liberális demokrácia 
és a patronális demokrácia között. A liberális demokráciákban a demokráciák – ko-
rábban Kornaitól idézett – jellemzői az állampolgárok formálisan meghatározott intéz-
ményei közti, míg a patronális demokráciákban az informális, versengő patronális hálók 
közti egyensúlyt szolgálják. Hogy ha a demokrácia–autokrácia kontinuumot ezeknek 
a vonalaknak a mentén kettéosztjuk és kétrészes kontinuummá alakítjuk, akkor e tekintet-
ben a skálának a nyugati liberális demokráciákkal érintkező végén helyezkedne el például 
Szlovénia vagy Észtország, míg az autokráciákkal érintkező másik végén Moldova vagy 
Ukrajna [→ 7.3.]. Utóbbiakat az választja el az egypiramisos patronális hálón alapuló poszt-
kommunista autokráciáktól, hogy országaikban semelyik patronális hálónak sem sikerült 
tartósan domináns, monopol pozícióba kerülnie. Bár voltak erre kísérletek, a társadalmi el-
lenállás korlátozta az egyeduralomra törő patronális hálók pozícióit, s egy újabb dinamikus 
egyensúlyt teremtett a különböző versengő patronális hálók között [→ 7.3.4.].

Ehhez hasonlóan a Kornai-féle autokrácia-ideáltípushoz is meghatározhatunk két 
altípust: a konzervatív autokráciát és a patronális autokráciát. A főáramú hibridológia 
megközelítésmódja általában, illetve Kornai autokrácia-koncepciója konkrétan kiválóan 
illik az első típusra: a konzervatív autokrácia ugyanis magába foglalja a politikai intéz-
mények megszállását és a politikai szféra politikai, hatalmi és ideológiai célú monopo-
lizációját, míg a piaci cselekvés szféráját elválasztva hagyja a politikai cselekvés szférá-
jától. (A piaci cselekvés egyetlen része, amit bekebelez, az az állami vállalatok és a média, 
magyarán mindaz, ami formálisan amúgy is a közszférához tartozik.) Egy ilyen konzer-
vatív autokrácia megteremtésére irányuló kísérlet folyik Lengyelországban 2015 óta, 
ahol Jarosław Kaczyński hatalomkoncentrációja kéz a kézben jár a kollektivista „keresz-
tény-nemzeti” értékrend hegemóniájának megteremtése céljával. Ugyanakkor ő maga egy 
párt vezetője, de nem egy patronális hálóé. Miközben természetesen ellenségként tekint 
az egyén autonómiájára épülő liberális értékvilágra, Kaczyński nem épített fel egy olyan 

107 Kornai, „Még egyszer a »rendszerparadigmáról«”, 1087.
108 A kétszer három ideáltípus pontos definiálásához szükség lenne az alkotóelemeik pontos definiálására 

is, amire a 2-6. fejezetben kerítünk majd sort. Ezen a ponton a rezsimekről csak egy általánosabb leírást 
adhatunk, míg a pontos definíciókat a 7. fejezetben fogalmazzuk majd meg [→ 7.2.1.].
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fogadott politikai családot, amely a piaci és politikai szféra összejátszásán, oligarchákon 
vagy szisztematikus vagyonfelhalmozáson alapulna. Ezzel szemben a patronális autokrá-
cia lényege a politikai és piaci szféra patronalizálása egy fogadott politikai család által, 
amely politikai monopóliumra szert téve az országot kézben tartó egypiramisos patronális 
háló alapjává válik. Egy patronális autokráciákban a legteljesebb mértékben kibontakoznak 
az ideáltipikus makacs struktúrák: az állam patrimonializálása, azaz magánbirtokként való 
kezelése nyomán a rendszer a fogadott politikai család informális és személyes kötések men- 
tén kialakított s a közhatalom eszközeivel bonyolított gazdasági vállalkozásává válik. Ehhez 
a kategóriához áll közel többek között Vlagyimir Putyin Oroszországa 2003 óta és Orbán 
Viktor Magyarországa 2010 óta, ahol a végrehajtó hatalom feje egyben saját egypiramisos 
hálójának csúcspatrónusa is.109

A Kornai-féle diktatúrát ma (1) Észak-Korea testesíti meg, amely rendkívül közel áll 
a kommunista diktatúra ideáltípusához, amit a társadalmi cselekvés szféráinak totális 
egybeolvadása jellemez az egypártrendszer és az állami tulajdon monopóliuma révén, 
valamint (2) Kína, amely a piackihasználó diktatúra110 ideáltípusának paradigmatikus 
esete. Ez utóbbi típus továbbra is fenntartja a diktatúrát a politikai intézmények szint-
jét, ideértve a Kornai-féle diktatúra tíz jellemzőjét, ugyanakkor azonban kinyitja a piacait 
és jelentős magánszektort tűr el a saját politikai céljai érdekében [→ 5.6.2.]. Mondani 
sem kell, hogy az egypárti közszektor és kaptalista magánszektor „furcsa párt” alkotnak, 
és kölcsönösen formálják is egymást. Egyfelől a pártállam már nem totalitariánus, és meg-
jeleníti „a döntéshozók, szervezetek és érdekcsoportok sokszínűségét, amelyek rendsze-
resen részt vesznek a döntéshozatalban” (bár a rezsim továbbra is autoriter, az ellenzéki 
tevékenységet pedig törvényi erővel tiltja).111 Másfelől viszont a magánszektor a szabad 
vállalkozás és a bürokratikus koordináció hibridjét testesíti meg, miközben az egypárt-
rendszer sorain belül s azon kívül is kialakulnak informális patronális hálózatok.112 Való-
jában a piackihasználó diktatúrákat úgy is tekinthetjük, mint azon rendszerváltás előtti 
szocialista reformmodellek érett változatát, ahol a magántulajdont egy bizonyos fokig 
jogilag is elismerték a kommunista diktatúrák.

A hat rezsimideáltípus által kifeszített fogalmi teret mutatja az 1.6. ábra. Ebben a 
háromszögű keretrendszerben a három csúcsbéli típus a liberális demokrácia, a patronális 
autokrácia és a kommunista diktatúra, míg a másik három típus felezi a csúcsbéli típu-
sok közötti tengelyeket (a háromszög oldalait), lényegében ugyanúgy, ahogy Kornai 
felfogásában az autokrácia teszi azt a demokrácia és diktatúra között.

A háromszögű fogalmi tér fekteti le az alapokat a könyv további részéhez. A hat 
ideáltípusról imént adott körülírásunk csupán előzetes meghatározásként értendő, mely-
nek teljessé tételéhez szükség lesz e rendszerek alapköveinek bemutatására éppúgy, mint 
a leíráshoz megfelelő nyelvi készlet megalkotására. Ennek szenteljük a 2–6. fejezetet: kidol-
gozzuk a hat rezsimtípus ideáltipikus alkotóelemeit, homológ fogalmi tereket feszítve ki.

109 Magyarország és Lengyelország szisztematikus összehasonlításáért lásd Magyar és Mitrovits, „Lengyel–
magyar párhuzamos rendszerrajzok”.

110 Köszönettel tartozunk Boris Jánosnak a fogalom megalkotásáért. A főáramú szakirodalom a diktatúrákat 
gyakran „totalitárius” és „autoritárius” kategóriákra osztja (lásd az I.1. táblázatot [→ Bevezetés]), azonban 
a „kommunista” és „piackihasználó” kategóriák jobban megfelelnek a fent közölt céljainknak.

111 Heilmann, „3.8. Between Fragmented Authoritarianism and a Re-Concentration of Power”, 191. Vö. 
Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes.

112 A kínai informális hálók elemzéséért lásd Zhu, „Corruption Networks in China”.



A 7. fejezetben aztán mindezt vizuálisan is megjelenítjük, ahol a háromszögű tér 
mintázatainak segítségével definiáljuk a hat rezsimideáltípust. A végül előálló kategória- 
készlet eszköztárat kínál majd a posztkommunista jelenségek összehasonlító elemzéséhez: 
azokhoz a jelenségekhez, amik mind – közvetve vagy közvetlenül – az ebben a fejezetben 
bemutatott makacs struktúrákból származnak.

1.6. ábra. A rezsimek háromszögű fogalmi tere.

Konzervatív autokrácia

Patronális autokrácia

Patronális demokrácia

Liberális demokrácia Kommunista diktatúra

Piackihasználó diktatúra



2. Állam





2.1. Útmutató a fejezethez

Ez a fejezet az állam komparatív fogalmi rendjének felépítéséről szól. A témákat az 2.1. 
táblában összefoglaltak szerint bontjuk ki, amely tartalmaz számos itt bevezetett fogalmat 
a háromszögű fogalmi tér hat rezsim-ideáltípusának csúcsbéli típusa szerint rendezve.

2.1. táblázat. Az állam a három csúcsbéli rezsimtípusban (az alfejezetek témáival).

Liberális demokrácia Patronális autokrácia Kommunista diktatúra

URALMI ELIT

korlátozott politikai elit fogadott politikai család nómenklatúra

nem-patronális háló informális patronális háló bürokratikus patronális háló

többpiramisos rendszer egypiramisos rendszer egypiramisos rendszer

formális intézmények 
dominanciája

informális intézmények 
dominanciája

formális intézmények 
dominanciája

ÁLLAMMŰKÖDÉS 
ELVE

társadalmi érdek elvének 
alárendelt állam

elitérdek elvének alárendelt 
állam 

ideológiavégrehajtás elvének 
alárendelt állam

versengő, vitán alapuló 
érdekegyeztetés

elitérdek megvalósítása 
a társadalmi érdek kárára

erővel kikényszerített 
feltételezett érdek

transzparens/szabályozott 
kapcsolatok a köz- és 
a magánszféra között

köz- és magánszféra nem transz-
parens/informális összejátszása 

magánszféra alárendelése 
a közszférának

magán- és közérdek konfliktusa magán- és közérdekek fúziója magánérdek elfojtása

ÁLLAMFOGALOM
alkotmányos állam

maffiaállam (klánállam + neo-
patrimoniális / neoszultaniszti-
kus állam + ragadozó állam + 
bűnöző állam)

pártállam

hatalmi ágak szétválasztása hatalmi ágak összekötése hatalmi ágak összeolvasztása

A fejezet a fogalmi keretünk legalapvetőbb fogalmainak bemutatásából indul ki: ezek segít- 
ségével tudjunk kialakítani, nem pusztán a posztkommunista rezsimek koherens fogalmi 
keretét, hanem az ebben a fejezetben meghatározandó államfogalmakat is. A 2.2. rész 
magában foglalja először is a rezsim és az állam definícióját (amelyhez tisztázni kell, milyen 
értelemben fogjuk használni az olyan kifejezéseket, mint „erőszak”, „kényszer,” „uralmi elit” 
és „önkéntes cselekvés”), másodszor pedig ugyanabban a részben megadjuk az „elit” és az 
„uralmi elit” terminusok általános definícióit, valamint az uralmi elitek sajátos hálózatainak 
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leírását a három csúcsbéli rezsimtípusban. Kifejtjük továbbá azt is, hogy milyen értelem-
ben használjuk a „formális”, „informális” „patronális” és „nem-patronális” kifejezéseket, 
és beszélünk majd az egy- és többszintű patronális piramisok rétegződéséről is rétegeik és 
szintjeik szerint.

A 2.3. részben megadjuk azoknak az alapelveknek a tipológiáját, amelyek szerint egy 
állam működhet. Mint látni fogjuk, az államműködés különböző elvei azonnal meghatá-
rozzák a különböző elnevezéscsoportokat, amelyeket az irodalomban az államnak adni 
szokás. Mivel azonban fogalomtárunkat elsősorban a posztkommunista régióra fejlesztjük 
ki, jobban elmélyedni azokban a fogalmakban fogunk, amik az ún. elitérdek elvét, avagy 
a hatalomkoncentráció és a vagyonfelhalmozás ikermotívumait feltételezik. A 2.4. részt 
ezeknek az államkoncepcióknak szenteljük, melyek közül a patronális autokráciára vonat-
kozó fogalmak láthatók a táblázat vonatkozó oszlopának ötödik cellájában. Az ezekre az 
államokra kialakított, de rendezetlenül használt fogalmak között logikai rendet próbálunk 
majd felállítani ún. értelmezési rétegek segítségével, melyek az államműködés négy kulcs-
fontosságú, általunk megkülönböztetett aspektusára vonatkoznak. Minden államtípust 
úgy fogunk kihegyezni, hogy az az államműködésnek egy-egy aspektusára vonatkozzon, 
annak érdekében, hogy a létrejövő fogalmi eszközöket egy koherens elemzési keret részei-
ként használhassuk államok igen széles skálájának megnevezésére és összehasonlítására.

A legitim erőszak monopóliuma, mint az ideáltipikus állam alapvető jellemvonása 
meghatározása után a 2.5. részben az ezt a monopóliumot érő kihívásokkal foglalkozunk. 
Először a bukott állam (failed state) jelenségét írjuk le, ahogy az a posztkommunista 
régióban a Szovjetunió összeomlása után megjelent, és oligarchikus anarchiához vezetett 
olyan országokban, mint Oroszország és Ukrajna. Másodikként tipológiát adunk a legitim 
erőszak alkalmazására, és bemutatjuk, hogy milyen kapcsolatok alakulhatnak ki a formális 
állami aktorok és a szervezett alvilág informális (s egyszersmind gyakorta illegális) aktorai 
között. Ebben a szakaszban beszélünk majd az önkormányzatiság, illetve közelebbről az 
alárendelt szuverenitású maffiaállam jelenségéről is.

Végül a 2.6. rész összefoglalót ad, egyben ki is terjeszti a megelőző tárgyalást. Timothy 
Frye és Andrei Shleifer gyakran hivatkozott, „The Invisible Hand and the Grabbing Hand” 
(„A láthatatlan kéz és a rabló kéz”) című cikkére támaszkodva bemutatjuk a régió hat 
alapvető államtípusát komparatív keretben. Ennek segítségével válnak világossá majd 
a hasonlóságok és különbségek olyan államtípusok között, amelyeket gyakran összekever- 
nek egymással – mint például a maffiaállam és a fejlesztő állam – s eközben bemutathatjuk 
a koordinált és nem koordinált prédavadászat közti különbséget is a maffiaállamokban, 
illetve a bukott államokban.

2.2. Általános definíciók: A keret alapfogalmai

Ebben a részben a könyv legalapvetőbb fogalmainak két csoportját mutatjuk be. Először 
meghatározzuk az „állam” fogalmát olyan, hozzá kapcsolódó fogalmakkal együtt, mint az 
„erőszak”, a „kényszerítés” és a „rezsim”, majd másodszor az „elit” és a hozzá kapcsolódó 
„uralmi elit”, a „patrónus–kliens kapcsolat” és az „informalitás” fogalmai következnek. 
Míg ezen kifejezések némelyikének értelmezése magától értetődőnek tűnhet, fontosnak 
tartjuk tisztázni, hogy mi pontosan milyen értelemben is használjuk őket; túl sok az olyan 



2.2. Általános definíciók: A keret alapfogalmai • 75

vita, aminek a középpontjában nem is az adott jelenség tartalma, hanem a terminológia 
használata áll, miközben voltaképpen ugyanazokról a lényegi vonásokról van szó.

Mivel nem normatív minősítést teszünk, hanem leíró fogalmak eszköztárát próbáljuk 
meg kialakítani, technikailag bármilyen definíciót alkalmazhatnánk bármire: a lényeg az, 
hogy használható, egyértelmű kifejezési eszközöket adjunk [→ Bevezetés]. Az ok, amiért 
pont úgy határozzuk meg ezek az alapfogalmakat, ahogy tesszük, mindenekelőtt az, hogy 
lefektessük az alapokat a fogalmi eszköztárunk egészéhez. Az alábbi definíciókra kohe- 
rensen ráépíthetjük majd a keretünk nagy részét, beleértve az államfogalmakat (amikről 
e fejezet második részében szólunk bővebben), valamint az aktorokról, a politikáról, 
a gazdaságról és a társadalomról szóló terminusokat is (amiket a következő fejezetekben 
definiálunk majd).

2.2.1. Rezsim, állam, erőszak és kényszer
Általánosságban a rezsimet Svend-Erik Skaaning metadefiníciója szerint határozzuk meg, 
amit a szakirodalom számos alapvető munkája segítségével állított össze:1

• Politikai rezsim (vagy egyszerűen rezsim) a formális és informális szabályoknak 
azon intézményesített készlete, amely strukturálja a politikai hatalmi központ-
ban folyó interakciókat, valamint ennek a központnak a kapcsolatát a szélesebb 
társadalommal.

Ezzel szemben az államot – Weber és Fishman nyomán2 – a következőképpen határozzuk 
meg:

• Állam az az intézmény, amely által egy nép uralmi elitje a legitim erőszak alkal-
mazásának monopóliumát gyakorolja abból a célból, hogy erőforrásokat vonjon 
ki, irányítson és osszon el egy bizonyos terület határain belül.

A két definíció összekapcsolódik, ugyanis az állam meghatározásában benne van, amit 
rezsim definíciója „politikai hatalomnak” nevez: a források kivonásának, irányításának és 
elosztásának képessége erőszak alkalmazásával. Tehát az állam nem más, mint a politikai 
hatalmi központ, amit azok az emberek irányítanak, akiket általánosságban „uralmi elit-
nek” hívunk, s akik a hatalmat egy intézményesített, formális és informális szabálykészleten 
keresztül gyakorolják [→ 2.2.1.].

Két fontos fogalom van, amelyet meg kell határoznunk az állam definícióján belül. 
Az egyik „az erőszak alkalmazása”, amely különösen azért fontos, mert szorosan össze-
függ azzal az önkéntes–kényszerített dichotómiával, amelyről sok szó esik majd még 
a kötet során. Az erőszakot az alábbi módon határozzuk meg:

1 Skaaning, „Political Regimes and Their Changes”. 
2 Weber, „A politika mint hivatás”; Fishman, „Rethinking State and Regime”.
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• Erőszak az a cselekvéstípus, amikor egy személy kárt tesz egy másik személy testi 
épségében vagy tulajdonában annak akarata ellenére. 

Amikor arról van szó, hogy az állam „erőszakot alkalmaz”, az annyit tesz, hogy az állam 
a lakosság felé megfogalmazott követeléseit – mint a pénzkérések (adók) vagy a külön-
böző rendelkezések, miszerint bizonyos módokon kell viselkedni (szabályok és törvények) 
– az erőszak fenyegetésével, magyarán azzal nyomatékosítja, hogy hajlandó akaratuk el-
lenére kárt tenni az utasított egyének személyében vagy tulajdonában, ha a követeléseit 
visszautasítják. Egyszóval az állami követeléseket erővel érvényesítik, tipikusan valamilyen 
törvény-végrehajtó szerv (rendőrség) segítségével.

Az erőszakkal való fenyegetés az állam részéről az állami kényszer legfontosabb 
formája. Ugyanakkor lényeges, hogy fogalmilag elválasszuk az erőszakot a kényszertől 
általában. Egyenlőségjelet tenni a kettő közé, bár filozófiailag lehet legitim álláspont,3 
a mi keretünk leíró céljaira alkalmatlan. Ez ugyanis összekeverne két fajta nem-erőszakos 
cserét: amikor A elfogadja B ajánlatát, mert (1) azt várja, hogy ezzel javít eredeti helyzetén 
(gazdagságán, jóllétén), illetve (2) amikor nem várja, hogy javítani fog az eredeti hely- 
zetén, csupán annak nagyobb arányú romlását akarja elkerülni. Egyszerűen kifejezve 
a csereakció az első esetben „produktív”, míg az utóbbiban „improduktív”: A nem egy, a 
számára hasznot hozó alternatívát választ, hanem egy olyat, amely sérelmes a számára, 
csupán két rossz közül a kisebbik rossz.4 Az ilyen improduktív cserére irányuló ajánlatok 
közé – amiket nevezhetünk nem erőszakos fenyegetésnek is – tartozik egyebek közt a zsa-
rolás és az egzisztenciális fenyegetés, mint az elbocsátás egy olyan állásból, aminek nincs 
a munkavállaló számára hasonlóan jó alternatívája.

Ha a nem erőszakos fenyegetést elfogadják, akkor csak B pozíciója javul, míg A-é 
romlik, mert B céljait kell szolgálnia, ahelyett, hogy a sajátjait szolgálná. Amit itt észre 
kell vennünk, az az, hogy az eredmény ugyanaz, mint az erőszakos követelések esetén. 
Pontosabban, ha egy személy A helyzetében azon az alapon dönt, hogy várhatja-e helyzete 
javulását vagy sem, az erőszakos és a nem erőszakos fenyegetések lényegében ugyanazt 
jelentik a számára: mind a kettő magában rejti a fenyegetést, hogy kár keletkezik eredeti 
helyzetében, amennyiben nem fogadja el az ajánlatot. S mivel mi általában abból a szem-
pontból vizsgáljuk a társadalmi jelenségeket, amennyiben azok befolyásolják az emberek 
viselkedését (társadalmi cselekvés), keretünk szempontjából jogos, ha az erőszakos csele- 
kedeteket és a nem erőszakos fenyegetéseket együttesen a „kényszer” címkéje alatt kezeljük. 
Ez a következő, tágabb meghatározáshoz vezet bennünket:

• Kényszer az a cselekvéstípus, amikor egy ember cselekedeteit egy másik ember 
akaratának érvényesítésére irányítják, nem a saját, hanem a másik céljaira. Eredeti 
helyzetéhez képest az ajánlatot kapó személy nem nyer semmit, csak aközött vá-
laszthat, hogy nagyobb mennyiséget veszít (ha visszautasítja az ajánlatot) vagy 
kisebb mennyiséget (amennyiben elfogadja azt).

Ez a meghatározás leginkább F. A. Hayeknek a The Constitution of Liberty (A szabadság 
alkotmánya) c. könyvében kifejtett, kényszerről alkotott felfogásához áll közel, sőt részben  

3 Ez valójában egy népszerű libertárius álláspont. Lásd Rothbard, The Ethics of Liberty.
4 Nozick, Anarchy, State, and Utopia, 84–87.
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magában is foglalja azt (lásd 2.1. idézet). Amit Hayek 
„szabadságnak” hív, és úgy határoz meg, mint a kényszer 
hiányát,5 az a mi fogalomkészletünkben az „önkéntes-
ségnek” vagy az „önkéntes cselekvésnek” felel meg. 
A kényszerített, illetve önkéntes cselekvések közti dicho- 
tómia könyvünk egyik döntő fontosságú ellentétpárja, 
amely kulcsfontosságú szempontként jelenik meg bizonyos 
intézmények és kapcsolatok ideáltípusai közötti különbség-
tétel során. Ezen kívül Weber nyomán, aki a hatalmat ha-
tározta meg úgy, mint egy személy képességét arra, hogy 
egy társadalmi kapcsolaton belül saját akaratát ellenszegü-
lés ellenére is keresztülvigye,6 mi azt mondhatjuk, hogy a 
kényszerítés jelenti a hatalom használatát egy társadalmi 
kapcsolaton belül.

Az „erőszak alkalmazása” mellett a másik fontos foga-
lom, amelyet tisztázni kell az állam definíciója kapcsán, 
az a „legitim”. Ezzel a fogalommal – Weber legitimitás- 
ideáltípusaira építve – részletesen foglalkozunk majd a 4. 
fejezetben [→ 4.2.5.].7 Az előzetes értelmezhetőség ked-
véért, amit hangsúlyoznunk kell, hogy a „legitim” szót leíró 
értelemben használjuk, ami azt jelenti, hogy az erőszaknak 
ezt a fajta alkalmazását annak alanyai legitimálják, akik 
az állami kényszer létét normális és helyes jelenségként 
fogadják el. Ez nem jelenti azt, hogy az emberek ne vi-
tathatnák vagy ellenezhetnék, ahogy az állami kényszert 
konkrétan használják. Nem erről van szó, hanem arról, hogy 
a nagy többség elfogadja, hogy (1) állami kényszernek létez-
nie kell, azaz az erőszak monopóliumát egyetlen intéz-
ménynek kell gyakorolnia, és (2) az állami kényszert vala- 
milyen módon használni is kell. Ha mindez nem áll fenn, 
akkor nincs legitimitás, és nem beszélhetünk államról.8

Fogalmilag a rezsim és az állam viszonya világos: az ál-
lam a rezsim politikai hatalmi centruma, a rezsim ugyanak-
kor több mint az állam önmagában. Empirikusan azonban 
ez a különbségtétel nem mindig ilyen egyszerű. A nyugati 
politikai rezsimekben, vagy pontosabban az ideáltipikus 
liberális demokráciákban az állam és a rezsim közti határ 
tiszta, mivel a politikai cselekvés szférája nyíltan elválik a piaci és a közösségi cselekvés 
szféráitól. De minél inkább összejátszanak a társadalmi cselekvés szférái (azaz minél 
kevésbé vannak szétválasztva), annál inkább elmosódik a határ állam és rezsim között. 

5 Hayek, The Constitution of Liberty, 57–61.
6 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 77.
7 Vö. Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 221–223.
8 Vö. Call, „Beyond the »Failed State«”.

2.1. idézet: Hayek felfogása a kényszerről.

„Kényszer jelentkezik, amikor egy ember cseleke-
deteit egy másik ember akaratának érvényesítésére 
irányítják, nem a saját, hanem a másik ember 
céljainak érdekében. Nem arról van szó, hogy a kény-
szerített egyáltalán nem választ […]. A kényszerben 
az foglaltatik benne […], hogy én ugyan választ-
hatok, de az eszemet valaki más eszközévé teszik, 
mivel az előttem lévő alternatívákat úgy manipu-
lálják, hogy az a magatartás, amelyet a kényszerítő 
választtatni akar velem, a legkevésbé fájdalmas lesz. 
[…] A kényszer nyilván nem tartalmazza mindazon 
befolyásokat, amelyeket emberek gyakorolhatnak 
mások cselekedeteire. […] Aki elállja az utamat 
az utcán és arra késztet, hogy kikerüljem; aki kiköl-
csönözte a könyvárból a könyvet, ami nekem kellene; 
de akár az is, aki olyan kellemetlen hangokat 
hallat, hogy odébb kell menjek: ezek egyikéről sem 
mondható, hogy a szó szoros értelmében kényszerí-
tenének. A kényszerítésben benne van mind a kár-
okozás fenyegetése, mind pedig a szándék, hogy 
egy bizonyos viselkedést idézzen elő ezáltal. […] 
Bár a kényszerítetté a választás, de az alternatívákat 
úgy határozta meg a számára a kényszerítő, hogy 
azt fogja választani, amit a kényszerítő akar. Nincs 
teljesen megfosztva képességeinek használatától, 
de attól a lehetőségtől meg van fosztva, hogy a 
tudását a saját céljaira használja. […] Bár a kény-
szerített még mindig megteszi önmagáért, amit 
tehet bármely adott pillanatban, az egyetlen átfogó 
terv, amelybe cselekedetei illeszkednek, valaki más 
agyában született.”

– F. A. Hayek, The Constitution of Liberty: The Definitive 
Edition, szerk. Ronald Hamowy, The Collected Works 
of F. A. Hayek (Chicago: University of Chicago Press, 
2011), 199–201.
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A kutatók valójában széles körben felismerték állam és társadalom összeolvadását 
a posztkommunista régióban, ahol a rendszerváltás után az újonnan alakult államok fel-
ölelték s egyes estekben be is kebelezték a társadalmat, amely másodlagos aktorrá vált az 
állammal szemben.9 Nem csoda, hogy sok elemzés szinonimaként használja a „rezsimet” 
és az „államot”, és a kifejezések, amelyeket ilyen országok leírására alkalmaznak, gyakran 
az „állam” terminussal operálnak, mellé téve valamilyen konkretizáló jelzőt, amikor meg-
próbálják megragadni valamilyen politikai rendszer lényegi vonásait.

2.2.2. Elit, uralmi elit, patronalizmus és informalitás
2.2.2.1. Az elitek és nem-elitek meghatározása

Az elitek fogalmát csak összehasonlító módon lehet értelmezni. Az „elit” léte ugyanis 
szükségképpen implikálja, hogy legyen „nem-elit” is, azaz olyan emberek, akik tagjai 
a társadalomnak, de kívül esnek az elitek körein. Az eliteket a szó klasszikus értemében úgy 
határozzák meg, mint valamilyen szempontból „a legjobbakat”, a nem-eliteket pedig úgy, 
mint azokat, akik rosszabbak az eliteknél.10 Egy szűkebb meghatározás, amelyet a főáramú 
irodalom használ, azzal a sajátsággal is felruházza az eliteket, hogy „nagyobb a társadalmi 
súlyuk másokénál, mert cselekedeteiknek nagyobb a jelentősége”.11 Az ilyen eliteket úgy 
látják, mint „kicsiny, de erős kisebbségeket […], amelyeket elsősorban a hatalmuk fenn-
tartásában és növelésében érdekelt társadalmi és politikai aktorok alkotnak”.12 Röviden: 
a második meghatározás azt húzza alá, hogy az elitek tagjai jelentős befolyással bírnak 
a nem-elitek életére, és ezt a befolyást használhatják a saját céljaik elérésére a nem elitek 
céljaival szemben.

Keretünk céljaira a következő meghatározást adjuk az elitre és a nem-elitre:

• Elit az egymással kapcsolatban álló vagy nem álló emberek azon csoportja, akik 
vezető aktorok a maguk életszeletén, azaz nagyobb befolyásuk van mások életére 
ezen a szeleten, mint azoknak az ő életükre. („Azok a mások” itt a nem-elitet jelen-
tik.) Ez a vezető pozíció abból fakad, hogy az illetőknek különleges tulajdonságai 
vannak, mint például gazdaság, kiválóság, vagy magas (formális) pozíció egy 
hierarchiában.

• Nem-elit az egymással kapcsolatban álló vagy nem álló emberek azon a csoportja, 
akik követő aktorok a maguk életszeletén, azaz kisebb befolyásuk van mások életére 
ezen a szeleten, mint azoknak az ő életükre. („Azok a mások” itt az elitet jelentik.) 
Ez a követő pozíció abból fakad, hogy hétköznapi vagy gyengébb tulajdonságaik 
vannak, mint például a gazdagság vagy a kiválóság hiánya, vagy alacsony (formális) 
pozíció egy hierarchiában.

9 Egy áttekintést ad Guliyev, „Personal Rule, Neopatrimonialism, and Regime Typologies”.
10 Keller, „Elites”.
11 Keller, „Elites”, 26.
12 Higley és Pakulski, „Elite Theory versus Marxism”, 230.
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Az „életszelet” kifejezés vonatkozhat a társadalom bármely részére, annak egészétől a magán- 
vagy állami szektor bizonyos szegmenseiig. Az „életszelet” meghatározása valójában nem 
önálló, hanem körkörös: a társadalom bármelyik részét, ahol egyeseknek nagyobb befolyá-
suk van mások fölött, mint fordítva, analitikailag elkülöníthetjük egy életszeletként, s két 
általános csoportra, elitre és nem-elitre oszthatjuk az ott érintetteket.

Vilfredo Pareto klasszikus elitelméletét követve13 magukat az elitcsoportokat is két 
általános kategóriára oszthatjuk: uralmi és nem-uralmi elitre.

• Nem-uralmi elit az az elit, amely nem rendelkezik kényszerítő (állami) hatalom-
mal. Máshogy fogalmazva egy nem-uralmi elit csak nem-kényszerítő eszközökkel 
érvényesítheti befolyását a maga életszeletén, mint például meggyőzéssel, példát 
mutató vezetéssel vagy piaci tranzakciókkal. Egy társadalomban tipikusan számos 
nem-uralmi elit van.

• Uralmi elit az az elit, amely kényszerítő (állami) hatalommal rendelkezik. Más-
hogy fogalmazva egy uralmi elit gyakorolhatja befolyását a maga életszelete fölött 
(ami nem más, mint az uralma alatt élő társadalom) kényszerítő eszközök, mint 
a törvény-végrehajtó szervek révén. Egy társadalomban tipikusan csak egy uralmi 
elit van.

Az, hogy egy társadalomban tipikusan csak egy uralmi elit van, megfelel annak a hely-
zetnek, hogy egy nép vagy társadalom egyetlen állam alatt él, ami helyben rendelkezik 
a legitim erőszak monopóliumával. Amint azonban a fejezet további részeiben látni fogjuk, ez 
nem szükségszerű helyzet: az állam elvesztheti képességét, hogy fenntartsa monopóliumát 
az erőszak legitim használata fölött, és pusztán egy erőszak-szolgáltató szervvé züllhet a sok 
közül, amelyet egyesek felbérelnek, legálisan vagy illegálisan, hogy védelmet és más erősza-
kos szolgáltatásokat nyújtson a számukra [→ 2.5.]. Ebben az esetben beszélhetünk egy vagy 
több uralmi elitről, bár az alábbi fejtegetésekben az „uralmi elit” kifejezést az egyértelműség 
kedvéért kizárólag a stabil államok összefüggésében használjuk.

2.2.2.2. Patronalizmus, informalitás, és az uralmi elitek általános jellege 
a három csúcsbéli rezsimtípusban

Míg általánosságban egy elit tagjainak – túl azon, hogy ugyanahhoz az életszelethez tar-
toznak – semmilyen értelemben nem muszáj kapcsolatban állniuk egymással, egy uralmi 
elit tagjai mindig kapcsolatban állnak egymással. Egy államban ugyanis a kényszerítő 
eszközökhöz való hozzáférés monopolizált, és azoknak, akik hozzáférnek, koordinálniuk 
kell a tevékenységüket. Sőt a koordináció (amely kapcsolatokat tételez fel) eleve szükséges 
ahhoz, hogy megragadják a hatalmat mind a nem-demokratikus hatalomátvétel, mind 
pedig a békés hatalomváltás esetén [→ 4.3.2.].

A makacs struktúrák argumentum alapján a két fő aspektus, amelyek mentén az 
ideáltipikus uralmi elitek fogalmi rendbe illeszthetők a posztkommunista régióban, nem 

13 Pareto, „A kormányzó elit”.
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más, mint a patronalizmus és a formalitás (2.2. táblázat). Kezdve az előbbivel, a patronális 
és nem-patronális kapcsolatok dichotómiáját a következőképpen határozhatjuk meg:14

• Patrónus–kliens kapcsolat (patronális kapcsolat) az a típusú kapcsolat az aktorok 
között, ahol az emberek vertikális engedelmességi láncon keresztül kapcsolódnak 
egymáshoz, a feltétel nélküliség és a hatalmi egyenlőtlenség pedig hangsúlyosan 
jelen lévő elemek. A patrónus–kliens kapcsolatban az egyik résztvevő, a kliens 
vazallusa (azaz alárendeltje) a másiknak, a patrónusnak. A patronális kapcsolat 
kényszerített kapcsolat, amelynek estén nincs szabad kilépés a hálózatból (és gyak-
ran szabad belépés sincs a hálózatba).

• Önkéntes kapcsolat (nem-patronális kapcsolat) az a típusú kapcsolat az aktorok 
között, ahol az emberek egyenlő felekként, horizontális viszonyokon keresztül kap-
csolódnak egymáshoz. Önkéntes kapcsolatokban nincs vazallusság (azaz aláren-
deltség), és egyik fél sem köteles engedelmeskedni a másiknak. A nem-patronális 
kapcsolat nem-kényszerített (azaz önkéntes) kapcsolat, amelyből szabad a kilépés, 
éppúgy, ahogy a belépés is.

Ezekben a definíciókban a vertikális–horizontális ellentétpárt alkalmazzuk, ahol az előbbi 
a vazallusságra, alárendeltségre és aszimmetrikus viszonyra utal, míg az utóbbi mindezek 
hiányára. Ezek meghatározásakor a kényszer és önkéntesség fent bevezetett fogalmaira 
építünk, melléjük véve még a kapcsolatból (a hálóból) való „szabad kilépés” dimenzióját 
is. Ez arra vonatkozik, hogy az adott háló tagjainak kényszerrel kell-e szembenézniük, 
amennyiben távozni kívánnának a hálózatból (nincs szabad kilépés), vagy sem (szabad 
kilépés) [→ 6.2.1.]. Az önkéntes kapcsolatok, bár lehetnek hierarchikusak, jellemzője az 
ebben az értelemben vett szabad be- és kilépés, míg a patronalizmus zsarnoki hierarchiát 
jelent a szabad kilépés lehetősége nélkül.

A formalitást illetően a formalitásról és informalitásról az alábbi definíciókat adjuk:

• Formalitás egy társadalmi kapcsolat ama sajátos jellemzője, hogy ennek a kap-
csolatnak a formája törvényes és nyíltan elismert. Máshogy fogalmazva egy intéz-
mény – tehát egy emberek által megtervezett korlát, amely a társadalmi interakciót 
strukturálja – akkor tekinthető formálisnak, ha a szabályai írásban le vannak fek-
tetve, összhangban vannak a hatályos törvénnyel, és nyíltan elérhetőek a népesség 
többsége számára.

• Informalitás egy társadalmi kapcsolat ama sajátos jellemzője, hogy ennek a kap-
csolatnak nincs törvényes és nyíltan elismert formája. Máshogy fogalmazva egy 
intézmény – tehát egy emberek által megtervezett korlát, amely a társadalmi in-
terakciót strukturálja – akkor tekinthető informálisnak, ha a szabályai nincsenek 
írásban lefektetve, és nem teszik őket nyíltan elérhetővé a népesség többsége szá-
mára (így a szabályai vagy összhangban állnak a hatályos törvénnyel, vagy nem).

14 Eisenstadt és Roniger, „Patron–Client Relations as a Model of Structuring Social Exchange”.
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2.2.  táblázat. Az uralmi elitek három fő vonása a három csúcsbéli rezsimtípusban. 

Korlátozott politikai elit
(liberális demokráciában)

Fogadott politikai család
(patronális autokráciában)

Nómenklatúra
(kommunista diktatúrában)

nem-patronális háló informális patronális háló bürokratikus patronális háló

többpiramisos rendszer egypiramisos rendszer egypiramisos rendszer

formális intézmények 
dominanciája

informális intézmények 
dominanciája

formális intézmények 
dominanciája

Valójában az intézmények formalitása vagy informalitása leegyszerűsíthető – legalábbis 
a keretünk céljaira15 – arra, hogy van-e jogilag elismert formájuk. Az állam és az uralmi elit 
– amely törvényesen jogosult az állami hatalom használatára – formálisak annyiban, hogy 
a pozíciójuk jogilag meghatározott; viszont ha egy politikai, gazdasági vagy társadalmi aktor 
olyan szerepeket tölt be, amik nem törvényesen elismertek, akkor (1) informálisnak tekint-
hető ezen szerepe tekintetében, és (2) az intézmény, ami magában foglalja ezt a törvényileg 
nem elismert, íratlan szerepet, szintén informálisnak tekinthető. Az „intézmény” kifejezést 
abban az értelemben használjuk, ahogy az a definíciókban megjelenik: emberileg meg-
tervezett korlátok, amelyek a társadalmi interakciókat strukturálják és magatartásbeli 
szabályszerűségeket generálnak.16 Némi pontosítással azt mondhatjuk, hogy az „emberileg 
megtervezett korlátokba” beletartoznak a szabályszerűségek (de jure szabályok), a tényle-
ges gyakorlatok (de facto szabályok) és a narratívák (történetmondás),17 noha a fogalmat 
tágabb értelemben fogjuk használni a formális és informális elitcsoportokra, valamint 
a kormányokra és az állami szervekre is.

A fent meghatározott dichotómiákat az uralmi elitekre alkalmazva először is az 
uralmi elitek két típusát kell megkülönböztetnünk: a patronálisat és a nem-patronálisat.

• Patronális uralmi elit az az uralmi elit, ahol a tagok (formális vagy informális) 
patrónus–kliens kapcsolatokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A patronális 
uralmi elit piramisszerű engedelmességi struktúrába rendeződik (egypiramisos 
rendszer), ahol minden tag egy, a csúcspatrónusnak alárendelt hierarchia része.

• Nem-patronális uralmi elit az az uralmi elit, ahol a tagok (formális vagy informá-
lis) önkéntes kapcsolatokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, azaz egyenrangú 
tagok között fennálló horizontális kapcsolatokból áll. A nem-patronális elitben 
számos frakció lehet, amelyeknek bizonyos fokú autonómiája van (többpiramisos 
rendszer), így elkerülve egyetlen vezető autoriter uralmát. 

A liberális demokráciában az uralmi elit nem-patronális. Több autonóm frakció létezik 
– összhangban az alkotmányos állam definíciójával [→ 2.3.2.] –, általában a kormányzó 
párton belül is, de az államon belül mindenképpen, a különböző, szétválasztott hatalmi 
ágak formájában [→ 4.4.1.]. Ez utóbbiak autonómiáját az alkotmány, a kormányzó párton 

15 Irodalmi áttekintést és az informalitás egy átfogóbb értelmezését adja Ledeneva, The Global 
Encyclopaedia of Informality, 1. kötet, 1–5.

16 North, „Institutions”, Greif, Institutions and the Path to the Modern Economy.
17 Lowndes és Roberts, Why Institutions Matter.
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belüli frakciók autonómiáját pedig az erőforrások pluralizmusa garantálja, vagyis az, hogy 
a pártvezetés nem rendelkezhet az összes hozzáférhető – gazdasági vagy politikai – erő-
forrással. Máshogy fogalmazva, a liberális demokráciákra az erőforrásokhoz való nyílt 
hozzáférés jellemző, hogy Douglass North és kollégái kifejezését használjuk a Violence and 
Social Orders (Erőszak és társadalmi berendezkedések) című művükből [→ 2.4.6., 6.2.1.]. 
Mint írják, az olyan rezsimekben, mint a liberális demokrácia, „politikai pártok kompetitív 
választásokon versengenek a hatalomért. A pártverseny sikere a hatalmon lévők kordában 
tartása tekintetében a nyílt hozzáféréstől függ, amely táplálja a versengő gazdaságot és 
a civil társadalmat: mindkettő szervezetek sűrű hálójából áll, ami képes érdekek széles 
skáláját megjeleníteni és széles körben megoszló választói csoportokat mobilizálni abban 
az esetben, ha egy hatalomban lévő […] járadékteremtéssel, a hozzáférés korlátozásával 
vagy kényszer alkalmazásával próbálná megszilárdítani a hatalmát”.18

Előfordulhat – még ebben az ideáltipikus modellben is –, hogy a liberális demokrati- 
kus rezsimben az állam egyes szegmenseit időlegesen foglyul ejtik: a fogva tartó, hozzáférést 
szerezve a kényszerítő (állami) eszközökhöz, az uralmi elit (informális) részévé válik, 
a fogoly és a foglyul ejtő kapcsolata pedig patrónus–kliens viszony formáját ölti. Az ilyen 
jelenség azonban csak részleges lehet, és – ami még fontosabb – legfeljebb egy patronális 
láncot, nem pedig komplett patronális hálót képez. Az utóbbi ugyanis definíció szerint 
több patronális láncból áll, amelyek piramisszerű módon rendeződnek el.19

Mivel általában a frakcióknak liberális demokráciában is van belső hierarchiája, eze-
ket leírhatjuk „piramisokként”, nagy számú versengő frakció esetén pedig „többpirami- 
sos rendszerről” beszélhetünk.20 Ezzel szemben mind a kommunista diktatúrát, mind 
a patronális autokráciát a patronális uralmi elitek egypiramisos rendszere jellemzi. Mint 
Hale írja, egypiramisos rendszerekben a fő hatalmi hálók „összetapadnak egyetlen hatalmi 
piramissá a csúcspatrónus alatt (akit általában mindenki az ország vezetőjeként ismer el), 
és az összes olyan hálót, amely ezen a piramison kívül marad, módszeresen marginalizál-
ják (és széles körben úgy tekintik őket, hogy nem jelentenek hiteles kihívást a domináns 
csoporttal szemben)”.21

Kommunista diktatúrában az egypiramisos rendszer két pilléren nyugszik. Először 
is a marxista-leninista párt célja, hogy állami kényszer révén tervszerűen átalakítsa a tár-
sadalmat; ebből következik a társadalom bürokratizálása, és az, hogy az egy-piramis maga 
is bürokratikus háló. Másodszor: az állampárt minden hozzáférhető forrást monopolizál, 
és létrehozza a hatalmi ágak összeolvasztását, ami azt jelenti, hogy ilyen rendszerben sem-
milyen más piramis nem lehet életképes, ugyanakkor az uralmi elit egyetlen tagja sem le-
het a pártállamon és annak formális intézményi rendjén kívül. A „nómenklatúra”, ahogy 
a kommunista diktatúra uralmi elitjét a leggyakrabban nevezik, az uralmi pozíciók 
regisztere, beleértve a pártpozíciókat (a politikai döntéshozókat országos és helyi szinten) 

18 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 111. Míg ez a megállapítás hellyel-közzel igaz – 
különösen az ideáltipikus rezsimeknél –, az 5. fejezetben a politikai és gazdasági elitek kooperációjának 
egy komplexebb elméleti keretét is felvázoljuk majd [→ 5.3.].

19 Hale, Patronal Politics, 19–22.
20 Hale, Patronal Politics, 21. A „többpiramisos” jelzőt számos kontextusban fogjuk majd használni, de 

mindig ugyanazzal a jelentéssel: hogy nincs olyan társadalmi csoport, amely az összes többit képes 
dominálni.

21 Hale, Patronal Politics, 64.
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és az adminisztratív pozíciókat is (az állami vállaltok és más olyan helyek döntéshozóit, 
ahol a központi tervek végrehajtása történik).22 Mivel a gazdasági és politikai erőforrások 
alacsonyabb szinteken lévő emberekhez történő elosztását a magasabb szinteken centra- 
lizálják [→ 5.6.1.], a hierarchia tagjai között hangsúlyos a hatalmi egyenlőtlenség eleme, ami 
patrónus–kliens kapcsolatok jelenlétét jelzi bürokratikus formában. E formális pozíciók 
mentén alakulnak ki az informális patronázs hálói is, és az informális kapcsolatok nem tud-
nak több hatalmat adni valakinek, mint amennyiben a háló politikai patronális láncának 
egy szemeként részesül.

A nómenklatúrában a formális pozíciók léte az elsődleges, az ezeknek a pozíciók-
nak a kiválasztott emberekkel való feltöltése pedig a másodlagos. Máshogy fogalmazva, 
a bürokratikus elrendezkedés állandóbb, mint az emberek, akiket kiválasztanak arra, 
hogy betöltsék őket. A patronális autokráciák uralmi elitje esetében viszont a helyzet épp 
fordított. Itt ugyanis a patronális háló, az ún. fogadott politikai család és ennek tagjai az 
elsődlegesek. Mi több, általában a hálózat maga is az államhatalmon kívül jön létre, és 
ahogy megszerzik a hatalmat, a formális pozíciókat igazítják hozzá a fogadott politikai 
család igényeihez. Így a viszonyítási pont a fogadott politikai család, és a patronális hie- 
rarchián belül lévő emberek listája az, amely állandóbb, mint az intézményi elrendezés. 
Míg a nómenklatúrában, ahol a pozíciók az elsődlegesek, egy embert általában egyetlen 
pozícióra neveznek ki a bürokratikus hierarchia egy bizonyos szintjén, addig a fogadott 
politikai család egy tagja a legkülönfélébb pozíciók egész sorát is elfoglalhatja a formális 
hierarchia különböző szintjein. 

Ez átvezet bennünket a második ellentétpárra, a formalitás és informalitás dichotó- 
miájára. A fogadott politikai család alapvetően informális jelenség, ami nem csak azt 
jelenti, hogy a valóságos hierarchiája az állam formális intézményein kívül (vagy fölöttük) 
helyezkedik el, hanem azt is, hogy a fogadott családnak nincs törvényes formája. A tény- 
leges döntések kikerülnek az „uralkodó” párt – mégoly erősen kontrollált – testületeinek 
köréből, és a csúcspatrónuson keresztül, az annak legbizalmasabb kiszolgálóiból álló 
patrónusi udvar döntési közegébe helyeződnek át, amelynek nincs formális struktúrája és 
legitimitása [→ 3.3.2.]. A patrónus–kliens kapcsolatok, amelyek a hálót összetartják és 
a csúcspatrónus uralmát hatékonnyá teszik, nem bürokratikus formában léteznek, viszont 
hasonló okokból, mint a kommunista diktatúrákban – nevezetesen „bizonyos, a kliensek 
számára létfontosságú pozíciók a patrónus által történő monopolizációja”23 okán. Ez első- 
sorban a közszféra politikai erőforrásaira vonatkozik, de kiterjed gazdasági forrásokra, 
azaz a magánszektorra is. A fogadott politikai család is elsősorban az állami kényszer esz-
közére támaszkodik, ám egy patronális autokráciában a hatalmi ágak formálisan elválnak 
egymástól, s csak informálisan kacsolódnak össze. [→ 4.4.3.]. Az állam teljes kisajátítása, 
illetve a közhatalom önkényes és korlátozatlan használata révén az informális patronális 
háló lenyúlik a társadalom életének gyakorlatilag minden szintjére.24

A fogadott politikai család informalitása eltér a kommunista és demokratikus ural-
mi elitek informális jelenségeitől. Mint már említettük, informális kapcsolatok létez-
tek a kommunista diktatúra nómenklatúrájának tagjai között is, beleértve a személyes 
viszonyokat, az informális szóbeli utasításokat és a kézfogásos egyezségeket [→ 1.4.1.].25 

22 Voslensky, Nomenklatura.
23 Eisenstadt és Roniger, „Patron–Client Relations as a Model of Structuring Social Exchange”, 50.
24 Lakner, „Szemek a láncban”.
25 Ledeneva, Can Russia Modernise?, 30.
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A liberális demokráciákban az informalitás az elitek szintjén három formában jelentkezik: 
(1) informális kapcsolatok, mint az ismeretség és a barátság, amelyek hozzájárulnak a poli-
tikai és gazdasági elitek integrációjához;26 (2) informális megegyezések, különösen amiket 
formális (például parlamenti) vitákat megelőzően kötnek;27 és (3) informális normák, mint 
a kölcsönös tolerancia és az intézményi önmérséklet, amiket alapvető fontosságúnak tar-
tanak a liberális demokrácia egészséges működéséhez, illetve az autokratikus tendenciákkal 
szembeni ellenálló képességéhez.28 Az ilyen típusú informalitások különböznek a fogadott 
politikai család informalitásától, mert a liberális demokráciákban és a kommunista dik-
tatúrákban:

 ◆ az informalitás a formális intézmények mentén létezik, értve ezalatt, hogy (1) az 
informális kapcsolatoknak eleve előfeltétele az aktor formális rangja, azaz formális 
aktorok mint formális aktorok között jönnek létre, és az informális kapcsolatok 
nem ruházzák fel őket olyan politikai többletkompetenciákkal vagy hatalommal, 
amely a formális pozíciójukkal nem jár (különösen a kommunista diktatúrában), 
(2) az informális normák segítik a formális intézmények működését egy kulturált 
és jól bevált gyakorlat rutinizálásával, amely informális viselkedési mintaként vé-
sődik be (különösen a liberális demokráciában), és (3) az eliten belüli informális 
hálók nem lépnek túl a formális intézményi renden (ez egyaránt fontos mindkét 
rezsimben). Ezzel szemben a patronális autokráciákban az informalitás felülírja 
a formális intézményeket, értve ezalatt, hogy (1) az informális kapcsolatoknak 
nem előfeltétele az aktor formális rangja, olyanokat is felruházhatnak politikai ha-
talommal, akiknek nincs politikai pozíciójuk, (2) az informális hálók használhatják 
a formális intézményeket addig a pontig, ameddig szükségük van rájuk, különben 
azonban az informalitás felváltja a formalitást a hatalom, törvény és elitmagatartás 
fő meghatározójaként, és (3) informális kötelékek vannak azok között, akiknek 
van, illetve akiknek nincs formális hatalma, és az így keletkezett háló túlnyúlik 
a formális intézményi rend határain;

 ◆ az informális egyezségek nem fosztják meg a formális testületeket a de facto 
döntéshozó joguktól, és a döntéshozatal a formális testület határain belül marad. 
Ez nyilvánvaló kommunista diktatúrák esetén, ahol a „kremlinológia” tárgyát épp 
a nómenklatúrán belüli és a pártvezetők közti kapcsolatok képezték, és nem létez-
hetett informális hatalmi pozíció a nómenklatúrán kívül. Liberális demokráciák-
ban, amikor megegyezéseket kötnek formális viták előtt s egyszersmind a formális 
testületeken kívül, a lényeg a titkosság, magyarán, hogy a nyilvánosság előtt rejtve 
maradjanak a tényleges indítékok és alkuk. De azok, akik de facto és de jure hozzák 
a döntéseket, ugyanazok: azok az emberek kötik az informális egyezséget, akiknek 
formális joguk is van dönteni (összhangban a előző ponttal). Ezzel szemben a pat-
ronális autokráciákban a formális döntéshozó testületek transzmissziósszíj-szer-
vezetekké válnak, amiket megfosztanak az igazi hatalomtól a fogadott politikai 

26 Lásd rendre Moore, „The Structure of a National Elite Network”; Heemskerk és Fennema, „Network 
Dynamics of the Dutch Business Elite”.

27 Reh, „Is Informal Politics Undemocratic?”
28 Levitsky és Ziblatt, A demokráciák halála. Az autokratikus tendenciákról lásd a 4. fejezetet [→ 4.4.1.].
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család javára. Egy csoport informális kapcsolatban álló ember hozza a döntéseket, 
egyesek (a) de jure politikai hatalommal, de formális hatáskörükön túlnyúlva (mint 
az elnök/miniszterelnök csúcspatrónus), mások pedig (b) de jure politikai hatalom 
nélkül (mint a belső körös oligarchák [→ 3.4.1.]), míg azok, akik a formális, transz-
parens világban képviselők, és szavaznak ezekről a döntésekről, túlnyomó részt 
politikai strómanok, akik nem hoznak döntéseket, egyszerűen csak „lepapírozzák” 
a fogadott politikai család által hozott döntéseket [→ 3.3.8.]; 

 ◆ az informális normákat betartják, de azok jellemzően nem kényszerítő ere-
jűek, értve ezalatt, hogy azt, aki nem tart be egy informális normát, azt tekint-
hetik különösnek és/vagy a rendszert aláásónak,29 és az is lehet, hogy az emberek 
nem akarnak majd vele közösködni, de senkit sem kényszerítenek egy informális 
norma követésére (különösen a liberális demokráciákban). Hasonlóképp, az in-
formális eliten belüli kapcsolatok a liberális demokráciákban lehetnek barátságok 
vagy ismeretségek, amelyek nem-kényszerítő hierarchiákat jelentenek formálisan 
független aktorok között. Ezzel szemben az informális kapcsolatok a fogadott 
politikai családban kényszerítőek, mivel valójában patrónus–kliens kapcsolato-
kat testesítenek meg, amiket a csúcspatrónus a közhatalom eszközeivel érvényesít 
(szelektív jogalkalmazás és diszkrecionális állami kényszer és beavatkozás [→ 2.4.6., 
4.3.5., 5.4.]).

Az informális patronalizmus nem csupán a függőség elemét foglalja magában, hanem 
azoknak az erőforrásoknak az elosztását is, amelyek fölött a patrónus rendelkezik. A jutal-
makat (és büntetéseket) a patrónus kizárólagos, személyes felhatalmazása alapján oszt-
ják ki, közvetlenül a kliensre koncentrálva. Ez elvezet a diszkrecionalitás fogalmához: egy 
olyan aspektushoz, amiről a fejezet későbbi részében fogunk majd részletesebben beszélni 
[→ 2.4.6.]. Liberális demokráciában ki lehet alakítani kapcsolatokat a vezető politikai elittel 
erőforrások megszerzése érdekében, de ez utóbbi kizárólag normatív módon történhet: 
a döntések teljes ágazatokra vagy érdekcsoportokra koncentrálnak, személytelen módon, 
függetlenül attól, hogy személy szerint ki mindenki tartozik ahhoz a csoporthoz vagy 
ágazathoz [→ 5.4.2.3.]. Egy patronális rezsimben viszont a „célzás” nem normatív, hanem 
diszkrecionális, azaz bizonyos klienseket hoz előnyösebb (vagy hátrányosabb) helyzetbe. 
A jövedelemelosztástól a döntéshozatal kérdése felé haladva azt is észrevehetjük, hogy a pat- 
ronális rendszerek egyetlen aktor, a patrónus kezébe helyezik a döntéshozó hatalmat, s 
így az ilyen rendszerekben viselt vagy kapott felhatalmazások személyesek. Mindez szem-
ben áll a nyugati típusú liberális demokráciákkal, ahol a norma a kollektív felhatalmazás 
és döntéshozatal (értsd: szervek, testületek döntenek egyes személyek helyett), pontosan 
azért, hogy fenntartsák a személytelenséget, és elkerüljék az önkényes döntéshozatalt.

A főbb dimenziókat, amelyek elválasztják a posztkommunista patronális viszo-
nyokat a nyugati típusú nem-patronális viszonyoktól, a 2.3. táblázatban foglalhatjuk 
össze. Először is a posztkommunista patronális viszonyok dominánsan informálisak, 
szemben a nyugati rendszerekkel, ahol a formális-legális titulusok és szabályok ténylegesen 
leírják a kérdéses aktorok státusát és kapcsolatát. Másodszor, míg a nem-patronális viszonyok 

29 Vö. Levitsky és Ziblatt, A demokráciák halála, 82–108.
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normatív szabályokat és személytelenül nyújtott juttatásokat vagy büntetéseket feltételeznek, 
a patronális viszonyok patrónusai válogathatnak az aktorok között személyes és disz-
krecionális alapon, kényük-kedvük szerint büntetve vagy jutalmazva egyes embereket. 
Harmadszor, a patronális rendszerekhez a személyes felhatalmazás és döntéshozatal tarto-
zik hozzá, szemben a liberális rezsimek fent említett kollektív felhatalmazásával. Végül 
a liberális demokráciákban a magán- és állami szervezetek egyaránt bürokratikus, 
intézményi láncolatokon keresztül épülnek fel, melyeknek számos szintje van külön-
külön formálisan körülhatárolt aktorokkal és vonatkozó procedúrákkal. Ezzel szem-
ben patronális autokráciában az informális patronális viszonyokon alapuló szervezetek 
személyes, klientelista láncolatokon alapulnak.

2.3. táblázat. A patronális és nem-patronális viszonyok összehasonlítása.

Nem-patronális Patronális

formális informális

normatív diszkrecionális

kollektív (felhatalmazás) személyes (felhatalmazás)

bürokratikus / intézményi láncolatok klientelista / személyes láncolatok

Kitágítva a fókuszunkat mindhárom csúcsbéli rezsimtípusra, azt láthatjuk, hogy (1) mind 
a liberális demokráciában, mind a kommunista diktatúrában jellemző a formális intéz-
mények dominanciája, legyen szó pártállamról, egy- vagy többpiramisos rendszerekről, 
míg ezzel szemben (2) a patronális autokráciát az informális intézmények dominanciája 
jellemzi. A pontosság kedvéért átvehetjük Levitskytől és Gretchen Helmkétől az „informális 
szervezet” terminust,30 ami egy olyan informális entitásra vonatkozik, amely (1) hálózatba 
szerveződik és (2) a formális intézményektől eltérő identitással rendelkezik. Amit tehát 
a patronális autokráciában látunk, az egy konkrét informális szervezetnek, az uralmi elit 
patronális hálójának, azaz a fogadott politikai család egyetlen piramisának a szupremáciája.

2.2.2.3. A patronális piramisok rétegződése: egyszintű és többszintű 
egypiramisos rendszerek

Bár a hatalom a csúcsvezetés kezében összpontosul, az egypiramisos berendezkedéseknek 
igenis van belső rétegződése. Mindenekelőtt van egyfajta hierarchiájuk, amely – mint 
az elnevezés is sejteti – piramisszerű konstrukció: a csúcsán a legnagyobb hatalmú aktor 
áll, a legkisebb hatalmúak pedig alul vannak. A valóságban azonban nem az aktorok azok, 
akik szigorú lefelé haladó hatalmi rendben helyezkednek el, hanem a patronális hierarchia 
rétegei. Minden réteg olyanokból áll, akik hatalmuk szerint egyenlőek,31 és a legnépesebb, 
ám a legkisebb hatalmú réteg, mint egy piramisnál, legalul van. A második legkisebb 
hatalmú, de népes réteg eggyel feljebb van, és így tovább egészen a legfelső rétegig. A leg-

30 Helmke és Levitsky, „Informal Institutions and Comparative Politics”.
31 Hale, Patronal Politics, 21.
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felső réteg valójában egyszemélyes; itt nincsenek egyenrangú aktorok, csak a főpatrónus, 
akinek a hatalma ideáltipikusan egyedülálló és páratlan [→ 4.4.3.2.]: 

• Főpatrónus az a személy, aki egy patronális háló feje. A hatalma egyedülálló, 
vagyis nincs más hozzá hasonló a hálóban hatalom és a háló többi tagjára gyako-
rolt befolyás tekintetében.

Amikor egypiramisos rendszerről beszélünk, akkor a főpatrónus neve csúcspatrónus lesz 
[→ 3.3.1.]. A főpatrónusnak alpatrónusok vannak alárendelve, akik kapocsként szolgálnak 
a patronális hierarchia rétegei között:

• Alpatrónus az a személy, aki a főpatrónus kliense, bár alatta ugyancsak vannak 
kliensek egyazon patronális hierarchiában. Az alpatrónusnak vannak vele egyenlő 
társai, vagyis a hatalma egyenlő mások hatalmával a hálózatban, de a kliensei jel-
lemzően csak neki tartoznak felelősséggel (valamint végső soron a főpatrónusnak).

Az uralmi elitekre és az egypiramisosságra térve, a kommunista diktatúrában minden 
réteg formális és szigorú, jogilag kötelező hierarchia van, amely a nómenklatúra-tagok 
formális rangsorában fejeződik ki.32 Ezzel szemben a patronális autokráciában a rétegek 
informálisak, és a fogadott politikai család tagjainak formális rangja nem feltétlenül fejezi 
ki tényleges pozíciójukat az informális patronális hálóban. Ami ezt a de facto pozíciót illeti, 
míg egyfelől a fogadott politikai családnak számos rétege lehet, a legfontosabb választó-
vonal azok között húzódik, akik közvetlen kontaktusban állnak a csúcspatrónussal, 
illetve azok között, akik nem. Személyes kapcsolatuknál fogva az előbbieknek nagyobb 
hatalma és befolyása van a csúcspatrónusra, illetve az egész patronális hálózatra, mint az 
utóbbiaknak (azoknak a rétegét, akiknek közvetlen kapcsolatuk van, a csúcspatrónus ud-
varának nevezzük [→ 3.3.2.]). Stanislav Markus például az orosz csúcspatrónus, Vlagyimir 
Putyin hálózatát elemezve három fontos csoportot különböztet meg: (1) Putyin személyes 
barátait („akik az Ozero dácsa lakószövetkezet, hobbijai és pályája révén kapcsolódnak 
hozzá”); (2) az ún. szilovarchák („elit üzletemberek, akik az FSZB-nél (Orosz Szövetségi 
Biztonsági Szolgálat) vagy a hadseregnél meglévő befolyásukon keresztül építették ki 
a hálóikat, hogy rendkívüli személyes vagyonra tegyenek szert”); és (3) a kívülállók („szu-
pergazdagok […], akik nem állnak személyes kapcsolatban Putyinnal, a hadsereggel, vagy 
az FSZB-vel”).33 Bár ezek a csoportok mind fontosak, és mindannyian élvezik az egypiramisos 
patronális hálóhoz való tartozás privilégiumait, a hatalomhoz való közelségük eltér, s így 
különböző (1) a befolyásuk Putyin döntéseire és (2) a hozzáférésük a gazdasági erőfor-
rásokhoz. [→ 6.2.1.].34

Az egy-piramison belül van versengés a rétegeken belül és esetleg közöttük, de nem 
a csúcspatrónus felé. A fogadott politikai családban az alpatrónusok igyekeznek annyi 
politikai és gazdasági befolyást szerezni, amennyit csak lehet, és az egyenlők a patronális 

32 Voslensky, Nomenklatura.
33 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”, 101–102.
34 Lamberova és Sonin, „Economic Transition and the Rise of Alternative Institutions”.
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hierarchia minden egyes szintjén egy zéróösszegű játszmában versengenek egymással.35 De 
a csúcspatrónus uralma megkérdőjelezhetetlen. A csúcspatrónus megengedi a versengést 
a kliensei között, akik mozgósíthatják a maguk klienseit, és használhatnak (állami) erőfor-
rásokat azon a területen, aminek az irányításával meg vannak bízva.36 A csúcspatrónusnak 
azonban minden tettet illetően „vétójoga” van, vagyis beavatkozhat a közhatalom eszközei- 
vel, míg őt megkérdőjelezni hűtlenségnek számít, amit minden esetben megtorolnak [→ 
3.6.2.4.]. Ez más, mint a bürokratikus egy-piramisoknál, mert míg a csúcspatrónus, a párt-
főtitkár uralmát megkérdőjelezni természetesen ott is tilos, ha mégis megtörténik, az nem az 
ő személyével, hanem az állampárttal szembeni illojalitást jelent [→ 3.3.5.]. 

A rétegek mellett az egypiramisos hálóknak különböző szintjei is lehetnek. Egysze-
rűen szólva a szint egy viszonylagos autonómiára vonatkozik. Az ún. többszintes egypi- 
ramisos hálókban egy patrónus az alacsonyabb szinten (1) alárendelt helyzetben van 
a fentebbi szint főpatrónusához – azaz csúcspatrónushoz – képest, de (2) van saját 
kliens-hálózata, amelynek a tagjaival ugyanúgy rendelkezhet, mint a (helyi) kormányzat 
politikai és gazdasági erőforrásaival: gyakorlatilag beleszólás nélkül. Természetesen erő-
forrásokkal és engedelmességgel adózik a csúcspatrónusnak, de ennek fejében jelentős 
autonómiát kap a saját területén belül. Charles Tilly erre a fajta jelenségre úgy hivatkozik, 
mint „kialkudott autonómiára” [→ 5.3.4.2.].37 

2.3. Az államműködés uralkodó elve

2.3.1. Társadalmi érdek, elitérdek és az ideológia 
végrehajtásának elve
Az uralmi elit az állam központi aktora. Ebből következik, hogy az állami cselekvés irányát 
az uralmi elit cselekvései szabják meg, amelyek bizonyos uralmi motivációkon alapulnak. 
Amikor megkülönböztetjük a motivációk ideáltípusait egymástól, egyszersmind állam-altí-
pusokat is meghatározhatunk, amelyek mindegyikét egy meghatározott motiváció alapján 
működő uralmi elit vezeti. Természetesen egy rezsim politikai aktorainak különféle céljai 
lehetnek, de mégis (legalábbis a definícióink céljából) azonosítani tudunk általános, át-
fogó elveket, követett értékeket vagy közös érdekeket, amelyek összekötik az uralmi elitet. 
Pontosabban – mivel az elit bizonyos frakciói akár szemben is állhatnak más közszereplők 
vagy frakciók cselekedeteivel – amit meghatározunk, az nem egyszerűen egy általános elv, 
hanem a domináns, uralkodó elv, amelyik az állam (uralmi elit) legtöbb cselekedetére illik. 
Ez az, amit az államműködés uralkodó elvének nevezünk. Az állam-altípusok leírásakor 
az uralkodó elv szerepét úgy is fel lehet fogni, mintha az lenne az uralmi elit tényleges 
„alkotmánya”, amiből levezethető viselkedésük alapvető karaktere s vele annak az államnak 
a jellege is, amit központi aktorokként az ő cselekedeteik határoznak meg.

Három ideáltipikus elv van, amelyeket bizonyos vonások kombinációjaként határo- 
zunk meg (2.4. táblázat). Az első a társadalmi érdek elve:

35 Vö. Markus, Property, Predation, and Protection.
36 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”.
37 Tilly, Trust and Rule, 32.
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• A társadalmi érdek elve az államműködésnek az az uralkodó elve, ahol az uralmi 
elit arra törekszik, hogy politikai hatalmát bizonyos értékek (egy ideológia) megva-
lósítására használja, de arra nem, hogy kizárólagosan birtokolja azt (nincs hatalom-
monopolizáció). Ebben az elvben az uralmi elit a politikai szférán kívüli társadalmi 
csoportokra koncentrál, és az állami cselekvés domináns módon az ilyen csoportok 
érdekeinek (gazdagságuk, hatalmuk, szabadságuk) érvényesítésében jelentkezik.

A gyakorlatiasság kedvéért az „érdeket” ebben az összefüggésben úgy definiáljuk, mint 
mindannak a biztosítását és bővítését, amit John Rawls filozófus az ún. elsődleges javak 
kategóriájába helyez: azokéba, amikről feltételezhető, hogy minden ember érdekében áll-
nak. Ezek között van a jövedelem és a vagyon, a fizikai biztonság, az alapvető jogok és sza-
badságjogok, a tisztségviselői hatalom és a felelősséggel járó pozíció stb.38 A „társadalmi 
érdek” jelenti (1) az alapjogok és szabadságjogok nyújtását az egész lakosságnak, és 
(2) olyan, az uralmi eliten kívüli társadalmi csoportok anyagi érdekeinek szolgálatát (azaz 
nem-politikai társadalmi csoportokét: gazdasági osztályokét stb.), amelyeket az uralmon 
lévők az állam révén kívánnak kiemelt módon kezelni. Az, hogy mely csoportok priorizá-
landók, az az érintett aktorok ideológiájától függ, amit egyszerűen úgy írunk le, mint egy, 
a politikai aktorok által a társadalom helyes működéséről vallott (követett) eszmerendszert 
[→ 6.4.]. Ezeket egybevetve azt állítjuk, hogy ha az uralmi elit fő motivációja, hogy megva-
lósítson egy ideológiát, de nem törekszik arra, hogy kizárólagos hatalmat is szerezzen, az 
azt jelenti, hogy a társadalmi érdek elve szerint működik, ugyanis (1) a hatalom kizárólagos 
birtoklásának hiánya egyet jelent a pluralizmussal, és a pluralizmus elfogadásából (azaz 
a kizárólagosságra való törekvés elvetéséből) az alapjogok és szabadságjogok biztosítása 
következik az egész társadalom számára [→ 4.2.2.], és (2) egy ideológiával együtt jár egy 
vízió a társadalom helyes működésről, amiből bizonyos, az uralmi eliten kívüli csoportokat 
priorizáló állami cselekvések következnek [→ 4.3.4.1.].

2.4. táblázat. Az államműködés elvének ideáltípusai.

Ideológia
(törekvés a politikai hatalomnak 

az értékek társadalmi szinten 
való megvalósítására történő 

felhasználására)

Hatalommonopolizáció
(törekvés a politikai hatalom 

kizárólagos birtoklására)

Személyes vagyon 
felhalmozása

(törekvés a politikai hatalomnak 
a személyes gazdagodásra való 

felhasználására)

A társadalmi érdek elve X – –

Az elitérdek elve – X X

Az ideológia 
végrehajtásának elve

X X –

38 Rawls, Justice as Fairness, 58–59.
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A második ideáltipikus elv az elitérdek elve:

• Az elitérdek elve az államműködésnek az az uralkodó elve, ahol az uralmi elit 
a politikai hatalom kizárólagos birtoklására törekszik (hatalommonopolizáció), és 
azt személyes gazdagodásra (személyes vagyonfelhalmozásra) használja. E szerint 
az elv szerint az uralmi elit önmagára összpontosít, azaz a politikai szférára, és az 
állami cselekvés dominánsan az uralmon lévők érdekeit (gazdagságukat, hatalmu-
kat, szabadságukat stb.) szolgálja.

A társadalmi és elitérdek dichotómiája Arisztotelész óta jelen van a politikatudományban.39 
Egy újabb keletű munkában North kétféle elméletet különböztet meg a létező szakirodalom-
ban: az egyik „az állam szerződéses elmélete”, ahol „az állam a gazdagság maximalizálójának 
szerepét játssza a társadalom számára”, a másik pedig „az állam ragadozó elmélete”, ahol 
az állam „a hatalomban lévő csoport bevételét” maximalizálja.40 A mi felfogásunk szerint az 
elitérdeket az szolgálja, illetve az állam akkor működik az elitérdek elve mentén, amikor:

1. az uralkodó elit a hatalom kizárólagos birtoklására törekszik (hatalommono-
polizáció és -centralizáció), amelybe beleértendő (a) a formális és informális befo-
lyás kiterjesztése a politikai szférára, és (b) a megkérdőjelezhetetlenség biztosítása, 
megtörve a versengő erők autonómiáját és/vagy hatalmát, hogy ne akadályozhassák 
a vezért a politikai hatalom gyakorlásában;

2. az uralmi elit a korlátozatlan hatalmat saját gazdagságának növelésére hasz-
nálja (személyes vagyonfelhalmozás), beleértve, hogy (a) gazdagítják önmagukat 
vagy – patronális autokrácia esetén – a fogadott politikai család tagjait és (b) gaz-
dagítják azokat, akiket vazallussá lehet tenni, vagyis akikkel az uralmi elit (és kü-
lönösen annak vezetője) tartós patronális függőségi viszonyt tud kialakítani.

Fontos észrevenni, hogy a hatalommonopolizáció és a személyes vagyonfelhalmozás 
ikermotívumok: alig választhatók el egymástól vagy tehetők hierarchikus rangsorba. 
Hiszen a vagyonfelhalmozásához szükség van hatalomra [→ 5.3.2.], a vagyont pedig a 
hatalom fenntartására használják fel [→ 5.3.4.4.]. Nem csoda, hogy az orosz irodalomban 
hatalom&tulajdonról (vlaszty&szobsztvennoszty) beszélnek, utalva arra, hogy a posztkom-
munista régióban nincs hatalom tulajdon nélkül, és nincs tulajdon hatalom nélkül.41 
A kettő kéz a kézben jár, és egy, nem a vagyongyűjtésre fókuszáló ideológia híján el sem 
lehet választani őket egymástól. Mi több, az ilyen uralmi elitet úgy írhatjuk le, mint amely 
nem ideológiavezérelt, hanem ideológiaalkalmazó [→ 6.4.1.]. Lehet, hogy kommunikál 

39 „[A]z ember természet szerint közösségi lény, s ezért még ha egymás segítségét nem is igénylik, akkor 
is vágyódnak a közös életre, de nemcsak ezért, hanem mert a közösségből fakadó előny is egymáshoz 
vezeti őket, amennyiben mindegyiküket részesíti a jó életben. És valóban, ez a legfőbb cél nemcsak 
közösen mindenki számára, hanem az egyénnek is. […] Nyilvánvaló tehát, hogy igazság szerint az 
a helyes alkotmány, amely a közérdeket tartja szem előtt; valahány pedig csupán a vezetők érdekét 
tekinti, az mindig hibás, és eltér a helyes alkotmánytól.” Arisztotelész, Politika, 90–92. (Arisztotelész 
„alkotmány” alatt államformát ért. A szerk.)

40 North, Structure and Change in Economic History, 22.
41 Ryabov, „The Institutions of Power&Ownership in the Former USSR”.
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valamilyen ideológiát, egy víziót a társadalom helyes működéséről, de az állam cselekedetei 
ebből nem vezethetők le. Így a kommunikált ideológiát nem kezelhetjük úgy, mint az állam- 
működés uralkodó elvét.42 Ehelyett az ilyen uralkodó elittel rendelkező állam cselekedetei 
egy saját magára vonatkozó fókusszal magyarázatók, és a közhatalom eszközeit is ennek az 
egyetlen konkrét érdeknek a szolgálatába állítja. Az elitérdeknek alárendelt társadalomban 
az uralmi elitet a hatalommal való, magánérdekből történő visszaélés jellemzi [→ 5.3.], 
valamint az, hogy igyekszik felszámolni a pluralizmust, hogy megőrizze monopóliumát 
a politikai hatalom fölött [→ 4.4.3.].

Noha ezt a problémát még részletesen tárgyalni fogjuk a 6. fejezetben, mégis fontos 
hangsúlyoznunk, hogy a mi számunkra egy uralmi elit ideológiavezérelt jellege nem 
pszichológiai kérdés, hanem szociológiai. Amikor azt állítjuk, hogy egy rendszer ideo- 
lógiaalkalmazó, ez nem feltétlenül jelenti, hogy a hatalmon lévők nem „hisznek” 
abban, amit mondanak; ez amúgy is nehezen igazolható kijelentés volna, hiszen nem 
láthatunk bele az uralkodók fejébe.43 Amit viszont állítunk, az az, hogy egy rendszer akkor 
ideológiavezérelt, ha ideológiája megfelel az uralkodó elv definíciójának: ha levezethetők 
belőle az állam fő jellegzetességei. Mint látni fogjuk, vannak államok, ahol ezt a kritériu-
mot teljesíti egy ideológia, mint például a kommunista diktatúra esetén, ahol a rezsim fő 
vonásai levezethetők a marxizmus-leninizmus alapvető tanaiból [→ 4.2–3., 5.5.1.]. De az 
elitérdek elvének alávetett társadalmak fő vonásai egyáltalán nem következnek abból az 
ideológiából, amit kommunikálnak, s ezért – megint csak a leíró szociológia nézőpont-
jából – nem kezelhetjük őket ideológiavezéreltként, csak ideológiaalkalmazóként.

Valójában, ha az ember az uralmi elit cselekedeteit az általa kommunikált ideoló-
gia alapján próbálja értelmezni, akkor nem kevésbé elfogult, mint az, aki egy feltételezett 
elitérdek alapján próbálja megtenni ugyanezt. Mindkét álláspont egy előfeltevésen alapszik: 
az előbbi előfeltevése az, hogy az adott elit egy ideológiát igyekszik megvalósítani („a közjó 
szolgálatában”), az utóbbié pedig, hogy az elit hatalmat és vagyont kíván felhalmozni 
(„magánérdeke szolgálatában”). Hogy melyik előfeltevést tekintik jó- vagy rosszindulatúnak, 
teljességgel irreleváns, mivel pozitív és nem normatív kifejezésekkel operálunk [→ Beve- 
zetés]. Ami releváns, az az, hogy melyik előfeltevés helytálló. Ha egy uralmi elit elsősor-
ban vagyont és hatalmat halmoz fel, illetve ha egy államra egy, az elitérdek elvén alapuló 
ideáltípus (pl. a maffiaállam [→ 2.4.5.]) adja a legjobb közelítést, akkor az elitérdek elvét 
feltételező álláspont igazolható, az ideológiát feltételező álláspont pedig, ami elfogadja az 
ideológiai célokat (és folyamatosan az állam „szakpolitikai tévedéseiről”, illetve a deklarált 
céloktól való „eltévelyedésről” beszél), nem igazolható. Ezzel szemben, ha az uralmi elit a tár-
sadalomra összpontosít, és azt egy ideológia mentén próbálja átalakítani a hatalom kizáróla-
gos birtoklása révén, akkor az ideológiavégrehajtás elvét feltételezhetjük:

• Az ideológia végrehajtásának elve az államműködésnek az az uralkodó elve, ahol 
az uralmi elit arra törekszik, hogy kizárólagosan birtokolja a politikai hatalmat (ha-
talommonopolizáció), és hogy azt értékek megvalósítására használja (ideológia). 
Ebben az elvben az uralmi elit a politikai szférán kívüli társadalmi csoportokra 
koncentrál, de az állami cselekvés dominánsan nem a társadalmi érdek szolgála-
tában mutatkozik meg.

42 Madlovics, „A maffiaállam paravánjai”.
43 Madlovics, „A maffiaállam paravánjai”, 317–321.
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Bár mindkét esetben ideológiavezérelt eliteket láthatunk, az ideológia végrehajtásának elve 
nem ugyanaz, mint a társadalmi érdek elve, mert nem biztosítja az emberek alapjogait és 
a szabadságjogokat.44 Pontosabban a társadalmi érdek elvének sajátossága az, hogy 
a társadalmi érdek tartalmát (vagyis hogy mely konkrét érdekeket szolgálja az állam) egy 
nyílt, átlátható nyilvános vita és alku formalizált folyamatában döntik el, melyben 
a társadalom minden érdekelt csoportja részt vesz [→ 4.3.]. Máshogy fogalmazva, e szerint az 
elv szerint az állam a társadalom számára önmaga által meghatározott társadalmi érde-
ket valósítja meg, amely a társadalmi csoportok különböző (egyedi) érdekeinek versengése 
útján, azok beszámításával ölt testet. Az állam feladata ebben a tekintetben az, hogy sem-
leges keretet biztosítson az érdekek egyeztetéséhez [→ 4.2.2.]. Ezzel szemben az ideológia 
végrehajtásának elve esetében az állami cselekvés irányát a központi döntéshozás egy 
zárt, nem átlátható és néha informális folyamatában határozzák meg. Így tehát ennek 
az elvnek az uralma alatt az, amit meghatároznak, nem más, mint az uralmi elit belső 
döntésein keresztül előálló feltételezett vagy „posztulált” érdek, amelynek a tárgyát ki-
vonják a nyilvánosan megvitatható kérdések köréből. Az állam szerepe ebben a modellben 
az, hogy meghatározza a nép érdekét, s ehhez olyan ideológiai keretet használ, ami előírja 
a hatalmon lévők vízióját a jól működő társadalomról. Ezt a víziót, valamint a társadalom 
feltételezett érdekét aztán az államon keresztül ráerőltetik az emberekre, akiknek nincs 
szava abban, hogy miként irányítják az életüket [→ 4.3.]. 

 Minden államműködési elv együtt jár egy bizonyos konkrét kapcsolattal a köz-
szféra (a vezetők és az államapparátus) és a magánszféra (az állam többi része) között. 
A társadalmi érdek elve alapján működő államokban transzparens/szabályozott együtt-
működést és kapcsolatot találunk a két szféra között, amelynek mindig az érintett csopor-
tokat összebékítő döntésre kell jutnia. Mivel ennek az elvnek az uralma alatt a tisztség-
viselőkkel szemben az az elvárás, hogy a társadalmi érdeket a maguk (elit-) érdeke fölé 
helyezzék, érdekkonfliktusról beszélünk a nyilvános és a magánszférában lévők között. 
Az elitérdek elvének uralma alatt megfigyelhető az állami és magánszféra nem-transzpa-
rens és informális összejátszása, mely a nyilvános és a magánérdekek fúzióját ered-
ményezi. Végül, ahol ideológia-végrehajtásról van szó, ott a magánszférát alárendelik 
a közszférának, mivel az előbbinek nincs beleszólása az utóbbi által hozott és végrehajtott 
döntésekbe. Ezt nevezhetjük úgy is, hogy a magánérdekek elfojtása, ami lényegében nem 
jelent mást, mint magának a magánszférának az elfojtását [→ 5.3.5.]. 

44 Néhány 20-21. századi diktatúra mutatott példát a társadalom materiális érdekeinek szolgálatára, 
viszont a demokráciáknál kevésbé hatékonyan, és a társadalmi érdek szolgálata nélkül az alapvető 
szabadságjogok tekintetében. Vö. Acemoğlu és Robinson, Miért buknak el nemzetek?
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2.3.2. Államok demokráciákban és diktatúrákban: az alkot-
mányos államtól a pártállamig, és az éjjeliőr-államtól a jóléti 
államon át a fejlesztő államig

A fent definiált elvek alkalmazásával meghatározhatjuk a csúcsbéli rezsimtípusokhoz tartozó 
állam-ideáltípusokat, valamint elkezdhetjük rendbe tenni azokat az államfogalmakat is, amiket 
igen nagy változatossággal használnak a szakirodalomban.45 A liberális demokráciában az 
ideáltipikus államot – a „jogállam” fogalma nyomán – alkotmányos államnak nevezhetjük:46

• Alkotmányos állam az az állam, amely a társadalmi érdek elvének van aláren-
delve, és egy korlátozott elit vezeti. Ennek az elitnek a legfőbb korlátja a hatalmi 
ágak szétválasztása és a társadalmi csoportok szabadsága és autonómiája, melyet 
az alkotmány szavatol.

Ezt a definíciót részint a konstitucionalizmus és joguralom főáramú felfogása inspirálja 
[→ 4.4.1.1.], részint pedig a madisoni elmélet, miszerint az egymással versengő társadalmi 
érdekcsoportok képesek kontrollálni egymást [→ 4.4.1.2.]. Ugyanakkor a definíció magába 
foglalja a hatalmi ágak szétválasztásának eszméjét is, azaz a végrehajtó, törvényhozó és 
igazságszolgáltatási ág alkotmányos különválasztását [→ 4.4.1.1.].

Ezzel szemben a kommunista diktatúrában, ahol minden ág formálisan a marxista- 
leninista állampártnak van alárendelve, a hatalmi ágak összeolvadását figyelhetjük 
meg [→ 3.3.8.]. Ennek megfelelően kommunista környezetben az államot „pártállamnak” 
nevezhetjük.

• Pártállam az az állam, amely az ideológia végrehajtása elvének van alárendelve, és 
az uralmi elit pártja vezeti, amely teljesen összefonódik az állammal. A pártállam 
totalitariánus, ami azt jelenti, hogy (1) a rezsim semmilyen más alkotóelemének 
nem lehet autonómiája és (2) vezetőit nem korlátozzák más alkotóelemek.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a társadalmi érdek elve a demokráciákkal kapcso- 
lódik össze, míg az ideológia végrehajtásának elve a diktatúrákkal. A demokráciákkal 
szemben a diktatúráknak az egyik legfőbb sajátossága, hogy a politikai hatalom monopóli-
umát egyetlen entitás (párt stb.) tartja kézben, ami nem megkérdőjelezhető, tehát az em-
berek alapjogait és szabadságjogait elfojtják [→ 1.6.].

Mégis, mind az alkotmányos állam, mind pedig a pártállam meglehetősen tág fogal-
mak, mivel nem részletezik pontosan, hogy milyen ideológiát követnek az uralmi elitek. 
Erre az aspektusra összpontosítva, azaz a közpolitikák [→ 4.3.4.1.] azon típusaira, ame-
lyet ezek az államok folytatnak, az államnak több altípusát különböztethetjük meg a 
demokráciák és diktatúrák körében. Ha azokra a fogalmakra támaszkodunk, amelyeket 

45 Bizonyos államfogalmakat nem lehet úgy interpretálni, hogy azok az uralom egy formájára utalnak: 
ilyen például a „petroállam”, amely a rendelkezésre álló természeti erőforrások bőségére utal. Azonban 
ez a fogalom valójában nem egy rezsim-, hanem egy országspecifikus tényezőre utal, s ezekről csak egy 
későbbi fejezetben beszélünk majd [→ 7.4.].

46 Egy áttekintést ad a jogállam fogalmáról Tamanaha, On the Rule of Law, 114–126.
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a létező irodalomban az ilyen államokra alkalmaznak, akkor skálát állíthatunk fel, kezdve 
azokkal az államokkal, amik csak a rendőrség, a bíróságok és a honvédelem alapvető 
funkcióit látják el (éjjeliőr-állam), folytatva azokkal az államokkal, amelyek bizonyos 
közszolgáltatásokat, például köznevelést és szociális ellátást nyújtanak (jóléti államok), 
s végül eljutva azokig az államokig, amelyek vállalkozóként vesznek részt a gazdaságban, 
és domináns szerepet játszanak a fejlődés közösségi céljának megvalósításában (fejlesztő 
államok [→ 2.6.]).47 Valójában persze az éjjeliőr-államnak kevés az empirikus relevanciája; 
inkább csak elméleti eszközként szolgál, amivel kifeszíthetjük a skálánkat, miközben a 
legtöbb demokrácia a mai világban jóléti államnak tekinthető. Ahogy azonban haladunk 
az éjjeliőr-végponthoz közelebb álló államoktól a fejlesztő állami végpont felé, és az állam 
egyre több és több társadalmi funkciót vesz át, megfigyelhetjük, hogy a politikai hatalom 
kizárólagos birtoklásának célja is egyre inkább megjelenik az uralmi elit körében.48 Tehát 
a skála vége felé az állam egyre hajlamosabbá válik működési elvének az ideológia végre-
hajtását választani a társadalmi érdek érvényesítése helyett.

2.1. ábra. A társadalmi érdek (és végül az ideológiavégrehajtás) elve szerint működő államok skálája.

A 2.1. ábra a fent megnevezett államtípusok folyamatos skáláját ábrázolja, felhasználva 
Gøsta Esping-Andersen paradigmatikus különbségtételét a jóléti állam három ideáltipikus 
modellje között.49 Felvethető, hogy ez a tipológia már elavult, és a jóléti államokra Esp-
ing-Andersen óta számos más tipológiát is kialakítottak.50 Mi több, mivel az állami beavat-
kozás mértéke elsősorban közgazdasági viták kérdése, számos tipológia a közgazdaságtan 
nyelvét használja, és „a kapitalizmus változatait” és a neoliberalizmust véli felfedezni ott, 
ahol mi államváltozatokról beszélünk [→ 5.6.].51 Kétségtelen, hogy ezeknek a kategóriáknak 
a rendszerű elemzése és finomítása gyümölcsöző vállalkozás lehet. Ezen a ponton azonban 
visszautalunk a makacs struktúrák argumentumra, amely megállapította, hogy két fő ural-
mi struktúra, amelyet a posztkommunista rezsimeknél látunk, a patrimonializáció és az 
informális patronális hálók. Számunkra ez azt jelzi, hogy a posztkommunista államokat 
legjobban az elitérdek elvét feltételezve lehet leírni. Ezért tehát mellőzzük a társadalmi 
érdeken alapuló tipológiák további tárgyalását, s inkább azokra a megnevezésekre térünk 
át, amelyeket az elitérdek-paradigmán belül alakítottak ki.

47 Johnson, „The Developmental State”. 
48 Holcombe, Political Capitalism, 20–43.
49 Esping-Andersen, „Mi a jóléti állam?”
50 Egy áttekintést ad Arts és Gelissen, „Models of the Welfare State”.
51 Az alapvető mű Hall és Soskice, Varieties of Capitalism. Későbbi művekért, amelyek ebben a paradigmában 

mozogva elemzik a posztkommunista régiót, lásd Lane és Myant, Varieties of Capitalism in Post-
Communist Countries; Bohle és Greskovits, Capitalist Diversity on Europe’s Periphery; Szelényi és 
Mihályi, Varieties of Post-Communist Capitalism.

Liberális jóléti állam Szocdem. jóléti állam
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Jóléti állam
(közszolgáltatások biztosítása)

Konzervatív jóléti állam
(családi társadalombiztosítás)(célzott juttatások)
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2.4. Az elitérdek elvén működő államok fogalmi 
rendje

A posztkommunista régió társadalmi érdek elvét feltételező államelméletei szükségszerű, 
jelenségek egész sorára kiterjedő vakfoltokkal küzdenek: ezek azok a jelenségek, amik az 
önérdekű patronális elit és a korrupció központosított, monopolizált formái által okozott, 
rendszerszintű torzulásokból fakadnak, s amelyek valójában a posztkommunista rezsimek 
rendszermeghatározó elemei. Ezeket kihagyni a számításból olyasfajta hibákhoz vezet, 
mintha úgy akarnánk megérteni egy futballmeccset, hogy nem foglalkozunk labdával: 
mindkét esetben éppen az az elem hiányzik a képből, ami az egész játszma értelmét adja.

Számos megnevezés azonban, amit a posztkommunista (és más) államokra alakítot-
tak ki, az elitérdek elvét veszi alapul. Az ezeket használó szakirodalomnak ezért nem az 
a problémája, hogy nem látja a kapcsolódó jelenségeket, hanem az, hogy nem kezeli őket 
egy nagyobb elemzői keret részeiként. Mi több, az olyan fogalmakat, mint a „hálózati állam”, 
a „klánállam”, a „ragadozó állam” és „kleptokrácia” sokszor szinonimaként használják, és 
nem veszik észre, hogy (1) ezek a jelzők különböző, konkrét vonásokra utalnak, és (2) en-
nek megfelelően ezeket a fogalmakat koherens logikai rendbe lehet szervezni.

A logikai rendezés elvégzéséhez azonosítanunk kell azokat a dimenziókat, amikre 
ezek a fogalmak reflektálnak. A dimenziókat a makacs struktúrák-argumentumra támasz-
kodva találjuk meg, különösen az 1.4. ábrára az előző fejezetből, amely posztkommunista 
uralom egyedi sajátosságait mutatta meg [→ 1.5.1.]. Azon az ábrán két következmény-lán-
colatot láthattunk, melyek közül az első a személyi kapcsolatokkal foglalkozott. Ennek 
megfelelően határozhatjuk meg az állam első dimenzióját, a következő kérdés formájában:

1. Mi az uralmi elit jellege?

A második lánc az intézményi következményekre vonatkozott. Feltételezve az elitérdek 
elvét, a következő dimenzióra vonatkozó kérdést az alábbi formában tehetjük fel:

2. Milyen tevékenység vezet az állami intézmények elitérdek-alapú kisajátításához?

A két következménylánc együtt – mint az ábrán láthattuk – egy rendszerszerű torzulást 
idézett elő, nevezetesen a korrupció központosított és monopolizált formáját. Ezt a jelen-
séget két különböző nézőpontból közelíthetjük meg. Egyfelől összpontosíthatunk magára 
a korrupciós cselekményre, ahol az államgépezet révén tulajdont irányítanak át az uralmi 
elit (és pártfogoltjai) kezébe. A megfelelő kérdés a következő:

3. Milyen tevékenység vezet a vagyon elitérdek-alapú kisajátításához?

Másfelől elemezhetjük a korrupciót az államhoz való kapcsolata oldaláról is. Az állam vi-
szonya a korrupcióhoz az ellenségestől a támogatóig ívelhet, ami a törvényben és annak 
végrehajtásában fejeződik ki [→ 4.3.4.5., 5.3.4.2.]. Lényegében a korrupció egy olyan skálán 
mozog, amely az állam jogi kereteivel nem összeegyeztethető formáktól az államra támasz-
kodó formákig vezet. Innen adódik az utolsó kérdés, amely az állam egy dimenziójával 
kapcsolatos:

4. Mi az elitérdek-alapú tevékenység jogi státusa? 
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Az ezen jelenségre vonatkozó terminológia következetlen és esetleges használatát akkor 
oldhatjuk fel, ha a létező fogalmakat e négy dimenzió mentén logikai sorba rendezzük. 
A rendezés a következőképpen történik: az állam általános definíciójából kiindulva fokozato-
san, lépésről-lépésre egyre összetettebb válaszokat alakítunk ki minden egyes kérdésre an-
nak mentén, amit mi interpretációs rétegeknek nevezünk. Az eljárás lényege, hogy mind 
a négy dimenziónál először vesszük azt, hogy „állam”, majd hozzáadunk egy új jellemzőt, 
amit egy, az „állam” elé tett jelzővel fejezünk ki. Ezután az új definícióhoz hozzáadunk még 
egy jellemzőt, és ennek megfelelően cseréljük a jelzőt. Az eljárást addig folytatjuk, míg el 
nem jutunk a legszélsőbb államkoncepcióig, amely még érvényes a posztkommunista 
régióban (2.5. táblázat).

2.5. táblázat. Az elitérdekeknek alárendelt államok fogalmi rendje. 

A használt megnevezés alapja Az elitérdek leírására használt különböző megnevezések a poszt-
kommunista régióban

1. Aktor hálózati állam / patronális állam / klánállam

2. Tevékenység (hatalmat célzó)
patrimoniális állam / szultanisztikus állam / neopatrimoniális állam / 
neoszultanisztikus állam 

3. Tevékenység (tulajdont célzó) járadékvadász állam / kleptokratikus állam / ragadozó állam

4. Törvényesség korrupt állam / foglyul ejtett állam / bűnöző állam

A szakirodalomban az interpretációs rétegek módszeréhez leghasonlóbb a Bevezetőben 
már említett „absztrakciós létra”, amit Giovanni Sartori politikatudós vezetett be: eszerint 
minél speciálisabb a jelenség, amelyet le akarunk írni, annál több konkretizáló vonást kell 
hozzátennünk a meghatározásához.52 Mi mégis inkább az „interpretációs réteg” mellett 
maradunk, mert kifejezőbbnek gondoljuk. Először is az eljárás eredménye egy egyértelmű 
és világos kategóriahalmaz lesz, melynek segítségével az államot jellemzőről-jellemzőre 
tudjuk majd értelmezni. Másodsorban a kategóriák tényleg „rétegzettek”, hiszen egymás 
definíciójára épülnek – tehát nem használhatók sem egymással kölcsönösen felcserélve, 
sem visszafelé haladva: az absztraktabb (kevesebb rétegből álló) kategóriákat félrerakhatjuk, 
ha a vizsgált állam kielégíti egy kevésbé absztrakt (több rétegből álló) fogalom meghatá-
rozását is.

2.4.1. Interpretációs rétegek: Mi az uralmi elit jellege? 

A kategorizáció első rétege az uralmi elit jellege. Az interpretációs rétegek és a kapcsolódó 
államfogalmak a 2.5. táblázatban láthatók. Az államtípusok megkülönböztetésében a fen-
tebb, a 2.2.2.2. részben javasolt fogalmakra és meghatározásokra támaszkodunk, köztük is 
legfőképp az informalitásra, a patronalizmusra és a fogadott politikai családra.

52 Sartori, „Concept Misformation in Comparative Politics”.
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Fogalmi kiindulópontunk az erőszak legitim alkalmazásának monopóliumával fel-
ruházott állam, amit egy uralmi elit irányít. A további kategóriákat a következő módon 
határozhatjuk meg

• Hálózati állam az az állam, ahol az államszervezet funkcióit az uralmi elit infor-
mális hálói uralják ahelyett, hogy azok intézményesítve és formalizálva lennének, 
és személytelen kapcsolatokon keresztül valósulnának meg.

• Patronális állam az a hálózati állam, ahol az uralmi elit informális hálójának 
engedelmességi rendje patrónus–kliens típusú, azaz hierarchikus függőségi láncok 
jellemzik.

• Klánállam az a patronális állam, ahol az uralmi elit egy klánszerű fogadott politi-
kai család, azaz vérségi és vérségivé fogadott, kvázi-vérségi kapcsolatok hálója 
a csúcspatrónus patriarchális ellenőrzése alatt.

A három egymást követő jelző közül a „hálózati” a legsemlegesebb. Még az is felmerül-
het, hogy túlontúl semleges: végül is minden államban vannak az uralmi elit tagjait össze-
kötő hálók, hálózatok, s az uralmi elit és az államapparátus is nyilvánvalóan kapcsolatban 
vannak egymással. Az azonban, hogy nem minden államot nevezünk „hálózati államnak”, 
rögtön jelzi, hogy itt a „háló” nem egy triviális sajátosságra utal, hanem olyanra, ami 
éppenséggel túlmutat az állam normális működésén. Ez a sajátosság az uralmi elit informá-
lis jellege, és az, ahogy a hatalmat gyakorolják. Amint Vagyim Kononyenko kifejti a putyini 
Oroszországot hálózati államként leíró könyvében, a hálózat úgy értendő, mint „a tár-
sadalmi interakció olyan eszköze, amely kevésbé formális, mint azok, amelyek állami 
intézmények között vagy azokon belül működnek […]. [Ilyen] hálózatok találhatók mind 
az állami intézményeken kívül, de beépülve […] a minisztériumokon belül és az admi- 
nisztratív hierarchiákban is. Ebből a szempontból a hálózatok mindig személyesek és olyan 
egyéneket vagy csoportokat kötnek össze, akiknek hasonlók az érdekeik, a szövetségeseik 
és az önazonosságuk” (kiemelés tőlünk).53 Az informalitás jellemzője az elitérdek elvének, 
mert jellemzően egyet jelent azoknak a formális intézményeknek a megkerülésével, amiket 
épp azért állítottak fel, hogy gátat szabjanak az elitérdeknek, illetve a hatalom kizárólagos 
birtoklásának [→ 4.4.1.] és a közhivatallal való magánérdekű visszaélésnek, a korrupciónak.

Jogos észrevétel, hogy az informalitás magában hordozza a titkosság elemét is, ami 
egyszersmind az elitérdeknek is szükségszerű része: elvégre ezt, s különösen a személyes 
vagyonosodás vágyát aligha lehet beismerni az emberek (azaz a szavazók) előtt. Viszont 
amikor informális patronalizmusról beszélünk, egy általánosabb érvényű megállapítás, 
hogy egy weberi típusú professzionális bürokrácia formális intézményrendszere kevésbé 
alkalmas a folyamatos diszkrecionális jutalmazásra és büntetésre, mint az informális intéz-
mények vagy utasítások [→ 3.3.5., 3.6.3.]. Ez elvezet bennünket a „patronális állam” elne-
vezéshez, amelyet Hale Moldova összefüggésében használ.54 A mi értelmezésünk azonban 
különbözik az övétől annyiban, hogy a meghatározásunk a hálózati állam fogalmára épül. 

53 Kononenko, „Introduction”, 6.
54 Hale, Patronal Politics, 165–174.
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A „patronális” jelző alatt mi az informális háló egy speciális fajtáját értjük, amelyet patró-
nus–kliens kapcsolatok jellemeznek. Mint fentebb jeleztük, az ilyen kapcsolatok vertikális 
jellegűek, és igen hangsúlyos elemük a feltétel nélküliség s a hatalmi egyenlőtlenség az 
egyik ember (a patrónus) és az ő vazallusa vagy alárendeltje (a kliens) között. Röviden, ha 
az informális háló, amely az államot uralja, hierarchikus, és az alacsonyabb szintű aktorok 
(informálisan) alá vannak vetve a magasabb szintű aktoroknak, és függenek tőlük, akkor 
patronális államról beszélhetünk [→ 2.2.2.2.].

2.6. táblázat. Az uralmi elit kategóriáinak interpretációs rétegei

Állam típusa A kategória interpretációs rétegei Az államnak a kategória által jelölt vonása

1. Állam az erőszak legitim alkalmazásának monopóliuma 
Az intézmény, amelynek révén az uralmi elit legi-
tim módon alkalmaz erőszakot

2. Hálózati 
állam

1. jellemző + az állam részein belül és közöttük 
működő kapcsolatok fokozódóan informális jellege

Az uralmi elit főleg az informális hatalmi hálón 
keresztül gyakorolja a hatalmat

3. Patronális 
állam

1. + 2. jellemző + az uralmi elit személyes, 
patronális, hierarchikus függőségű jellege

Az uralmi elit belső függőségei, patrónus–kliens 
viszonyok (patronális hatalmi háló)

4. Klánállam
1. + 2. + 3. jellemzők + az uralmi elit politi-
kai-gazdasági klán (fogadott politikai család) 
jellegű struktúrája

Az uralmi elit antropológiai struktúrája és 
kulturális mintázatai

A „klánállam” fogalmát Janine Wedel55 tette népszerűvé, bár az ő leírása – informális 
elitcsoport, amely több területen, a politika, gazdaság és jog területein működik és ennek 
megfelelően elmossa a határokat a köz- és magánszféra között – csak a hálózati állam meg-
határozását meríti ki.56 Ha ráteszünk két további interpretációs réteget, akkor olyan há-
lózatot határozhatunk meg, amely nem egyszerűen (1) informális, hanem emellett 
(2) patronális is, és (3) a tagjai vérségi és vérségivé fogadott, kvázi-vérségi kapcsolatokon 
keresztül fonódnak össze egy „klánná” (lásd 2.2. idézet). Tehát a „klánállam” olyan állam, 
amelyet egy klán irányít: egy olyan, informális patronális háló, amelyet vérségi és kvázi vér-
ségi kapcsolatok jellemeznek [→ 3.6.2.1.]. A posztkommunista régióban az ilyen klánokra 
mint fogadott politikai családokra hivatkozunk, mert a patronális, valamint a vérségi és 
kvázi-vérségi kapcsolatoknak ez a kombinációja természetszerűen ölti magára a patri- 
archális család antropológiai jellemzőit. Weber a patriarchális családot annak hagyományos 
formájában ragadja meg, s annak egyik legfőbb, számunkra is releváns jellemzőjeként 
a patriarchális uralmat húzza alá. Mint írja, patriarchális uralom alatt „a személyes aláve-
tettség biztosítja az úr által bevezetett rendszabályok legitimitását, és csupán az úri hatalom 
tényét és korlátait kell »normákból« eredeztetni – de nem lefektetett normákból, hanem 
olyanokból, amelyeket a tradíció szentesít. [Az úr,] amennyiben hatalmát nem korlátozza 

55 Írásaiban egy ponton Weber is használja a Geschlechterstaat kifejezést, ami az angol kiadásban clan 
state-ként szerepel (a magyar kiadásban pedig „nemzetségi államként”), azonban a weberi fogalomnak 
más a jelentése és a kontextusa. Vö. Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 256.

56 Wedel, „Corruption and Organized Crime in Post-Communist States”; Wedel, „Clans, Cliques and 
Captured States”.
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tradíció, vagy az, hogy mások is versengenek érte, annyiban 
korlátlanul és tetszése szerint gyakorolhatja, s ami a legfon-
tosabb: semmiféle szabályra nem kell tekintettel lennie. […] 
A házon belüli autoritás esetében […] régi, természetadta 
helyzetek jelentik a tiszteleten alapuló autoritás és autori-
tásba vetett hit forrását”.57 A patriarchális vagy „személyi 
uralomnak”58 ez a modellje megfigyelhető a posztkommu-
nista régió számos informális patronális hálóján belül, bár a 
klán fő kötőanyaga számos egyéb dolog is lehet a tradíción 
kívül. Legalább négy tényezőt különböztethetünk meg, ami 
egy klán alapjául szolgálhat: (a) etnikum; (b) nómenklatú-
rás múlt, azaz múltbéli tagság a kommunista uralmi elitben; 
(c) párt; és (d) kollégiumi múlt.59 További fontos köteléket 
jelentenek a családi kapcsolatok éppúgy, mint a közös üz-
let által megpecsételt fogadott családi kapcsolatrendszer. 
Számos posztkommunista uralmi elit esetében egy kliens 
befogadását nem egy közös szervezeti ethosz szentesíti, 
de nem is a vérségi vagy valóságos rokonság, ahogy azt a 
nagycsaládi kulturális minta követelné, hanem a családfő 
iránti hűség: a lojalitás a csúcspatrónus iránt [→ 3.6.2.4.].

2.4.2. Interpretációs rétegek: Milyen 
tevékenység irányul az állami 
intézményekre?

A kategorizáció második dimenziója az uralmi elit tevékenysége abból a célból, hogy az 
elitérdek érvényesítésére használja az állami intézményeket. Az interpretációs rétegeket 
és a kapcsolódó fogalmakat a 2.6. táblázatban láthatjuk. A fogalmi kiindulópontunk 
ismét az erőszak legitim alkalmazásának monopóliumával felruházott állam, amit 
az uralmi elit irányít. A további kategóriákat következőképpen határozhatjuk meg:

• Patrimoniális állam az az elitérdek elvén működő állam, mely érdeket egy, 
a társadalmat magánbirtokként kezelő uralkodó elit képviseli az adott intézményi 
rendszerben.

• Szultanisztikus állam az a patrimoniális állam, ahol a formális intézményi beren-
dezkedésnek semmiféle korlátozó hatása nincs az uralmi elitre (vagy pontosabban 
annak fejére), s így az kedve szerint érvényesíti elitérdekét és kezelheti magánbir-
tokként a társadalmat.

57 Weber, Gazdaság és társadalom, 2/3. kötet, 101.
58 Guliyev, „Personal Rule, Neopatrimonialism, and Regime Typologies”.
59 Vö. Wedel, „Corruption and Organized Crime in Post-Communist States”, 48–49.

2.2. idézet. A klánok általános jellege.

[…] a klán informális szervezet, amely egy 
olyan hálóból áll, ahol az egyéneket vérségi vagy 
fiktív vérségi identitások kötik össze. Ezek az 
érzelmi kapcsolatok adják szervezete identitását 
és kötelékeit. A vérségi kapcsolatok a kiterjedt 
nagycsaládi szervezetben gyökereznek, amely a tár- 
sadalmat jellemezte ebben a régióban, és a tör- 
ténelmileg törzsi társadalmakban. A »fiktív vérségi« 
kötelékek túlmennek a vérségi kötelékeken, és 
házasság, családi szövetségek, iskolai kötelékek, 
lokalizmus […], szomszédság […] falu révén 
is befogadnak egyéneket a hálózatba. Mint azt 
antropológusok és történészek gyakorta megálla-
pították, a klánok mindennaposak a törzsi […] 
régiókban és a kollektivista kultúrákban. [A klá-
nokban] valódi vérségi kapcsolatok nem mindig 
léteznek; a rokoni kötelék objektív valóságánál 
fontosabb a szubjektív identitástudat és a rokonság 
normáinak alkalmazása – mint a csoporton belüli 
viszonosság és hűség –, ami összeköti a csoportot 
és védelmezi tagjait. […] A klán határai, noha 
nem rögzítettek vagy változtathatatlanok, nehezen 
átjárhatók. Az egyének nem egykönnyen lépnek 
be vagy távoznak egy kánból […]. A klánok 
jellemzően keresztbemetszik az osztályhatárokat.”

– Kathleen Collins, Clan Politics and Regime Transition in 
Central Asia (Cambridge University Press, 2006), 17–18.
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• Neopatrimoniális állam az a patrimoniális állam, ahol a formális intézményi be-
rendezkedés demokratikus (tartalmazza a többpárti választásokat, a hatalmi ágak 
szétválasztását, valamint a szabad vállalkozás rendszerének és az alapvető emberi 
jogoknak a törvényi elismerését). Ennek a környezetnek van egy limitált képessége 
arra, hogy korlátozza az uralmi elit patrimonializmusát, vagy legalábbis az intéz-
ményi berendezkedés befolyásolja és finomítja az uralmi elit gyakorlatait (amely 
viszont másfelől korrumpálja az intézményeket).

• Neoszultanisztikus állam az a neopatrimoniális állam, ahol a formális intézményi 
berendezkedésnek semmiféle korlátozó hatása nincs az uralmi elitre (vagy ponto-
sabban annak fejére). Az ilyen rendszerben az uralmi elit kedve szerint érvényesíti 
elitérdekeit és kezelheti magánbirtokként a társadalmat, miközben a demokrácia 
intézményei a patrimonializmus puszta eszközeivé válnak.

2.7. táblázat. A patrimonializáció kategóriának interpretációs rétegei.

Állam típusa A kategória interpretációs rétegei Az államnak a kategória által jelölt vonása

1. Állam Az erőszak legitim alkalmazásának monopóliuma
Az intézmény, amelynek révén az uralmi elit 
legitim módon alkalmaz erőszakot

2. Patrimoniális 
állam

1. jellemző + önérdekű uralmi elit, mely a 
kormányzati szféra kisajátítására törekszik

A társadalom magánbirtokként való kezelése

3a. Szultaniszti-
kus állam

1. + 2. jellemző + egy olyan környezetben való 
működés, ahol nincs korlát

Teljes önkény a társadalom magánbirtokként 
való kezelésében

3b. Neopatrimo-
niális állam

1. + 2. jellemző + demokratikus intézményi beren-
dezkedésben való működés

Új intézményi berendezkedésben működő 
patrimoniális uralom (ahol a demokratikus in-
tézményeknek mérsékelt korlátozó hatása van)

4.
Neoszulta- 
nisztikus 
állam

1. + 2. + 3. sajátosság + a demokratikus intéz- 
ményi berendezkedés tisztán instrumentalizált

Új intézményi berendezkedésben működő 
szultanisztikus uralom (ahol a demokratikus in-
tézményeknek semmi korlátozó hatása nincs)

Ezeknek az elnevezéseknek a használatával megkíséreljük, hogy a posztkommunista re-
zsimek sui generis jellegzetességeit annak a tipológiának az átvétele és átfogalmazása révén 
ragadjuk meg, amelyet Max Weber dolgozott ki az uralom rendszereire. „Patrimoniálisnak 
nevezünk minden elsődlegesen tradicionális beállítottságú, de az úr teljes kibontakozott 
személyes előjoga alapján gyakorolt uralmat” – írja Weber. Majd úgy folytatja, hogy „szul- 
tanizmusról pedig olyan patrimoniális uralom kapcsán beszélünk, amely az igazgatás 
mikéntjét tekintve elsődlegesen a tradíciókhoz nem kötődő szabad önkény szférájában 
mozog” (kiemelés tőlünk).60 Legfontosabb módosításunk e meghatározásokat illetően 
abban áll, hogy explicitté tesszük az intézményi berendezkedés dimenzióját. Ugyanis bár 
az eredeti elnevezések jól megragadják azt, amit mi az elitérdek elveként írunk le, ezeket az 

60 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 238.
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államokat éppen annak az intézményi berendezkedésnek a 
formája különbözteti meg egymástól, amiben az elitérdeket 
érvényesítik. Patrimoniális államokban az uralom nyíltan 
vállalt formában létezik, amit az intézményrendszer tradi-
cionális kötelmei korlátoznak. Szultanisztikus államokban 
az ilyen, hatalomgyakorlást korlátozó kötelmek gyakorla-
tilag nem léteznek, és általában az uralmi elit feje az, aki 
az állam felett kedve szerint rendelkezik (innen a „szul-
tán” szó). Ez azt jelenti, hogy még az eliten belüli korlátok 
is hiányoznak, amelyek más esetben egy erre feljogosított 
döntéshozói testület formáját öltenék [→ 3.6.2.]. Ezért szok-
ták a szultanizmust a patrimonializmus szélsőséges formá-
jának is tekinteni.61

A neoszultanisztikus államok ezzel szemben tisz-
tán instrumentalizált formális intézményekből állnak. 
Máshogy fogalmazva, a formális intézményi környezet-
nek itt már semmilyen befolyása sincs, nem jelent korlátot 
az uralmi elit számára, és az uralom módszereit nem kell 
tovább finomítani. Ha a törvény ellentmond az elitérdek 
elvének, egyszerűen megváltoztatják, vagy még inkább fi-
gyelembe sem veszik [→ 4.4.3.3.]. A népi legitimáció ezek-
ben a rendszerekben puszta színjátékká válik: az általános 
választásokat megtartják, de egy esetleges kedvezőtlen 
eredmény esetén az uralmi elit habozás nélkül a választási 
csalás eszközéhez folyamodik [→ 4.4.3.2.]. 

Észrevehető, hogy fogalmilag a neoszultanisztikus 
államot akár a szultanisztikus állam egy altípusának is 
tekinthetjük: olyan szultanisztikus állam, amely demokrati-
kus körülmények között működik. S bár ez az értelmezés is 
ugyanolyan logikus lenne, mint amit választottunk, analiti-
kailag kevésbé lenne hasznos, ugyanis a posztkommunista 
régióban a neopatrimoniális, nem pedig a szultanisztikus 
állam az, amely tipikusan neoszultanisztikus állammá 
fejlődhet [→ 4.4.4.4.]. Mint azt Houchang Chehabi és 
Juan Linz megállapítják, a neoszultanisztikus elnevezésnek 
„[megvan] az az előnye, hogy nem csak megkülönbözteti 
[az ilyen államokat] a »szultanizmus« terminus weberi hasz-
nálatától, de egyben meg is tartja a weberi terminológia 
logikáját; […] épp úgy, ahogy Weber számára is az átmenet 
a patrimonializmus és a szultanizmus között »nyilvánvalóan 
fokozati«, a neoszultanisztikus rezsimek a neopatrimoniális 
kormányzási formák szélsőséges változatai”.62

61 Guliyev, „Personal Rule, Neopatrimonialism, and Regime Typologies”, 577–580.
62 Chehabi és Linz, Sultanistic Regimes, 6.

2.3. idézet: A neopatrimonializmus 
fogalmáról.

„Guenther Roth mutatott rá elsőként a patri-
moniális uralom új, modern formáinak megjele-
nésére […] híres cikkében, a »Personal Rulership, 
Patrimonialism, and Empire-Building in the New 
States«-ben, amely 1968-ban jelent meg a »World 
Politics« magazinban. […] A következő lépést a 
fogalom kialakításában Shmuel Eisenstadt tette, 
aki számos munkájában kidolgozta a neopatri-
monializmus komplex elméletét. […]. Három 
fő elvet lehet megjelölni a neopatrimonializmus 
funkcionalitását illetően:

1. A politikai centrum elválik és függetlenedik 
a perifériától, koncentrálja a hatalom politi-
kai, gazdasági és szimbolikus erőforrásait, 
miközben ezzel egyidejűleg minden más 
csoport elől és a társadalom minden szintje 
elől elzárja a hozzáférést ezekhez az erőforrá-
sokhoz és a felettük való kontrollhoz.

2. Az államot úgy irányítja, mint az uralmi 
csoportok magántulajdonát („patrimoniu-
mát”) – ezek a csoportok az állami hatalom 
hordozói, amelyek magánérdekek alá rende-
lik a különböző társadalmi funkciókat és 
intézményeket, s a saját magánhasznuk for-
rásává teszik ezeket.

3. Az etnikai, klánbéli, regionális és családi 
kötelékek nem tűnnek el, hanem a modern 
politikai és gazdasági viszonyok közt repro-
dukálódnak, meghatározva működésük mód-
szereit és vezetőit”.

– Oleksandr Fisun, „Neopatrimonialism in Post-
Soviet Eurasia”, in Stubborn Structures: Reconcep-
tualizing Post-Communist Regimes, szerk. Bálint 
Magyar (Budapest-New York: CEU Press, 2019), 
79–82. 
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2.4.3. Interpretációs rétegek: Milyen a tulajdonra irányuló 
tevékenység?

A kategorizáció harmadik dimenziója az állam, illetve a közszereplők tulajdon kisa-
játítását célzó tevékenysége. Mint láttuk, minden állam definíció szerint „a legitim erőszak 
alkalmazásának monopóliumát gyakorolja abból a célból, hogy erőforrásokat vonjon ki, 
irányítson és osszon el”, és ebben az értelemben részt vesz magánemberek tulajdonának 
kényszerített kisajátításában és átirányításában. Hogy azonban képesek legyünk e szerint 
a dimenzió szerint is különbséget tenni államok között, három distinkciót kell tennünk a 
kényszerített átvétel fogalmán belül. Először is megkülönböztetjük (a) a magánnyereség 
céljára történő tulajdonkisajátítást, amikor valaki tulajdont vesz el, és azt önmaga és/vagy 
más célzott személyek (a családja, a párttagok stb.) fogyasztásának bővítésére használja, 
illetve (b) a köznyereség céljára történő tulajdonkisajátítást, amikor valaki tulajdont 
vesz el, de azt nem arra használja, hogy önmagában a saját (köre) fogyasztását növelje, 
hanem hogy másoknak adja, akik jövőbeli tulajdonosi szerepe nincs előre meghatározva 
(pl. közhasználatba adja, vagy juttat belőle mindenkinek, aki megfelel bizonyos objektív, 
nemcsak az adott célszemélyt jellemző kritériumoknak stb.).63 Másodszor, megkülönböz-
tetjük (a) a pénzbeli tulajdon elvételét, mint az adóztatás esetében, és (b) a nem pénzbeli 
tulajdon elvételét, mint a vagyonkisajátító beavatkozás vagy államosítás esetében (liberális 
demokráciákban). Az (a) esetében voltaképpen nem is beszélhetünk magán- vagy köz-
nyereségről önmagában, mert – államokról lévén szó – többnyire az adókat sem egy 
bizonyos konkrét célra szedik; mondjuk a forgalmi vagy a jövedelemadót sem célzottan 
az egészségügy vagy az oktatás finanszírozására szedik. Modern államokban az adópénzek 
egy ún. általános alapba mennek, amiből aztán a legtöbb (központi) kormányzati prog- 
ramot finanszírozzák.64 Így az emberektől beszedett pénzbeli tulajdon egyszerűen feltölti a 
költségvetés bevételi oldalát, és a költségvetés maga lesz az, amit aztán különböző köz- és 
magánnyereségekre költenek. Amikor azonban a pénzbeli tulajdont újraosztják, és a költés 
magánhasznot szolgál, különbséget tehetünk az ilyen tevékenység legális és illegális esetei 
között, magyarán hogy egybeesik-e az érvényes jogi kódexszel, hogy adópénzt juttatnak 
egy előre kijelölt, konkrét (ismerős) személynek vagy cégnek.

Ezt a három distinkciót szem előtt tartva már érvényes megkülönböztetéseket tehe-
tünk az egyes államtípusok között az ehhez a dimenzióhoz tartozó interpretációs rétegek 
szerint (2.8. táblázat). 

A kiindulópont az uralmi elit által irányított állam, amely nemcsak, hogy rendelkezik 
a legitim erőszak monopóliumával, de ezt adóztatásra használja: pénzbeli tulajdon el-
vonására az állam fennhatósága alatt élő emberektől (törvényes alapon) [→ 5.4.3.]. 

63 Vö. Richard Epstein hasonló megkülönböztetésével. Epstein, Takings, 161–181.
64 Browning, „Collective Choice and General Fund Financing”.
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2.8. táblázat. A tulajdon-kisajátítási kategóriák interpretációs rétegei.

Állam típusa A kategória interpretációs rétegei Az államnak a kategória által jelölt vonása

1. Állam
Adószedési monopólium a közfunkciók fenn-
tartása érdekében

Az állam elsődleges bevételi forrása

2. Járadékvadász 
állam

1. jellemző + legális túladóztatás az uralmi elit 
és kedvezményezettjei érdekében

Favoritizmus az állami bürokrácia/vállalatok 
kiterjesztésére az uralmi elit és kegyencei 
érdekében 

3. Kleptokratikus 
állam

1. + 2. jellemző + folyó jövedelmek illegális 
eltérítése magánkezekbe 

Illegális favoritizmus

4. Ragadozó állam
1. + 2. + 3. jellemző + nem-pénzbeli tulajdon 
kisajátítása állami kényszer révén

Illegális prédavadászat

A további kategóriákat a következőképpen definiálhatjuk:

• Járadékvadász állam az az állam, ahol az adóztatást bővítik a közszolgáltatásokon 
túli, kifejezetten az uralmi elit és pártfogoltjai javára szolgáló intézkedések érde-
kében. A „járadékvadászat” a megnövekedett jövedelmekre utal, míg az illegitim 
kiadásokat „favoritizmusnak” mondhatjuk. Ezen a szinten mind a kormány jára-
dékai, mind pedig a favoritizmus a törvényes szabályokon belül maradnak.

• Kleptokratikus állam az a járadékvadász állam, ahol a favoritizmus törvényellenes 
módon zajlik. A folyó jövedelmek törvénytelen eltérítése történhet a kormányzati 
kiadások transzparens és szabályozott csatornáin kívül, vagy bonyolódhat az állami 
csatornákon belül (mint amilyen a közbeszerzési rendszer), a hatékony szabályozók 
kiiktatásával.

• Ragadozó állam az a kleptokratikus állam, ahol a pénzbeli és nem pénzbeli tulaj-
dont (például céget) egyaránt kisajátítják a vezető uralmi elit magánnyeresége 
végett. Az ún. prédavadászatban az önmagukban is törvénysértő cselekedetek (mint 
például zsarolás vagy hivatali visszaélés) kapcsolódnak össze magukban nem tör-
vénysértő aktusokkal (mint például önálló képviselői indítványok benyújtásával 
vagy adóhatósági ellenőrzés elindításával).

Az, hogy a járadékvadászatot tekintjük az összes kategória közül a legátfogóbbnak, az nem 
csak ránk jellemző fogalomhasználat: a „járadékvadászat” kifejezést szokták – mintegy 
szinonimaként – használni az összes fent említett tevékenységre, a túladóztatástól a préda-
vadászatig.65 Az elemzés szempontjából azonban hasznos, ha bevezetünk bizonyos altípu-
sokat is, amelyek minőségileg eltérő gyakorlatokat folytatnak, és a „járadékvadász állam” 
megnevezést leszűkítjük az uralmi elitnek csak azokra az intézményeire, amelyek nem érik 
el a mi fogalmaink szerinti kleptokratikus vagy prédavadász szintet.

65 Egy áttekintést ad Holcombe, „Political Capitalism”, 2015.
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A járadék szakirodalomban előforduló számos meghatározása körül mi egy weberi 
értelmezésre támaszkodunk, Szelényi Iván és Mihályi Péter elképzelése alapján.66 Weber 
a társadalmi kapcsolatoknak két típusát különbözteti meg: a nyitottat és a zártat. Mint írja, 
egy társadalmi kapcsolatot „kifelé »nyitottnak« nevezünk, ha és amennyiben a kapcsolat 
érvényes rendjének megfelelően mindenki – aki ténylegesen abban a helyzetben van, 
hogy megteheti, és hajlik is rá – akadály nélkül részt vehet a […] kölcsönös társadalmi 
cselekvésben. Ezzel szemben kifelé »zárt« a társadalmi kapcsolat, amennyiben, és amilyen 
mértékben […] érvényes rendje kizárja, korlátozza vagy feltételekhez köti a részvételt”.67 
Ennek megfelelően megkülönböztetünk nyitott és zárt piacokat, azon az alapon, hogy 
az államtól vagy a hatalom birtokosaitól függ-e, hogy egy új résztvevő beléphet-e; 
a „járadékot” pedig úgy határozzunk meg, mint a különbséget aközött, hogy (1) milyen lett 
volna a jövedelem egy nyitott piacon, és (2) a tényleges bevétel között, ami a piac bizonyos 
résztvevők előli elzárásából származik. Röviden a járadék a verseny hiányából fakadó 
profit, és minél zártabb a piac, annál magasabb a járadék (minden egyéb változatlansága 
mellett) [→ 5.4.2.].

A járadékot általában piaci jelenségként értelmezik, de nincs rá jó indok, hogy a meg-
határozását ily módon leszűkítsük. Értelmezhetjük ugyanis az államot is úgy, mint ami – 
számos szolgáltatás területi monopolistájaként – járadékot szed, valahányszor a bevételei 
(azaz az adók és más, természetes vagy mesterséges állami monopóliumokból fakadó folyó 
jövedelmek) meghaladják azt a bevételt, amihez akkor jutna, ha nem monopolistaként, 
hanem szabadpiaci vállalkozóként nyújtaná a szóban forgó szolgáltatásokat: ha egy nyitott 
kapcsolatban lenne a zárt kapcsolat helyett [→ 5.4.2.1.]. Ezt az értelmezést alkalmazva azt 
mondhatjuk, hogy az ideáltipikus „állam” nem szed járadékot, mert ott a kormányzat 
– a társadalmi érdekek elve szerint eljárva – azonos vagy éppen alacsonyabb áron nyújt köz- 
szolgáltatásokat, mint azok a szabadpiacon elérhetőek lennének. Vannak államok a valóság-
ban is, amelyek ilyen indítékok mentén, ha szednek is járadékot, igyekeznek minimalizálni 
ennek mértékét olyan eszközökkel, mint a nyilvános tenderek, amikor csak a közösségi 
célokat fektetik le, de azok megvalósítását magánszereplőkre bízzák, méghozzá azon az 
áron, ami a tender résztvevőinek piaci versenyéből következik [→ 5.5.2.1.]. Ugyanakkor 
kormányzati járadékszedésről beszélünk, amikor a kormányzati szolgáltatások piaci 
árán felüli adókat vetnek ki. Ezt egyszersmind nevezhetjük túladóztatásnak is. Továbbá, 
amikor a járadékszedés szánt szándékkal történik (azaz, amikor az állam ténylegesen 
járadékvadász magatartást tanúsít), akkor van egy kiadási oldal is: a többletbevételeket 
olyan javakra és szolgáltatásokra költik, amelyben kizárólag az uralmi elit és pártfogoltjai 
részesülnek. Ezt a fajta állami kiadást – mint a definícióban is szerepel – favoritizmusnak 
nevezhetjük, ami a mi szótárunkban a szintén sokat használt „nepotizmusnál” egy sem-
legesebb fogalomnak számít [→ 5.3.2.2.].

A járadékvadász államban a favoritizmus nem lép túl az állam törvényben lefektetett 
szabályain: olyan tettekben nyilvánul meg, mint például magas jövedelemmel járó állásokat 
juttatni az állami bürokráciában a barátoknak és párttársaknak, adópénzeket költeni extra 
juttatásokra politikusok számára, vagy bizonyos cégeket anyagilag kisegíteni.68 Dusan 
Pavlović a posztkommunista Szerbiát elemezve úgy találta, hogy a pártfavoritizmus 

66 Szelényi és Mihályi, Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality, 57–58.
67 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 68.
68 Vö. Mitchell, „The Pathology of Privilege”.
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egyszerre hozott létre egy felduzzasztott bürokráciát, valamint egy sor olyan, „pénzszóró” 
közszervezetet, amelyeknek a fedezetéül szolgáló túladóztatás egyszersmind az ország gaz-
dasági fejlődését is lelassította.69

Amikor azonban a favoritizmus törvényellenesen történik, akkor már „kleptokrati- 
kus államról” beszélünk. Ebben az esetben bizonyos aktorok juttatásokban részesülnek 
vagy (a) az állami kiadások átlátható és szabályozott csatornáin kívül, vagy (b) az állami 
csatornákon belül, a hatékony szabályozók kiiktatásával. Ez utóbbira lehet példa egy 
korrumpált közbeszerzési rendszer, ahol az állam testre szabott tendereket vagy megren-
deléseket ír ki, vagy utasítja a bizottságot, hogy valamely kijelölt aktor javára döntsön 
[→ 5.5.5.3.]. 

Andrew Wedeman a következőkben foglalja össze a „tiszta kleptokrácia” sajátosságait: 
„(1) járványszerű korrupció, ahol a korrupt cselekmények áthatják az állam alsó és felső 
rétegeit egyaránt; (2) korrupt szindikátusok szorosan integrált hierarchiája, élükön egy 
keresztapa-típusú főtolvajjal; (3) gáttalan fosztogatás; (4) majdnem teljes büntetlenség 
a főtolvaj által rablásra feljogosítottak számára; (5) korrupciós pénzek nagyarányú kiá- 
ramlása, és; (6) e pénzek széles körű felhasználása politikusok és hivatalnokok befolyá- 
solására más országokban”.70 Ez a lista már több olyan vonást is tartalmaz, amit mi nem 
vettünk be a definíciónkba, mivel az pusztán a szükséges és elégséges feltételekre koncen-
trál ahhoz, hogy egy államot kleptokratikusnak lehessen minősíteni. Tény azonban, hogy 
számos további jellegzetesség Wedemann listájáról valóban szorosan együtt jár a klepto-
kratikus működéssel, mint a korrupció felülről lefelé működő rendszere (2. jellemző 
[→ 5.3.2.3.]), vagy a politikailag szelektív jogalkalmazás. Míg azonban a „kleptokratikus” szó 
az uralmi elit törvényellenes tevékenységére utal, a „ragadozó” terminus a tevékenységet 
kísérő erőszakra utal.71 Pontosabban fogalmazva, a „ragadozást” vagy prédavadászatot  
a következőképpen jellemezzük:

• Prédavadászat a nem pénzbeli tulajdon kényszerített átvétele magánnyereség 
céljából.

A „prédavadászatot” szűkebben határozzuk meg, mint az a társadalomtudományokban 
jellemző, ahol az angol „predation” szó alatt a magántulajdon mindenfajta kényszerített 
elvételét szokás érteni.72 Az ok, amiért a korábban tett megkülönböztetések alkalmazásával 
szűkítjük az elnevezést, az, hogy képesek legyünk izolálni azokat az államokat, amelyek – 
bár pénzbeli tulajdont is újraosztanak adózás formájában – rendszeresen megkaparin-
tanak nem pénzbeli tulajdont is az uralmi elit magánnyeresége céljából. Az elitérdek állam-
működési elvét követve az ilyen átvételek célja nem más, mint a kérdéses tulajdon átjátszása 
az uralmi elit tagjainak, és/vagy a tulajdon kivétele az ellenfelek kezéből [→ 5.4–5]. Ennek 
elérésére a ragadozó állam felhasználja a közhatalom eszközeit, a szabályozást és a diszkre-
cionális adóztatást, s mindezt olyan törvényellenes gyakorlatokkal kapcsolja össze, mint 
a zsarolás és a megcélzott cég gazdasági „kivéreztetése” az állami pénzektől való elvágás által 

69 Pavlović, Mašina Za Rasipanje Para: Pet Meseci u Ministarstvu Privrede [A pénzszóró gépezet: öt hónap 
a Gazdasági Minisztériumban].

70 Wedeman, „Does China Fit the Model”, 90–91.
71 Yakovlev, Sobolev és Kazun, „Means of Production versus Means of Coercion”.
72 Vahabi, The Political Economy of Predation, 41–45.
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[→ 5.4–5.]. Az 5. fejezetben az ilyen tevékenységet úgy fogjuk jelölni, mint „központilag 
irányított céglerablást”, ami egy altípusa az orosz irodalomból ismert rejgyersztvo (cégrab- 
lás) jelenségének.73

Fontos aláhúzni, hogy mint a 2.8. táblázat jelzi, a ragadozó állam nem csak préda-
vadászatot folytat, hanem egyszersmind az előző államtípusok jellemzőit is magán hor-
dozza. Tehát az az állam, amely tulajdonszerző tevékenysége szempontjából ragadozó ál-
lamnak tekintendő, felhasználja (1) a törvényes járadékvadászatot (túladóztatás és fa-
voritizmus), (2) a törvényellenes járadékvadászatot (kleptokratikus pénzköltés olyan 
csatornákon, mint az állami kiadások és közbeszerzések), és (3) a prédavadászatot 
(a központilag irányított céglerablást) is az uralmi elit személyes vagyonosodása érdeké-
ben. Mindezeket a technikákat kombinálja egy, az egész államot lefedő korrupt hálózat, 
ami egy olyan csúcspatrónus parancsainak engedelmeskedik, aki képes koordinálni az 
egyes szereplők vagyonfelhalmozását, illetve ennek eszközeit [→ 2.6.]. 

2.4.4. Interpretációs rétegek: Mi az elitérdekű tevékenység jogi 
státusa?

A kategorizáció negyedik és egyben utolsó dimenziója a közszereplők elitérdekű tevé-
kenységének törvényessége.74 Az általános fogalom, amelyet itt alkalmazni fogunk, 
a „korrupció”, amelyre a következő, széles körben elterjedt meghatározást használ-
juk, amelyet többek közt a Transparency International (TI) nevű civil szervezet tett 
népszerűvé:75 

• Korrupció a ráruházott hatalommal való visszaélés magánnyereség érdekében.

Ennek a dimenziónak az interpretációs rétegeit a kapcsolódó fogalmakkal együtt a 2.8. 
táblázatban láthatjuk. A kiindulópont ismét az uralmi elit által irányított állam, amely nem-
csak, hogy rendelkezik a legitim erőszak monopóliumával, de ezt adóztatásra használja, 
azaz pénzbeli tulajdon elvonására az állam fennhatósága alatt élő emberektől (törvényes 
alapon). A további kategóriákat az alábbi módon definiálhatjuk:

• Korrupt állam az az állam, ahol a korrupció befolyásolja a törvény végrehajtását. 
Ezen a szinten nagy számú egyedi/eseti alkalommal történik korrupció, ami-
kor az állami bürokrácia tisztségviselői pénzbeli vagy más juttatást („kenőpénzt”) 
fogadnak el vagy kérnek azért, hogy úgy intézzenek valamely ügyet, hogy annak 

73 Lanskoy és Myles-Primakoff, „Power and Plunder in Putin’s Russia”; Viktorov, „Russia’s Network State 
and Reiderstvo Practices”.

74 Korábbi munkáinkban erre a dimenzióra „legitimitásként” utaltunk legalitás helyett, azonban zavaró 
lenne most is legitimitásról beszélni olyan államok esetében, amelyek definíció szerint a legitim kényszer 
monopolistái. Ezzel szemben a legitim kényszer lehet illegális (ahogy legális is).

75 TI, „Corruption Perceptions Index 2011 – FAQ”.
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kimenetele kedvező legyen a juttatást (kenőpénzt) adó fél számára. Noha egy kor-
rupt államban a polgári adminisztratív és üzleti ügyeket leginkább kenőpénz segít- 
ségével lehet elintézni, a kenőpénzt és a korrupciót az állam mégis devianciának 
tekinti, s ekként – törvényellenes cselekedetként – üldözi is.

• Foglyul ejtett állam az a korrupt állam, ahol a korrupció befolyásolja a törvé-
nyek és szabályok tartalmát is. Ezen a szinten a korrupció vertikálisan felhatol a 
kormányzás felsőbb rétegeibe is, és kevésbé az egyedi tranzakciók jellemzik, mint 
inkább a rendszeres jelleg, egy-egy korrupciós vazallusi lánccal. Továbbá, noha az 
állam foglyul ejtése ezen a szinten részleges – amennyiben a közhatalom eszközeit 
még nem sajátították ki teljesen a korrupt aktorok –, a korrupció a rendszer struk-
turális elemévé válik.

• Bűnöző állam az a foglyul ejtett állam, ahol az uralmi elit központosítja és mo-
nopolizálja a korrupciót. Ezen a szinten a közhatalom eszközeit teljes mértékben 
kisajátította a korrupt aktorok hierarchiája, mely többnyire egy alkotmányozó ha-
talmat szerző politikai vállalkozás (mert a teljes kisajátításhoz szükséges a jogi fé-
kek és ellenőrző szervek kikapcsolása, valamint országos szinten kell korrumpálni 
állami intézmények sokaságát). Így a korrupció a bűnöző államban rendszeralkotó 
elemmé válik. 

Az 5. fejezetben részletesebben is tárgyaljuk majd a korrupció típusait [→ 5.3.]. Ezen a 
ponton két sajátságot fontos megjegyezni. Először is, a fent leírt államok nem feltétlenül 
működnek az elitérdek elvén. Egy korrupt államban érdekkonfliktus van az uralmi elit és 
az államapparátus között, amikor is az utóbbi az érdekeit próbálja érvényesíteni az előbbi-
vel szemben. Ez általában azt jelenti, hogy az uralmi elit a társadalmi érdek elvét igyekszik 
követni, viszont az államapparátus korrupt tagjai ezt a célt a magánnyereségük érdekében 
akadályozzák [→ 5.3.2.2.]. Ebben az esetben, mivel a korrupció nincs összhangban sem a 
szabályozó szándékaival (aki a korrumpálandó törvényt létrehozza), sem pedig a domináns 
intézménnyel (ebben az esetben a politikai cselekvés tényleges keretét nyújtó formális, 
törvényes intézménnyel), úgy tekinthetjük az alacsony szintű korrupció gyakori, de mégis 
alkalmi eseteit, mint nem-strukturális devianciát. Hasonló a helyzet a foglyul ejtett ál-
lamban, ahol magánaktorok – leginkább üzletemberek vagy bűnöző elemek – azok, akik 
az uralmi elit egyes konkrét tagjait szembefordítják a társadalmi érdek elvével [→ 5.3.2.3.]. 
Ugyanakkor azonban, bár nem az állam egésze működik az elitérdek elve alapján, az állam 
foglyul ejtése eredményeként a szabályozó szándéka a korrupció elősegítése lesz: a korrup-
ció strukturális devianciává válik. Végezetül csak a bűnöző államban áll fenn, hogy az 
állam egésze szükségszerűen az elitérdek elve szerint működik, ahol a korrupció egybeesik 
mind a szabályozó, mind pedig a domináns intézmény (ez esetben az informális patronális 
háló) szándékával. A korrupció a rezsim rendszeralkotó elemévé válik, míg a korrupt 
tevékenységeket az uralmi elit centralizálja és monopolizálja.76

76  Bár a definícióink eltérőek, a terminológiánkat nagyban befolyásolja David O. Friedrichs, aki az állami 
bűnözés egy tágabb tipológiáját dolgozta ki. Lásd Friedrichs, Trusted Criminals, 133–141.
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2.9. táblázat. Az elitérdekű cselekvési kategóriák törvényességének interpretációs rétegei. 

Állam típusa A kategória interpretációs rétegei Az államnak a kategória által jelölt vonása

1. Állam Adószedési monopólium a közfunkciók fenn-
tartása érdekében Az állami bevételek fő forrása

2. Korrupt állam
1. jellemző + a ráruházott hatalommal való 
visszaélés magánnyereség érdekében (eseti, 
nem stabil vazallusi láncok)

Korrupció = a rendszer deviáns eleme

3. Foglyul ejtett állam 1. + 2. jellemző + korrupt vazallusi láncok 
permanens jelleggel Korrupció = a rendszer strukturális eleme

4. Bűnöző állam
1. + 2. + 3. jellemző + egy politikai vál-
lalkozásnak alávetve és monopolizálva 
(az állam bűnszervezetként való működése)

Korrupció = a rendszer rendszeralkotó eleme

A második megállapítás, hogy ahogy a korrupt ál-
lamtól haladunk a bűnöző állam felé, úgy „fehé- 
redik” a korrupció jogi státusa: a korrupt aktorok 
eszközei közt egyre több törvényes elem tűnik föl 
a cselekedetek törvényellenes láncolatában, és a kor-
rupciót is egyre inkább tolerálják, sőt végső esetek-
ben már egyenesen támogatják. A korrupt állam-
ban a korrupciót tisztán devianciának tekintik az 
állam jogi kereteitől, és mint ilyet, a törvény-végre-
hajtás üldözi; a foglyul ejtett államban a korrup-
ció már strukturális elem, és a magánfél korrupt 
nyeresége a favoritizmus előnnyel kecsegtető, de 
az állam törvényes keretein belül maradó for- 
májában jelenik meg. Az összejátszást (collusion) 
viszont általában törvényellenesnek ítélik, és mivel 
a közhatalom eszközei – Janine Wedel kifejezésé- 
vel élve – csak „részlegesen kisajátítottak” (szemben 
a teljesen kisajátított „klánállamokkal”; lásd 2.4. 
idézet), magának a foglyul ejtésnek a büntetendő 
volta nincs országos szinten kiiktatva [→ 5.4.1.2.].

A bűnöző államban az állam teljesen kisajátí-
tottá válik: minden intézményét egy láncba fűzik, 
hogy együtt egy korrupt gépezetet alkossanak, az 
uralmi elit törvényellenes cselekedeteinek jogi elszá- 
moltatásának mechanizmusait pedig gyakorlatilag 
kikapcsolják [→ 4.3.5.2.]. Ennek ellenére maguk a 
cselekedetek nem szűnnek meg törvénytelennek 
lenni, épp ellenkezőleg [→ 4.3.4.3.]. Igaz, a bűnöző 
állam használja a közhatalom jogi eszközeit, azon-
ban ezzel egy időben elszigetelt jogsértéseket is 

2.4. idézet. A részlegesen kisajátítottól a teljesen 
kisajátított államig.

„A »részlegesen kisajátított állam« és a »klánállam« közti 
különbségek a következő pontokon jelentkeznek: (1) az állami 
testületekbe és hatóságokba való behatolás foka és a vertikális 
kapcsolatok jellege, és (2) annak a foka, hogy a politikát 
mennyire uralják az olyan csoportok, mint az intézményi 
nomádok és klánok, illetve hogy mennyire vált a politika az ő 
puszta eszközükké, amit az állami erőforrások megszerzésére 
használnak. A részlegesen kisajátított állam és a klánállam 
egy kontinuum mentén helyezkednek el: az állam nagyfokú 
kisajátításától az elsöprő kisajátításig, és a politikának az állami 
erőforrásokhoz való hozzáférés eszközeként való jelentős 
használatától az állami erőforrások és a politika majdnem 
teljes egybefonódásáig. […] A »részlegesen kisajátított állam-
ban« az informális csoportok állami aktorokat használnak 
fel, akik korrumpálhatók és »megvásárolhatók«. Például Len-
gyelországban informális csoportok alkalmazhatnak vagy 
segíthetnek csoporton kívülieket a parlamentbe juttatni. 
Ugyanakkor Oroszországban a »klánállami« modell alatt a 
klántagok gyakran maguk foglalnak el pozíciókat a végrehajtó 
hatalmi ágban, és saját magukat »vásárolják meg« […] 
A (2)-t illetően a politika felhasználása és dominálása [által], 
szemben a részlegesen kisajátított állammal, a politika már 
kevésbé a különböző közpolitikai nézetek szavazókkal való 
megismertetésének módszere, s inkább arra szolgál, hogy 
felosszák a zsákmányolt állami erőforrásokat.”

– Janine R. Wedel, „Corruption and Organized Crime in Post-
Communist States: New Ways of Manifesting Old Patterns,” 
Trends in Organized Crime 7, 1. szám (2001 ősz): 33.
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elkövet, melyek együtt a szervezett bűnözés láncolatos cselekményeivé állnak össze. 
Ebben az önmagukban is törvénysértő cselekedetek (zsarolás, csalás, gazdasági csalás, sik-
kasztás, hűtlen kezelés, pénzmosás, bennfentes kereskedelem, versenyt korlátozó megál-
lapodás közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban stb.) kapcsolódnak össze magukban 
nem törvénysértő aktusokkal (önálló képviselői indítványok benyújtásával, adóhatósági 
ellenőrzés elindításával stb.). Ezért, noha a tevékenység nagy része explicit törvényes 
formát ölt, a „bűnszervezet” kritériumai a Palermói Egyezmény77 értelmében mégis 
érvényesek az uralmi elitre: „bizonyos ideig fennálló, három vagy több főből álló struk-
turált csoport, amely összehangoltan működik”, „fejlett hierarchiával” rendelkezik és „egy 
vagy több […] súlyos bűncselekmény elkövetése céljából, közvetlen vagy közvetett módon 
pénzügyi vagy más anyagi haszon megszerzésére” törekszik, melynek érdekében „tagjai 
pontosan meghatározott szerepekkel” rendelkeznek (és ha szükséges, a bűnszervezeten 
kívüli szereplők „bevonásával” működnek).

Nem egyszerű egy kutató számára egy állam cselekedeteit bűncselekménynek minő-
síteni. Elvégre egy modern, joguralmon alapuló államban a bíróság az, aminek hatásköré-
ben áll kimondani a törvényellenességet – azonban a bűnöző állam leírása szerint az igaz- 
ságszolgáltatási ágnak nincs meg a függetlensége ahhoz, hogy a hatalom lévőkkel szem-
ben eljárjon. Van azonban két jelenség, amelyek megléte alapján az állami tevékenységek 
törvényellenesnek való minősítése a kutató által több mint afféle vádaskodás. Először is, 
megfigyelhető a kontrollmechanizmusok inaktivitása, ami általában nem független a hatal-
mon lévők cselekedeteitől, az általuk hozott szabályoktól és kinevezésektől. Egy bűnszer- 
vezetnek, legyen az magán vagy állami, három dologra van alapvetően szüksége: 
a pénz forrására, a pénz mosásának lehetőségére, valamint a tagok büntetlenségére. Egy 
bűnöző államnak mindhárom feltételt biztosítania kell, a kontrollok inaktivitása pedig a 
harmadik, s egyben utolsó elemért felelős.78 Az inaktivitás a politikailag szelektív jogalkal-
mazásban jelenik meg, melynek része, hogy a legfőbb ügyész (vagy államügyész) rutinsze-
rűen utasítja el az uralmi elit ellen benyújtott feljelentéseket. Ahogy már említettük, a kont- 
rollok kikapcsolása a sikeres korrupt tranzakciók egyik szükséges feltétele (különösen, 
ha azok állandóak és gyakran ismétlődnek), és nem lenne rá semmi szükség, ha minden 
tevékenység törvényes lenne: akkor még egy független bíróság sem találhatná úgy, hogy 
a feljelentésben foglaltak nincsenek összhangban a hatályos törvényekkel [→ 4.3.5.].

Másodszor, egy teljesen törvényes államban a társadalom tagjai mind különböző, 
világos vonalak mentén alakuló rendekben szerveződnek, nincs szükség „közvetítőkre” 
a gazdasági vagy politikai hatalom tényleges birtokosai és a kérdéses szférák formális sze-
replői között. Ebben az esetben a de facto és a de jure szerepek egybeesnek egymással, és 
nincs szükség „extra játékosokra”, hogy elrejtsék az ezeket a szerepeket vállaló személyek 
valódi és a jogilag vállalt társadalmi pozíciója, gazdagsága és hatalma közötti különbséget. 
A bűnöző államokban azonban megjelenik az ún. „gazdasági stróman”, aki saját nevén 
tartja az uralmi elit magas rangú tagjainak vagyonát: azokét, akiknek jogilag nem volna 
szabad állami pozícióból vagyonokat felhalmozniuk [→ 3.4.3.].

77 2006. évi CI. törvény az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény kihirdetéséről.

78 A pénz forrásának kérdésére visszatérünk majd a 7. fejezetben [→ 7.4.6.]. A pénzmosás kapcsán pedig 
számos technikát említünk majd, az erre szakosodott korrupciós brókerektől [→ 5.3.3.2.] az olyan, 
nemzetközi lehetőségekig, mint az ún. globális ingatlan-pénznyelő [→ 5.3.4.3.].
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2.4.5. Különböző dimenziók kombinálása: a maffiaállam 
definíciója

A fenti államtípusokkal kapcsolatban látunk kell, hogy ezek csak részleges típusok: rámu-
tatnak egy államra egy bizonyos szemszögből, de ezzel párhuzamosan nem reflektálnak 
az adott állam más aspektusaira, illetve a három másik dimenzióra a maguké mellett. Ez 
viszont mutatja az irányt afelé is, hogy teljesebb államtípusokat alkossunk: mivel az inter-
pretációs rétegek négy csoportja az államműködés eltérő aspektusaira utal, a fogalmaik 
használhatók egyidejűleg is egy, az elitérdek szerint működő állam teljes leírására. Például 
egy állam, amely járadékvadász, lehet ugyanakkor foglyul ejtett, patronális és neopatri-
moniális. Bár ha figyelünk az államtípusok közti definíciók összhangjára, akkor feltűnhet, 
hogy nem minden logikai kombináció egyben lehetséges is a valóságban.79 Van azonban 
egy típus, amely nem csupán lehetséges, hanem egyenesen a patronális autokrácia ideál-
tipikus államformája: az ún. maffiaállam, mely kombinálja az elitérdek elvén működő ál-
lamok valamennyi dimenziójának legszélsőségesebb (a legalsó interpretációs rétegen lévő) 
változatát (2.10. táblázat).

2.10. táblázat. A posztkommunista maffiaállam meghatározása.

A használt elnevezés alapja A maffiaállam egy jellemzőjére utaló 
terminus

1. Aktor klánállam

  

maffiaállam
2. Tevékenység (hatalmat célzó) neopatrimoniális / neoszultanisztikus állam

3. Tevékenység (tulajdont célzó) ragadozó állam

4. Törvényesség bűnöző állam

A legalsó interpretációs rétegekből való államtípus-definíciók alapján a maffiaállamot a 
következőképpen határozhatjuk meg:

• Maffiaállam az az állam, amelyet egy, a politikai hatalmat demokratikus közeg-
ben patrimonializáló és ragadozó módon használó, a formális törvényeken 
rutinszerűen átlépő és az államot bűnszervezetként működtető fogadott politikai 
család ural. Máshogy fogalmazva, a maffiaállam a klánállam, a neopatrimoniális/
neoszultanisztikus állam, a ragadozó állam és a bűnöző állam kombinációja.

Az újságírói nyelvben a „maffiaállam” elnevezést általában kétfajta államra használják: 
(a) azokra, amelyek szoros viszonyt ápolnak a szervezett bűnözéssel, illetve bizonyos fokig 
foglyul is ejtették már őket bűnözői szindikátusok, s különféle hagyományos bűncselek-
mények (drogkereskedelem, emberkereskedelem stb.) érintettje;80 és (b) azokra, amelyek 

79 A legalitás és a tulajdont célzó állami tevékenység közötti dimenziók metszéspontjait mutatja az 5.9-es 
táblázat az 5. fejezetben.

80 Naím, „Mafia States”; Dickie, Mafia Republic; Wang és Blancke, „Mafia State”
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különösen agresszív és brutális, „maffiaszerű” módszerekkel tartják fenn az uralmukat.81 
A mi tudományos tárgyalásmódunkban azonban a megnevezést úgy definiáljuk, hogy:

 ◆ a maffiaállamnak nem kell a szervezett bűnözéssel kapcsolatban lennie, és az sem 
szükséges, hogy egy bűnözői szindikátus foglya legyen;

 ◆ a maffiaállam uralmi elitjének nem kell a szervezett bűnözésből érkeznie (bár ez 
is egy lehetőség);82

 ◆ a maffiaállamnak nem kell tipikusan a maffiákhoz kapcsolódó törvénytelen cselek-
ményekben részt vennie (drogkereskedelem, emberkereskedelem stb.);

 ◆ a maffiaállamnak nem kell brutális, véres módszereket alkalmaznia a mindennapi 
működése részeként.

A mi meghatározásunk szerint a maffiaállam nem az állam és a szervezett bűnözés szim-
biózisa, hanem olyan állam, amely úgy működik, mint egy maffia – nem önmagában 
az illegális tevékenységek értelmében, hanem belső kultúrája és az uralom természete 
szempontjából. A „maffiaállam” nem egy, a szicíliai vagy az amerikai maffiával kapcsolatos 
történelmi analógia, hanem egy olyan fogalom, amely a maffia mint szociológiai jelenség 
meghatározó sajátosságára összpontosít. Fogalmi keretünk céljaira a maffia meghatározó 
vonásait Eric Hobsbawm munkája alapján ragadjuk meg, aki Primitív lázadók című könyvé-
ben írja körül a maffiát. Szerinte a maffia nem más, mint erőszakos, illegitim kísérlet a pat- 
riarchális családfő premodern jogosítványainak érvényesítésére. A maffia olyan fogadott 
család, melyben „a nem vér szerinti rokoni kapcsolat szigorú és ünnepélyes elkötelezettséget, 
feltétlen kölcsönös segélynyújtást követel a felektől”.83 Ugyanakkor az a maffia, amelyet 
Hobsbawm leír, a klasszikus maffia, egyfajta szervezett alvilág, amely egy, a modern polgári 
jogegyenlőségre épülő állam mellett létezik. A patriarchális család tehát ebben az összefüg-
gésben kihívója az állam erőszakmonopóliumának, míg a közhatalom állami szervei, ameny- 
nyire lehet, igyekeznek meghiúsítani abbéli törekvését, hogy a családfő premodern hatalmi 
jogköreit érvényesítse. Röviden: a maffia egyfajta illegitim neoarchaizmus.84

A maffiaállam viszont – mint szervezett felvilág – a patriarchális családfő jogosít-
ványai érvényesítésének kísérlete egy ország szintjén, a demokrácia intézményrendsze-
rének kulisszái között, az államhatalom megszállásával és annak eszköztárával. A maffia- 
állam ugyanazt a meghatározó szociológia sajátosságot testesíti meg, mint a klasszikus 
maffia, csak más kontextusban: a patriarchális család immár nem kihívója az állami 
szuverenitásnak, hanem a birtokosa. Ennek megfelelően, amit a klasszikus maffia a fenyege-
tés, a zsarolás és – szükség esetén – a véres erőszak eszközeivel ér el, azt a fogadott politikai 

81 Ayittey, „The Imminent Collapse of the Nigerian »Kill-and-Go« Mafia State”, Harding, Mafia State.
82 Vö. Miller, Moldova under Vladimir Plahotniuc. Lásd még a bűnözés alapú klán leírását a 3. fejezetben 

[→ 3.6.2.1.].
83 Hobsbawm, Primitív lázadók, 65.
84 Vannak a maffiának más definíciói is: a közgazdászok például úgy definiálják, mint egy magán védelmi 

szervet (lásd Gambetta, The Sicilian Mafia). Nyilvánvalóan mi nem ebben az értelemben használjuk a 
fogalmat. Az ok, ami miatt egy bizonyos definíciót fogadtunk el – méghozzá Hobsbawmét –, pont az, 
hogy a maffiaállamot egy olyan tulajdonság mentén szeretnénk definiálni, amit ő tekint definitívnek. 
A más jellemzőket hangsúlyozó definíciók lehet, hogy jól működnek más kontextusokban, de a jelen 
könyv kontextusában a „maffia” szót kizárólag a fenti definíció szerint érdemes érteni. 
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család a maffiaállamban az állami erőszak vértelen eszközeivel biztosítja. A Keresztapa, 
a csúcspatrónus számára az uralom, a vezetés mintáit tekintve a patriarchális család, a 
porta, a birtok és az ország izomorf fogalmak. Ugyanazt a kulturális, hatalomgyakorlási 
mintát követi mindegyik szinten. Ahogy a patriarchális családfő meghatározó a szemé- 
lyes és vagyoni döntések ügyében, egyben státusmeghatározó is, amely státus rendezi az ő 
„háza népe” személyes szerepeinek és kompetenciáinak teljes körét, úgy vezetője a foga- 
dott politikai család feje az országnak, ahol az újraértelmezett nemzet az ő „háza népe” 
(patrimonium). Ő nem eltulajdonít, csak rendelkezik. Neki jussa van, igazságot szolgáltat, 
és ebből a jussból és igazságból részesíti a saját „háza népét”, nemzetét, mindenkit státusa 
és érdemei szerint. S ahogy a klasszikus maffia is felszámolja a „magánbanditizmust”,85 
úgy a maffiaállam is igyekszik megszüntetni a partizánkodó, anarchikus korrupciót, ame-
lyet egy felülről szervezett, központosított, nagyrészt törvényekkel legalizált sarc vált fel. 
Lényegében a maffiaállam „a parazita állam privatizált formája”: a fogadott család politi-
kai, közhatalmi eszközökkel bonyolított gazdasági vállalkozása.

Az előző bekezdésből látható, hogy a maffiaállam leírása magába foglalja mindazokat 
a fogalmakat, amiket korábban a politikai-gazdasági klánok, a patrimonializmus, valamint 
a prédavadászat (itt: felülről lefelé történő rendelkezés a tulajdonviszonyok felett) kapcsán 
említettünk. Ezen felül pedig a kriminalitás eleme is megjelenik: bár a fogadott politikai 
család a közhatalom eszközeit használja, a tettei egy jó része törvényellenes. Elvégre nincs 
törvény, ami előírná, hogy a közpénzeknek mindig ugyanahhoz a személyhez (vagy lojális 
klienseihez) kell áramolniuk, vagy hogy a közhatalom eszközeinek fokozni kell a felügyele-
tet és ellenőrzést a fogadott politikai család célpontjaival vagy ellenfeleivel szemben (pláne 
csúcspatrónusi utasításra). Hogy pontosabbak legyünk, a maffiaállam vezető politikai elit-
je által elkövetett bűncselekmények törvényi tényállásai között szerepel a zsarolás, csalás, 
gazdasági csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, pénzmosás, bennfentes kereskedelem, vesz-
tegetés, hivatali vesztegetés (ez utóbbiak aktív és passzív formái), hivatali visszaélés, be-
folyás vásárlása, befolyással üzérkedés stb.86 Pontosan ez az, amiért a maffiaállam kiiktatja 
az ügyészséget, vagy pontosabban átveszi felette az uralmat, és meghatározott célpontok-
kal szemben aktiválja [→ 4.3.5.2.]. Lényegét tekintve a bűnözés a maffiaállamban engedé- 
lyezett és engedély nélküli törvénytelenségre oszlik, ahol az utóbbit üldözik, az előbbit 
viszont nem [→ 5.3.4.]. Így a bűncselekmények vádja nem valami külső erkölcsi pozícióból 
ered, hanem a rezsim saját fennálló (büntető-) törvényeiből, melyek érvényesítését gátolja 
az állam teljes kisajátítása a fogadott politikai család által.

Végül jegyezzük meg, hogy míg gazdasági szempontból a maffiaállam a fogadott poli-
tikai család üzleti vállalkozásaként értelmezhető, politikai szemszögből nézve természe-
tesen fenn kell tartani ezt a rendszert. A gazdasági és politikai motívumok egységére 
utal, hogy az elitérdek kapcsán a vagyonfelhalmozást és a hatalom kizárólagos birtoklását 
egymástól elválaszthatatlan „ikermotívumokként” tárgyaltuk, de használhatjuk Mancur 
Olson kategóriáit is, aki Power és Prosperity (Hatalom és jólét) című könyvében különbséget 
tesz a kóbor banditák (roving bandit) és a helyben maradó banditák (stationary bandit) 
között. Az utóbbi az, aki tartósan fosztogatja ugyanazt a forrást, így gondoskodnia kell 
annak fenntarthatóságáról. Így van ez a maffiaállamban is, ahol a fogadott politikai család 
hosszabb távon kívánja fosztogatni az országot és népét [→ 7.4.7.2.], illetve meg akarja tar-
tani hatalmi pozícióját, elkerülve a hatalomból kiesés negatív következményeit a vagyon- 
és hatalomvesztéstől egészen a büntetőjogi elszámoltatásig [→ 4.3.3.2.].

85 Hobsbawm, Primitív lázadók, 73.
86 Magyar, „A maffiaállam mint a bűnöző állam egyik típusa”.
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2.4.6. Alkotmányos állam kontra maffiaállam: normativitás
és diszkrecionalitás
Miután meghatároztuk a maffiaállamot, amely par excellence az elitérdek állama, érde-
mes röviden összevetni az alkotmányos állammal, amely par excellence a társadalmi érdek 
állama. Mint említettük, az előbbi a patronális autokráciákban, az utóbbi pedig liberális 
demokráciákban érvényesül. Az interpretációs rétegek négy dimenzióján végighaladva: az 
uralmi elit jellege az alkotmányos államban a korlátozott elit, amely szigorúan a politikai 
cselekvés szférájára szorítkozik [→ 2.2.2.2.]. Ez nem jelenti azt, hogy nincs kapcsolata más 
szférákkal. Ellenkezőleg, politikai aktorok gyakran alakítanak ki kapcsolatokat gazdasági, 
sőt társadalmi aktorokkal is [→ 5.3.]. Ez azonban – az ideáltipikus esetben – transzparens, 
szabályozott együttműködés formáját ölti, és nem sérül a társadalmi cselekvés szféráinak 
szétválasztása abban az értelemben, hogy bár az aktorok egyénileg több különböző tár-
sadalmi szerepet is betölthetnek (például egy politikus lehet egyben anya is), cselekedeteiket 
és motivációikat az egyik szerepben nem befolyásolják a cselekedeteiket és motivációikat 
a másik szerepben (az anya-politikus nem hoz olyan döntéseket, amelyek a saját gyer-
mekeit juttatja előnyökhöz). A maffiaállamban azonban a társadalmi cselekvés szférái 
összejátszanak, és az uralmi elit egy klán formáját ölti, azaz egy patriarchális dominancián 
alapuló informális patronális hálóét [→ 3.6.2.1.]. Ebben az esetben már korlátozatlan 
uralmi elitről beszélünk, amely a vazallusi kötelezettség állandó, informális és törvényel-
lenes kötelékein alapul, behálózva a társadalmi cselekvés mindhárom szféráját. Ezen felül 
a maffiaállamot egypiramisos hatalmi háló jellemzi, ahol más (formális vagy informális) 
piramisokra az alávetés, marginalizálás vagy megsemmisítés sorsa vár, míg ezzel szemben 
az alkotmányos állam egy többpiramisos hatalmi hálót mutat, ahol az vezető politikai 
elit mellett léteznek (1) független hatalmi ágak és intézmények (mint az alkotmánybíróság), 
valamint (2) egy független ellenzék, amelynek vannak (a) olyan forrásai (mind a párt-
finanszírozást, mind a támogató gazdasági aktorokat beleértve), amik nem függenek az 
ország vezetőjének döntésétől [→ 3.7.1.1.], és (b) győzelmi esélyei, amiket nem akadályoz 
a hatalom levők törvénytelen kampányfinanszírozása és a választási törvények egyoldalú 
módosítgatása [→ 4.3.3.2.]. Röviden: az alkotmányos államban pluralizmus van, amely 
egyszersmind a liberális demokrácia meghatározó jellegzetessége is [→ 4.4.1.].

Szorosan kapcsolódik ehhez az állami intézményeket célzó tevékenység dimenziója. 
A formális szabályok szerint mind az alkotmányos-, mind pedig a maffiaállamban léteznek 
a demokratikus intézményrendszer olyan elemei, mint a többpárti választások és a hatalom 
fékei és ellensúlyai. Azonban míg az alkotmányos államban a de jure intézményrendszer 
és a de facto gyakorlat egybeesnek, a maffiaállamban ezek nem fedik egymást. A maffia- 
állam neopatrimoniális vagy neoszultanisztikus állam, ami az jelenti, hogy az uralmi elit 
magánbirtokaként kezeli a rezsimet, a demokratikus intézményrendszer pedig pusztán dísz-
letként funkcionál [→ 4.3.]. A maffiaállamban az állami tevékenység törvényessége, illetve 
törvénytelensége is ebből a jellemzőből fakad (bár az említett bűncselekmények közvetlenül 
is aláássák a rezsim törvényességét). Szemben a hagyományos patrimoniális állammal, ahol 
a politikai hatalom „az önkény szférájában mozog”, formális korlátok nélkül és nem tartva 
igényt az alattvalók általi megerősítésre,87 egy demokratikus rendszernek választott vezetője 

87 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 238.
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van, akinek a feladatait és jogkörét az alkotmány pontosan behatárolja. Az alkotmányos 
államban is lehetséges bűncselekmény, mint nem-strukturális deviancia, de az alkot-
mányt tiszteletben tartják, és maguk a hatalmon lévő vezetők nem vesznek részt bűncselek- 
ményekben. Ezzel szemben, amikor a csúcspatrónus egypiramisos patronális hálót épít 
ki nemzeti szinten, az informális szabályok pedig ténylegesen felette állnak a formálisaknak, 
akkor a törvényességet sérül; éppen ezért kell az intézményi gátakat lebontani. A maffiaál-
lam egyben bűnöző állam, ahol a csúcspatrónus cselekedetei túllépnek a formális fel-
hatalmazásán, és az országot az egypiramisos patronális hálója bűnszervezeteként irányítja. 

Az utóbbi dimenzió (a tulajdont célzó tevékenység) elemzéséhez érdemes felidézni a 
kereteket, amelyeket North és kollégái javasolnak a Violence and Social Orders (Erőszak és 
társadalmi berendezkedések) című munkájukban. Értelmezésükben az emberiség törté- 
nelmében látott társadalmi rendszerek két csoportra oszthatók: nyílt hozzáférésű és kor- 
látozott hozzáférésű rendekre, mely utóbbiakra mint „természetes államok” is hivatkozik. 
A nyílt–korlátozott dichotómia arra utal, hogy a nem-uralmi nem-elitek (azaz „a tömegek”) 
mennyiben férnek hozzá „az értékes erőforrásokhoz – a földhöz, a munkához és a tőkéhez 
– vagy az […] értékes tevékenységekhez – mint amilyenek kereskedelem, a vallás és az 
oktatás”.88 A szerzők számos különbségre rámutatnak a kétféle rend között; számunkra 
ezek közül a legfontosabb a személytelenség kritériuma. Mint írják: „A személytelenség 
annyit tesz, hogy mindenkit egyformán kezelnek. [Ez] a szervezetek struktúrájából nő ki, 
és a társadalom képességéből, hogy támogassa a személytelen szervezeti formákat (azaz 
a szervezet tagjainak identitásától független, saját identitással rendelkező szervezeteket). 
A jog szemszögéből, mely idővel jellemezni kezdte a személytelen szervezeteket a nyugati 
hagyományban, ezek örökítve élt szervezetek: olyan szervezetek, amelyek élete független 
a tagjaik életétől” (kiemelés az eredetiben).89

A szerzők szerint a nyílt hozzáférésű rendek „nagyrészt személytelenek. Kizárólag 
ezeknek a társadalmaknak van olyan típusú kormányzatuk, ahol a polgároknak és a szer-
vezeteknek nyújtott rendszeres szolgáltatások és juttatások biztosítása személytelen alapú: 
azaz független a polgárok társadalmi állásától, vagy egy szervezet vezetőjének identitásától 
és politikai kapcsolataitól. […] A személytelenségnek fontos sajátossága a joguralom, a 
jogok, az igazságszolgáltatás, a törvények végrehajtása pedig szabályhoz kötött és pártatlan. 
A gazdaságokat ezekben az államokban szintén személytelen csere jellemzi”.90 Ezzel szem-
ben egy korlátozott hozzáférésű berendezkedés „személyes kapcsolatokra és ismétlődő in-
terakciókra épít […]. A természetes államokban a legtöbb viszony a domináns koalíción 
belül inkább személyes, mintsem személytelen. A státust és hierarchiát leginkább azok 
a társadalmi személyiségjegyek határozzák meg, amelyek egyedileg jellemzik az egyént, 
még akkor is, ha bizonyos jegyeken tágabb osztályokkal osztozik. […] A nem-elitek 
nem arctalan egyének tömegei, akiket személytelenül kezelnek. Védelem patronázs- 
és klientúrahálókon keresztül biztosított. A patrónus–kliens hálózatok fejei nagyhatalmú 
elitek, akik pártfogást biztosítanak a klienseknek, védelmet nyújtanak a kliens vagyonának 
és személyének bizonyos aspektusaira nézve, és megállapodásokat alkudnak ki az elithálók 
között […] A nem-elitek társadalmi identitása szorosan kötődik annak a patronázsháló- 
zatnak az identitásához, amelyben elhelyezkednek”.91

88 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 30. 
89 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 23.
90 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 113.
91 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 32–35.
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Bár a mi keretünk számára North és kollégái leírása összességében túl tág, a nyílt 
és korlátozott hozzáférésű rendek több vonása hasznunkra van a liberális demokráciák, 
illetve a patronális autokráciák értelmezésében. A 6. fejezetben beszélünk majd arról, ho-
gyan hozzák létre a korlátozott hozzáférést társadalmi patronalizáció révén [→ 6.2.], most 
pedig a személyes-személytelen dichotómiával foglalkozunk. Közelítve a tulajdont célzó 
tevékenység dimenziójához, az alkotmányos állam tevékenységei általában személyte- 
lenként írhatók le, míg a maffiaállam éppen a személyes (nem-személytelen) tevékeny- 
ség révén azonosítható. Ebben a könyvben ezt a különbséget mindvégig a normatív–
diszkrecionális dichotómia révén ragadjuk meg:

 ◆ egy állami tevékenység normatív, ha a hatásai objektív és formális kritériumoktól 
függenek, és nincs lehetőség arra, hogy az embereket identitásuk alapján különbö-
zőképpen kezeljék (személytelen, nincs kettős mérce);

 ◆ egy állami tevékenység diszkrecionális, ha hatásai szubjektív és informális krité-
riumoktól függenek, és lehetőség van arra, hogy az embereket identitásuk alapján 
különbözőképpen kezeljék (személyes, kettős mérce).

Az alkotmányos államban az állami tevékenység normatív. A joguralomnak valójában 
a lényege a személytelenség, akár a peres ügyekben való ítélkezésről, akár a tulajdonjogok 
tiszteletben tartásáról és védelméről, vagy a törvény előtti és törvény utáni (azaz végrehaj- 
tásbéli) egyenlőségről beszélünk [→ 4.3.5.1.]. Amikor a tulajdont célzó tevékenységéről 
van szó, az alkotmányos állam tevékenysége olykor lehet diszkrecionális, mint az állami 
kisajátítások esetén [→ 5.3.3.], de az esetek többségében normatív. Mint már említettük, 
az állam az erőszak legitim alkalmazásának monopóliumával felruházva erőforrásokat 
von el, s osztja újra őket (redisztribúció), és teszi mindezt az adóztatás és a kiadások esz-
közei révén. Az adóztatás alkotmányos államban normatív és személytelen általános és 
szektorális adók formájában létezik [→ 4.5.3.]. A maffiaállamban viszont a helyzet jóval 
kevésbé nyilvánvaló. Egyrészt világos, hogy a maffiaállam alkalmaz diszkrecionális állami 
cselekvést, mind az egyenlőtlen jogalkalmazás, mind pedig a prédavadászat tekintetében. 
Említettük, hogy ez szorosan kötődik az informalitáshoz is, ami nem egyszerűen arról 
szól, hogy a dolgok „lopakodva” történjenek, a törvényesség látszatának megőrzése mellett, 
hanem arról, hogy az informális intézmények alkalmasabbak a folyamatos diszkrecionális 
jutalmazásra és büntetésre, mint a modern állam formális intézményei (pl. a professzionális 
bürokrácia és állami adminisztráció [→ 3.3.5.]). De a maffiaállam másrészt adóztat is, és 
van igazságszolgáltatási rendszere, amely hétköznapi emberek nagyszámú ügyét bírálja el 
a formális jognak megfelelően. Valóban, ez következik abból, ahogy a maffiaállamot kitevő 
államtípusokat interpretációs rétegek mentén határoztuk meg: az egyes államok kiegészí-
tik, nem pedig helyettesítik az őket megelőző állam funkcióit. A maffiaállam – miközben 
ragadozó állam – bevételeinek jelentős részét normatív adóztatásból szerzi [→ 7.4.6.].

Ezt a problémát az önkényességi amplitúdó kifejezés bevezetésével tudjuk feloldani. 
Az „amplitúdó” azt jelenti, hogy milyen széles a választási skála, amely a beavatkozás 
különböző módjai között húzódik, vagy – máshogy fogalmazva – mennyire képesek 
a vezetők negatívan vagy pozitívan beavatkozni kedvük szerint, diszkrecionális alapon. 
Minél szélesebb az önkényességi amplitúdó, annál több diszkrecionális beavatkozási lehe- 
tőség áll a politikai aktorok rendelkezésére, a ténylegesen megvalósuló állami beavatkozás 
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esetei pedig az amplitúdó végpontjai között fognak szóródni. Ily módon az „amplitúdó” 
fogalma feloldja a patronális autokráciák jelentette problémát: a maffiaállam sok esetben 
normatívan cselekszik, de a diszkrecionális cselekvés (rendszerszerű) jelenléte jelzi, hogy 
a csúcspatrónus dönthet úgy, hogy átlépi a formális határokat és szelektíven beavatkozik 
– magyarán az önkényességi amplitúdója igen széles. Mindezt láthatjuk a 2.2. ábrán, amin 
a törvényesség dimenziójával kapcsolatos államfogalmakat használjuk. Azért ezeket, mert 
– mint fentebb kifejtettük – ezek mutatják a fokozatosságot abban a tekintetben, ahogy az 
államot mennyire használják az elitérdek érvényesítésére, így pedig egyszersmind külön-
böző önkényességi amplitúdóknak is megfelelnek.

Az önkényességi amplitúdó szélessége függ attól, hogy az állami intézmények milyen 
széles skáláját sajátítja ki a vezető politikai elit. Minél több intézményt patronalizál ugyan- 
az a háló, annál szélesebb az amplitúdó, ami azért is van, mert ezeket az intézményeket 
össze is lehet kapcsolni láncolatos cselekményeket végrehajtása érdekében [→ 2.4.4.]. 
A részlegesen kisajátított államban a patronális hálónak módjában állhat felhasználni 
egy helyi vagy állami intézményt, vagy valami szabályozó testületet; a teljesen kisajátí-
tott államban viszont a csúcspatrónus felhasználhatja a parlamentet, az adóhivatalt, az 
ügyészséget stb. együtt, hogy egyetlen korrupt gépezet fogaskerekeiként hajtson rajtuk 
keresztül végre diszkrecionális cselekedeteket.

2.2. ábra. Az önkényességi amplitúdó (korreláció a korrupció jellege és az állami cselekvés között.)

Jelmagyarázat: N: normatív cselekvés, D1: diszkrecionalitás, mint strukturális deviancia, D2: diszkrecionalitás, mint nem 
strukturális deviancia, D3: diszkrecionalitás, mint rendszeralkotó elem
Megj.: a szaggatott vonal csak az áttekinthetőséget szolgálja.

Az alkotmányos államban az önkényességi amplitúdó minimális. Bár előfordulhat kor-
rupció, mint nem-strukturális deviancia, a mennyisége csekély, és a minősége is kevéssé 
fontos a többi államtípussal összehasonlítva. Az ilyen államokban a joguralom általában 
erős, a tulajdonjog betartása pedig személytelen. Még a fentebb említett állami kisajátítási 
joggal sem élhetnek a vezetők kényük-kedvük szerint, lévén szigorúan szabályozott jogkör-
ről van szó, mellyel szemben fellebbezéssel lehet élni.92 Mint North és kollégái rámutatnak, 
az ilyen rezsimekben a gazdasági aktoroknak „nem kell részt venniük a politikában ahhoz, 

92 Vö. Sullivan, „A Brief History of the Takings Clause”.
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hogy a jogaikat fenntartsák, a szerződéseiknek érvényt szerezzenek, vagy hogy kisajátítá-
suk elkerülését biztosítsák; a létezéshez és versengéshez való joguk nem privilégiumok 
fenntartásától függ”.93

A skála túlvégére ugorva, a maffiaállamban az önkényességi amplitúdó maximális. 
A csúcspatrónus rendelkezik státus és tulajdon felett a közhatalom eszközeinek alkal-
mazásával, amelyek teljes egészükben a fogadott politikai család ellenőrzése alatt állnak. 
Ami a tulajdont célzó cselekvést illeti, a maximális amplitúdó lehetővé teszi, hogy a maffia- 
állam „szelektíven beavatkozzék a bíráskodásba a támogatók jutalmazása és az ellenfelek 
büntetése céljából, ha szükséges, de ugyanakkor valamennyire biztosítja is a jogtulaj-
donosokat afelől, hogy a jogaikat tiszteletben fogják tartani a hétköznapibb esetekben. Ez 
lehetővé teszi a tulajdonosok számára, hogy produktívan használják a tulajdonukat, ha 
nem veszélyeztetik az uralkodó érdekeit, miközben adóbevételt generálnak az uralkodó 
számára”.94 Lényegét tekintve a maffiaállamban a tulajdonnak feltételes jellege van: azok, 
akik a társadalmi hierarchia csúcsán vannak, a csúcspatrónus jóvoltából jutnak oda és 
kapnak tulajdont, de ugyanő el is veheti tőlük (s bármely más aktoroktól is) a náluk lévő 
tulajdont diszkrecionális alapon [→ 5.5.4.].95

Úgy foglalhatnák össze ezt a részt, hogy rámutatunk: tárgyalásunkban feloldottuk 
az államműködéssel kapcsolatos főáramú axiómákat mind a négy dimenzió vonat-
kozásában; azokat az axiómákat, amelyek jól illenek az alkotmányos államokra, de nem 
a maffiaállamokra. Először is az uralmi elitet jellemzően formális szervezetnek tekintik, 
mint egy pártot vagy kormányt. A liberális demokráciában ez így is van. Patronális au-
tokráciában azonban az uralmi elit egy informális szervezet, a fogadott politikai család, 
ahol az aktorok elsősorban informális rangjuk szerint járnak el, amihez másodlagosan 
formális titulusok is kapcsolódhatnak. Másodszor, az állami intézményeket célzó cselek- 
vés kapcsán jellemzően feltételezik a társadalmi érdek elvének követését: az uralmi elitet 
bizonyos (nagyobb vagy kisebb) társadalmi csoportok vagy osztályok szolgálójának gon-
dolják, amelynek az érdekében a kormányzó elit bizonyos közpolitikákat valósít meg. Ebben 
a dimenzióban viszont a maffiaállam neopatrimoniális vagy neoszultanisztikus állam: az 
uralmi elit nem egyszerűen az elitérdek elvén működik, hanem magánbirtokaként kezeli a 
társadalmat, mégpedig egy demokratikus intézményi homlokzat mögött. Harmadszor, az 
államról a főáramú feltételezés nem más, mint hogy pénzbeli tulajdont vesz el s oszt újra, 
az egyik társadalmi csoporttól a másikhoz. Ezzel szemben a maffiaállam sajátos vonása 
a prédavadászat, amely nem a társadalmi érdek elve alapján történő adóztatást, hanem 
a cégek és más, nem-pénzbeli tulajdonok megszerzését jelenti az uralmi elit érdekében. 
Végül jellemzően feltételezik, hogy a korrupció olyasmi, ami ellen az állam harcol, míg 
az uralmi elit, mint törvényalkotó, a törvényeket be akarja tartani, nem pedig megsér-
teni. Amikor azonban az uralmi elit nem formális, hanem informális, akkor nemcsak le-
hetősége nyílik törvénytelen cselekedetekre, hanem szükséges is, hogy ilyeneket kövessen 
el, ha a formális intézményi berendezkedést másodrendűvé akarja lefokozni az informális 
érdekekhez és a csúcspatrónus parancsaihoz képest. Az alkotmányos állammal szemben 
a maffiaállam nem a törvények őre, hanem a törvénysértés monopolistája [→ 5.3.4.].

93 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 112.
94 Frye, Property Rights and Property Wrongs, 137.
95 Ryabov, „The Institution of Power&Ownership in the Former USSR”.
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2.5.  Az erőszakmonopóliumot érő kihívások 

2.5.1. Bukott állam, erőszak-kereskedők és oligarchikus 
anarchia

Amikor különbséget tettünk az államtípusok között, feltételeztük, hogy a fent leírt álla- 
mok mindegyike teljesíti az „állam” fejezet elején meghatározott kritériumait. Ezek 
a kritériumok a következők voltak: az állam (1) monopóliummal rendelkezik a legitim 
erőszak alkalmazása fölött, amelyet (2) fel tud használni arra, hogy erőforrásokat vonjon 
ki, irányítson és osszon el egy bizonyos terület határain belül [→ 2.2.1.]. A posztkommu-
nista régióban azonban az átmeneti korszakban előfordultak olyan szervezetek, amelyek 
névlegesen államok voltak ugyan, de nem voltak képesek teljesíteni a fent megnevezett 
jellemzők valamelyikét, vagy egyikét sem. Az állam stabilitását a rendszerváltás után csak 
a nyugati keresztény történeti régióban sikerült minden szakadás nélkül megőrizni, ami a 
kommunista rendszerek ama formális-racionális jellegének köszönhető, amely önmagában 
nem volt teljesen ellentétes a weberi bürokrácia professzionális ethoszával [→ 1.4.2.]. Így 
ezek az államok úgy tudták véghez vinni az átmenetet, hogy az sohasem taszította őket 
a bukás szélére. Az iszlám régióban az államiság felbomlását csak ott tudták elkerülni, ahol a 
korábbi kommunista struktúrák (különösen a párt- és a titkosszolgálati nómenklatúra 
legfelsőbb szintjei) maguk váltak „megújult” nemzeti hatalmi központokká, s ezáltal az 
erőszak monopóliuma nem csúszott ki a vezetők kezéből.96 De ebben a régióban már jelen 
volt az állam összeomlása és a polgárháború jelensége is, nevezetesen Tádzsikisztán ese- 
tében (amelyből mégiscsak patronális autokrácia lett ezután).97 Végül a keleti ortodox 
történeti régióban sem a korábbi hatalom teljes átadása, sem a racionális-bürokratikus 
alapok nem voltak jelen. Ebben a régióban a versengő patrónus–kliens hálók dinamikáján 
múlott, hogy meg tudott-e szilárdulni az államhatalom, és gyakran évekig tartott, míg egy 
igazi, az adott országban a legitim erőszak alkalmazásának monopóliumával rendelkező 
állam jött létre.98

Az állam összeomlásának legkézenfekvőbb, hosszabb időszakot felölelő példája 
Oroszország az 1990-es években, ahogy azt Vagyim Volkov írja le Violent Entrepreneurs 
(Erőszakkereskedők) című alapművében.99 Mint Volkov kifejti, a Szovjetunió összeomlása 
után az orosz állam elvesztette a legitim erőszak alkalmazása feletti monopóliumát, mivel 
versenytársai akadtak (nagyrészt a szervezett alvilágból), akiket a gazdaság magának-
torai úgy kezeltek, mint az információ és a biztonság legitim szolgáltatóit, akik képesek 
a jogaikat érvényesíteni és rendezni a vitás kérdéseket (lásd 2.5. idézet). Akkori források 
szerint még 1998-ban is kétezerötszáz banknak és hetvenkétezer kereskedelmi szervezet-
nek volt saját biztonsági szolgálata Oroszországban.100

96  Luong, Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet Central Asia.
97 Hale, Patronal Politics, 153–155. Valójában a térség egyetlen patronális demokráciája Kirgizisztán [→ 

7.4.1.].
98 További gondolatokért a témában lásd Melville, Stukal és Mironyuk, „Trajectories of Regime 

Transformation and Types of Stateness in Post-Communist Countries”.
99 Volkov, Violent Entrepreneurs. A jelenséget tárgyalja még Varese, The Russian Mafia.
100 Idézi Ledeneva, How Russia Really Works, 178.
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Hogy képesek legyünk fogalmilag megragadni ezt a 
fajta helyzetet, fogalmakat kell alkotnunk a három fő ele-
mére: (1) az állam, (2) az állam versenytársai a védelem pi-
acán, és (3) a politikai rezsim, amely ezekből az elemekből 
összeáll. Ami az államot illeti, kiindulhatunk a bukott ál-
lam és az állam „törékenységének” fogalmaiból.101 Kutatók 
rámutattak, hogy egy állam bukása több különböző aspek-
tus (és azok együttese) tekintetében következhet be,102 és 
az, hogy mindegyikre a „bukott állam” terminust használ-
ják, a fogalom szétfeszítését idézte elő a szakirodalomban, 
hiszen a különböző módon elbukó vagy csődöt mondó 
államok valójában az okok, a folyamat dinamikája és nem 
utolsó sorban a megoldások szempontjából is roppant he- 
terogén esetkört alkotnak.103 E problémát elkerülendő, mi 
a bukott állam meghatározását leszűkítjük a legitim erőszak 
alkalmazásának monopóliumára:

• Bukott állam az az intézmény, amely de jure ál-
lam, de facto azonban nem képes megtartani a 
legitim erőszak alkalmazásának monopóliumát. 
Máshogy fogalmazva, az „állam” az erőszak pia-
cán versenyző szervezetek egyikévé fokozódik le.

Ez a definíció illik a fent leírt helyzetben lévő, névleges állam- 
ra. Mint Volkov írja, „[az] államot úgy tekinteni, mintha 
csak egy privát védelmi cég lenne a sok közül, jobban meg-
felel a kérdéses valóságnak, mintha az államra a közhata-
lom forrásaként tekintenénk”.104 Valóban, az állam ebben 
az esetben nem több, mint a számos erőszak-szolgáltató 
szervezet egyike, azaz olyan aktorok intézményesített 
csoportja, akik az erőszak legitim alkalmazásával foglal- 
koznak egy politikai közösségben.105 

A három csúcsbéli rezsimtípusban, amelyekről ko-
rábban beszéltünk – sőt, voltaképpen mind a hat rezsim- 
ideáltípusban – az állam az egyetlen erőszak-szolgáltató 
szervezet. Pontosan ezt jelenti „a legitim erőszak alkal-
mazásának monopóliuma”. A bukott állammal működő 
rezsimben azonban az állam versenytársakat kap ezen 

101 Bevezetést kínál az irodalomba Naudé, Santos-Paulino és McGillivray, Fragile States.
102 Grävinghold, Ziaja és Kreinbaum, „State Fragility”.
103 Call, „The Fallacy of the »Failed State«”.
104 Volkov, Violent Enterpreneurs, 26.
105 Volkov számára kizárólag a magán védelmi szolgáltatók számítanak erőszak-szolgáltatónak (lásd Volkov, 

64–96). Viszont mivel ő maga is azt mondja, hogy az államot úgy kell látni, mint egy de facto magán 
védelmi ügynökséget, a definíciónkat védhetőnek tartjuk.

2.5. idézet. Anarchikus állapotok Oroszország-
ban az 1990-es években.

„A magánvédelem üzletének lényege, amely rövid-
del a tulajdonjogok formális megalapozása után 
kivirágzott Oroszországban, az, hogy a bizalom 
helyettesítőjeként működik egy piacgazdaságban, 
ahol […] az állami igazságszolgáltatás rendszerét 
ignorálják. Az orosz szerevezett bűnözést tehát úgy 
is tekinthetjük, mint választ a születő piacgazdasági 
intézményi követelményére, nevezetesen a tulajdon- 
jogok védelme iránti igényre: arra az igényre, amit 
az állami rendvédelmi és végrehajtási szervek 
nem elégítenek ki. […] Az 1987 és 1992 közötti 
periódusban gyorsan elszaporodtak a védelmi bűnö- 
zőbandák és a különféle informális biztonsági szer-
vezetek […]. Természetesen sok bűnözőbanda 
sokkal korábban alakult, de csak az 1980-as évek 
végére vált a védelmi üzlet a szervezett bűnözés 
domináns üzletágává. […] Az 1992 és 1997 közöt-
ti években könyörtelen verseny folyt az erőszak- 
szolgáltató szervezetek között a növekvő üzleti 
lehetőségekért. […] Ebben az időszakban a ma-
gánvédelem és -végrehajtás intézményesült, és 
kialakult a védelem piaca. Ugyanakkor az állam 
elvesztette elsőségét a védelem, az adóztatás és a 
bíráskodás területén.” „Mivel az állami bürokrácia 
és a törvényvégrehajtás önkényesek maradnak és 
az állam által nyújtott szolgáltatásoknak többnyire 
magasabb az ára, a magánvégrehajtók (értsd: 
a maffia) győz a piaci versenyben az állammal 
szemben, és szilárdan a helyébe lép.” „[Az] 1990-es 
évek Oroszországa közel volt a természeti állapot-
hoz, ahol anarchia uralkodik, nem pedig hierarchia.”

– Vadim Volkov, Violent Entrepreneurs: The Use of 
Force in the Making of Russian Capitalism, 1. kiadás 
(Ithaca: Cornell University Press, 2002), 18–26. 
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a téren olyan aktorok részéről, akiket Volkov fogalomalkotása nyomán „erőszak-kereske-
dőknek” nevezhetünk:106

• Erőszak-kereskedő az a magánaktor, aki szolgáltatásokat kínál az erőszak piacán. 
Az ezen a piacon kapható szolgáltatások közt szerepel vagy (1) a gazdasági és társa-
dalmi működés intézményes keretéhez kapcsolódó védelem (mint az információ, a 
biztonság, a végrehajtás és a vitarendezés), vagy (2) versenytársak és más célpontok 
elleni támadások.

Az erőszak-kereskedők kapcsán két distinkciót fontos megtenni. Először is nem mindenki 
erőszak-kereskedő, aki erőszakot alkalmaz. Az erőszak-kereskedő (1) nemcsak erőszakot 
alkalmaz, de másoknak kínálja is azt, mint szolgáltatást, és (2) ezek a mások legitimnek 
fogadják el az ajánlatot. Peter Pomerantsev érzékletesen írja le ezt az állapotot: „A gengsz-
terek […] nem csak zsaroltak és loptak. Üzletemberek hívták őket, hogy biztosítsák a 
megállapodásokat (a szószegő üzlettársakat a gengszterek gondjaikba vették); az emberek 
hozzájuk fordultak a közönyös rendőrök helyett, hogy kapjanak el nemierőszak-tevőket 
és tolvajokat. Ők lettek az új rend letéteményesei, a mindent egyben tartó enyv. Az új 
világban senki sem tudta pontosan, hogyan viselkedjen; a régi szovjet szerepek elavulttá 
váltak, a »nyugat« pedig csak messzi-messzi mese volt”.107 Mivel ilyen társadalmi szerepet 
töltöttek be, az erőszak-kereskedők nagyban különböznek a közönséges bűnözőktől, illetve 
a nem-bukott államok erőszakos aktoraitól. Az utóbbiakat ugyanis senki sem tartja legi- 
timnek, ezért a jelenlétük nem borítja fel az államnak a legitim erőszak alkalmazásához 
fűződő monopóliumát. Azonban ha az emberek az erőszak-kereskedőket választják a de 
jure állammal szemben, az az utóbbit bukott állammá teszi, amely meg van fosztva az 
legitim erőszak alkalmazásához fűződő monopóliumától. (És ez az oka annak is, hogy 
mivel nem egy személy, hanem egy szervezet kínál erőszak-kereskedői szolgáltatásokat, 
mi erőszak-szolgáltató szervezetekről beszélünk.)

Másodszor, az erőszak-kereskedőt nem foghatjuk fel olyan gazdasági aktorként sem, 
aki piaci ügyletei során alkalmaz erőszakot. Természetesen előfordulhat, hogy belekénysze- 
rít másokat a szolgálatai elfogadásába (mint a klasszikus maffia, amely erőszak-szolgáltató 
magánszervezetként védelmet biztosít és védelmi pénzt zsarol ki cserébe),108 de ez nem 
szükségszerű része a szakmának. Ami szükségszerű, az az, hogy az erőszak-kereskedő egy 
ún. érdekbehajtó megbízásra (enforcement partnership) lép más aktorokkal, azaz a fent 
említett szolgáltatások valamelyikét nyújtja nekik.109 S ahogy a Pomerantsev-idézet jelzi, 
egyes magánaktorok szívesebben szerződnek erőszak-kereskedőkkel, ha egyszer az állam 
nem képes olyan, az erőszakhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani, mint a tulajdon-
jog védelme és a szerződések érvényesítése. Emellett az erőszak-kereskedőket arra is fel 
lehet bérelni, hogy támadást intézzenek a riválisaik ellen, mint a cégrablások esetében 
[→ 5.5.3.1.].

106 Volkov, Violent Entrepreneurs, 27–63.
107 Pomerantsev, Semmi nem igaz, bármi lehetséges, 41.
108 Gambetta, The Sicilian Mafia.
109 Volkov, Violent Entrepreneurs, 40–63.
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Miután meghatároztuk az államot és versenytársait, az egyetlen elem, amelyik még 
hiányzik a képből, az az a politikai rendszer, amivé ezek a szereplők összeállnak. Mivel 
a legitim erőszak alkalmazásának monopóliuma hiányzik, kiinduló fogalmunk az anarchia 
lehet. Az anarchiát általában úgy határozzák meg, mint a kormányzás hiányát, értve ez 
alatt, hogy nincs olyan szerv, amely megfelelne az állam definíciójának (az erőszak legitim 
alkalmazásának monopolistája).110 De az „anarchia”, mint olyan, két szempontból is túl- 
ságosan tág elnevezés. Túl tág először is azért, mert olyan eseteket is magába foglal, ahol 
(a) van formális állam, de az bukott állam, és (b) ahol egyáltalán nincs formális állam. 
Másodszor nem eléggé specifikus, mert nem mond semmit az új hatalmi központokról, 
azaz nem tudjuk, vannak-e olyan aktorok, akik az erőszak-kereskedők fő „munkaadói” és 
irányítói (és ha vannak, kik ők). Oroszországban és néhány más posztkommunista ország-
ban ezeket a központi hatalmi pozíciókat ún. oligarchák foglalták el [→ 3.4.1.], olyan üzlet- 
emberek, akik különösen nagy vagyonra és befolyásra tettek szert a privatizáció korszaka 
után [→ 5.5.2.].111 Az oligarchák jelentették a kereslet első számú forrását az erőszak-keres-
kedők szolgáltatásai iránt, mind a védelem, mind pedig a rivális oligarchák és üzletem-
berek elleni támadások tekintetében.

Ezért tehát azt a politikai rendszert, amivé az Oroszországhoz hasonló rendszerek 
váltak, nem egyszerűen anarchia, hanem „oligarchikus anarchia” néven illeszthetjük be 
a fogalmi rendünkbe.

• Oligarchikus anarchia az a rezsim, amelyet bukott állam jellemez, valamint az 
erőszak piacán jelen lévő oligopólium, ahol az új hatalmi központok az egymással 
versengő oligarchák (ők az erőszak-kereskedők fő bérbe vevői). Az állam, noha bu-
kott, mégis a rezsim legnagyobb hatalmi központja marad, de mellette az erőszak 
legitim alkalmazásának más központjai is léteznek.

Az oligarchikus anarchia fontos sajátossága, hogy az oligarchák egyike sem válik domi-
nánssá: a politikai rendszer a politikai hatalom tekintetében többközpontú lesz. Ez a helyzet 
voltaképpen a patronális demokráciához hasonlatos, ahol nagyjából azonos méretű pat-
ronális hálók versengenek, ami biztosítja, hogy egyikük sem válik dominánssá [→ 4.4.2.]. 
A legfőbb különbség közöttük természetesen az állam. Patronális demokráciában az állam 
monopóliumát az legitim erőszak alkalmazása felett nem vonják kétségbe, s az egyes oligarchák 
elsősorban az államon keresztül jutnak erőszakos szolgáltatásokhoz (ezért folyamodnak 
aztán az állam foglyul ejtéséhez). Oligarchikus anarchiában viszont az erőszak-szolgáltatást 
a privát szférán belül maguk az oligarchák rendezik.

110 „Anarchy”.
111 Granville, „‘Dermokratizatsiya’ and ‘Prikhvatizatsiya’”. Továbbá azokat az erőszak-kereskedőket, akiknek 

a tevékenysége legálissá válik, szintén lehet oligarcháknak tekinteni.
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2.5.2. A legitim erőszak alkalmazóinak tipológiája
Ha az imént leírt helyzetet összevetjük a fejezet előző részeivel, világosnak kell lennie, hogy 
a 2.3–4. részekben leírt államok egyike sem lehet bukott állam, hiszen valamennyi állam- 
típusnál az állam általános meghatározásából indultunk ki, s így mindegyiknél fennáll a 
legitim erőszak alkalmazása feletti monopólium.

Azonban az előbb leírt államok az államhatalom erőssége tekintetében már igen 
heterogén csoportot alkottak. Ezt a legjobban úgy illusztrálhatjuk, ha a törvényesség sze-
rinti interpretációs rétegben leírt három államtípust vesszük: a korrupt államot, a fog-
lyul ejtett államot és a bűnöző államot.

A korrupt állam esetében az állam nem bukott, hanem gyenge:112

• Gyenge állam az a (de jure) állam, amely az államapparátus engedetlensége folytán 
nem képes használni a legitim erőszakot, illetve ennek monopóliumát. Máshogy 
fogalmazva, míg a gyenge államot úgy tekintik, mint az erőszak egyetlen legitim 
használóját, a használat irányát nem az uralmi elit határozza meg, hanem más 
aktorok az államapparátuson belül vagy kívül.

A korrupt állam gyenge állam, mert míg az államapparátus az uralmi elittől kapja az 
utasításokat (azaz olyan törvényeket alkotnak, amelyeket az apparátusnak kell végrehaj- 
tania), mégsem teljesíti ezeket.113 Ellenkezőleg, az apparátus vagy (a) az engedelmességet 
(azaz a törvények betartatását) kenőpénzek fizetésétől teszi függővé, vagy (b) prédavadászat- 
ra kezdik használni az állami hatalmat, azaz magántulajdonok elragadására a közigazgatás 
eszközeivel (szürke lerablás [→ 5.5.3.1.]). Egy gyenge állam uralma alatt tipikus, hogy 
a közigazgatás tagjai önállósítják magukat, és magánnyereség érdekében élnek vissza a 
rájuk ruházott állami pozíciójukkal. Ezt azonban szervezetlenül, egymással éles verseny-
ben teszik, hol saját érdekükben, hol pedig (erőszak-kereskedőként eljárva) bizonyos, őket 
felbérlő oligarchák érdekében [→ 3.4.1.].114 Ezt a jelenséget főleg fejlődő országokban figyel-
hetjük meg az oligarchikus anarchia időszakaiban,115 ami azt jelzi, hogy a bukott állam 
ideáltipikusan egyszersmind gyenge állam, sőt – az erőszakmonopóliumot leszámítva 
– korrupt állam is. Ez úgy lehetséges, hogy a jelzők valójában az államiság különböző 
aspektusaira utalnak: a „bukott” azt jelenti, hogy a hatalmon lévők nem tudják irányítani 
a legitim erőszak piacát az államon kívül, míg a „gyenge” azt, hogy a hatalmon lévők nem 
tudják irányítani a bürokráciát az államon belül (a „korrupt” pedig a kenőpénzek ál-
talánosságát jelzi).

Ehhez képest egy állam a foglyul ejtésnek akkor lehet vonzó célpontja, ha nem gyenge: 
magyarán, ha a törvényeket, amiket az állam foglyul ejtése révén befolyásolnak, valóban 
végre is hajtják. Így a foglyul ejtett állam legalább is normális államot feltételez: 

112 Vö. Malejacq, „Warlords, Intervention, and State Consolidation”.
113 Természetesen a korrupció nem az állam gyengeségének egyetlen lehetséges oka, hiszen az utóbbit 

okozhatja például – egyebek közt – a bürokratikus kultúra hiánya is. Lásd Huntington, Political Order 
in Changing Societies, 61.

114 Markus, Property, Predation, and Protection.
115 Markus, „Secure Property as a Bottom-Up Process”.
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• Normális állam az az állam, amely fenntartja az legitim erőszak alkalmazásának 
monopóliumát, és képes azt használni is az alkotmányosan lefektetett határai kö-
zött. Máshogy fogalmazva, a normális államot az erőszak egyetlen legitim haszná-
lójának tekintik, a használat irányát pedig az uralmi elit határozza meg, miközben 
működnek az intézményi ellenőrzés formális szabályokat kikényszeríteni tudó s 
ezzel a hatalmon lévőket visszatartó szereplői is.

Természetesen az állam alkotmányos korlátjai aligha szükségesek a foglyul ejtő számára; 
sőt egy korlátok nélküli állam erősebb szolgája tud lenni a foglyul ejtőnek, s mint ilyen, 
vonzóbb célpont is, mint egy korlátozott állam.116 Csakhogy a posztkommunista régió ál-
lamai, amikben végbement a formális demokratizáció, de jure mind alkotmányosan korlá-
tozottak. Hogy ezeket a korlátokat eltávolítsák, hatástalanítani kell az alkotmányos fékeket 
és ellensúlyokat (a kontrollmechanizmusokat), amihez pedig alkotmányozó hatalom kell 
– s ez szinte bizonyosan elvezet a bűnöző állam kialakulásához. Az állami erő dimenziója 
mentén a korlátozatlan államot erős államként lehet konceptualizálni:

• Erős állam az az állam, amely fenntartja az legitim erőszak alkalmazása fölötti 
monopóliumot, és alkotmányos korlátok nélkül tudja használni azt. Máshogy fo-
galmazva, egy erős államban a legitim erőszak használatának irányát az uralmi elit 
határozza meg, az intézményi ellenőrzés formális szabályokat kikényszeríteni tudó 
s ezzel a hatalmon lévőket visszatartó szereplői pedig nem működnek.

Ezeknek az újonnan meghatározott államkategóriáknak a segítségével immár meg tudjuk 
rajzolni az államerősség skáláját a bukott államtól a gyenge és a normális államon át az 
erős államig. A másik skála, amely a korrupt, a foglyul ejtett és a bűnöző államot helyezi el 
felfelé haladó sorrendben, a törvénytelenség dimenzióját jeleníti meg, vagyis azt, amikor 
az állam erejét törvénytelenül, nem pedig törvényesen használják. E két skála révén fel-
rajzolhatjuk az állami intézmények erőszakhasználatának értelmezési keretét: egyfelől 
az alapján, hogy mennyire határozottan tud egy állam erőszakot alkalmazni, lehet bukott, 
gyenge, normális és erős; másfelől, ha ezt a hatalmat illegális módon használják, akkor a 
gyenge, a normális és az erős állam rendre korrupt, foglyul ejtett és bűnöző állam lesz.

Az értelmezési keret tovább bővíthető a legitim erőszak magánszereplők – vagyis 
nem az állam, hanem az erőszak-kereskedők – általi használatával. Volkov valójában 
maga is felállított egy hasonló keretet, amiben a védelem négy típusát különböztette meg 
a törvényes–törvénytelen, illetve az állami–magán dichotómiák mentén.117 A 2.3-as ábrán 
ennek a kiterjesztését láthatjuk: az erőszak törvénytelen állami, törvényes állami, valamint 
törvénytelen magán- és törvényes magánhasználatának különböztetjük meg négy–négy le-
hetséges altípusát, folytatva azt, amit föntebb az államerősség és az állami kriminalitás 
dimenzióival már megtettük.

116 Vö. Holcombe, Political Capitalism, 2018, 246–249.
117 Volkov, Violent Entrepreneurs, 167–73.



124 • 2. Állam

2.3. ábra. Különböző hatalmú erőszak-szolgáltató személyek és szervezetek az állami–magán és               
a törvényes–törvénytelen dichotómiák mentén.

Ami az erőszak legitim magánhasználóinak altípusait illeti, a törvényes erőszak-kereske-
dők alábbi négy egymást követő típusáról beszélhetünk:118

• Biztonsági őr az a törvényes erőszak-kereskedő, akit kizárólag valamilyen bizton-
sági szolgáltatás céljából vesznek bérbe.

• Biztonsági szolgálat az a törvényes erőszak-szolgáltató szervezet (erőszak-keres-
kedő), amelyet azért vesznek bérbe, hogy valamilyen védelmi szolgáltatást nyújtson 
egy egyedi aktornak vagy intézménynek.

• Biztonsági cég az a törvényes erőszak-szolgáltató szervezet (erőszak-kereskedő), 
amelyet azért vesznek bérbe, hogy valamilyen védelmi szolgáltatást nyújtson több 
szereplőnek és intézménynek.

• Magánrendőrség az a törvényes erőszak-szolgáltató szervezet (erőszak-kereskedő), 
amelyet azért vesznek bérbe, hogy valamilyen védelmi szolgáltatást nyújtson min-
den aktornak és intézménynek egy bizonyos földrajzi területen belül.

118 Vö. Varese, The Russian Mafia, 55–72.
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Ezzel szemben a törvénytelen erőszak-kereskedőknek a következő négy típusát tudjuk 
felsorolni:119

• Bűnöző védelmező az a törvénytelen erőszak-kereskedő, aki valamilyen védelmi 
szolgáltatást nyújt egy egyedi aktornak vagy intézménynek. Vagy bérbe veszik, 
vagy rákényszeríti a „vevőjét”, hogy elfogadja a szolgáltatását.

• Bűnöző védelmi csoport az a törvénytelen erőszak-szolgáltató szervezet (erő-
szak-kereskedő), amely valamilyen védelmi szolgáltatást nyújt egy egyedi aktor-
nak vagy intézménynek. Vagy bérbe veszik, vagy rákényszeríti a „vevőjét”, hogy 
elfogadja a szolgáltatását.

• Védelmi üzlet az a törvénytelen erőszak-szolgáltató (erőszak-kereskedő), szerve-
zet, amely valamilyen védelmi szolgáltatást nyújt egy egyedi aktornak, vagy intéz-
ménynek. Rákényszeríti a „vevőit”, hogy elfogadják a szolgáltatását.

• Hadúr az a törvénytelen erőszak-kereskedő, aki valamilyen védelmi szolgáltatást 
nyújt minden aktornak és intézménynek egy adott földrajzi területen belül. Egy 
milícia (a hadúr által felbérelt erőszak-kereskedő csoport) segítségével rákénysze-
ríti a „vevőit”, hogy elfogadják a szolgáltatásait.

Megjegyzendő, hogy a bűnözők és bűnözői csoportok általában különféle egyéb törvény-
telen cselekményekben is részt vesznek a védelmen túl. A fogalmi rend logikája azonban 
itt is az interpretációs rétegekhez hasonló, amikor – emlékezhetünk rá – minden államel-
nevezés az állam egyetlen aspektusára utalt [→ 2.4.]. Így a törvénytelen erőszak-kereskedők 
ideáltípusai itt is csak a bűnöző aktorok tevékenységének egyetlen aspektusára utalnak, 
nevezetesen az erőszakkal való, a fentebb meghatározott értelemben vett kereskedésre.

Míg a védelmi üzlet illeszkedik a (klasszikus) maffia magánvédelmi szervezetként 
történő, közgazdaságtani meghatározásához,120 a hadurat a szakirodalomban úgy ismerik, 
mint „egy fegyveres banda vezérét […], aki lokálisan megszállva tart egy területet, ugyan- 
akkor pénzügyileg és politikailag is annak az őt körülvevő államnak a beavatkozása nélkül 
cselekszik a nemzetközi rendszerben”.121 A hadúr lényegében úgy működik, mint „állam 
az államban”, és ha nem volna fölötte egy nagyobb állam, akkor de facto egy erős állam 
vezetőjeként kéne látnunk.122 A 2.3. ábra bal alsó és jobb felső sarka közti kapocs, illetve 
a hadúr és az állam közti összefüggés az, ami elvezet bennünket az erőszak-szolgáltató 
személyek és szervezetek egyes típusai közötti lehetséges kapcsolatok kérdéséhez (2.11. 
táblázat).

119 A törvénytelen erőszak-kereskedők átfogóbb leírásáért lásd Berti, „Violent and Criminal Non-State 
Actors”.

120 Gambetta, The Sicilian Mafia.
121 MacKinlay, „Defining Warlords”.
122 Mancur Olson híres érvelése szerint az első államokat hadurak (vagy „helyben maradó banditák” 

[stationary bandits], ahogy ő hívja őket) alapították, amikor zsarnokként pozícionálva magukat 
intézményeket emeltek, hogy egy földrajzi terület felett huzamosabb ideig gyakorolhassák a hatalmukat. 
Olson, Power and Prosperity.
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Az első megállapításunk, hogy tekintettel arra, hogy az államot egyetlen egységnek 
tekintjük – a törvényes és törvénytelen erőszak állami használói közötti viszony 
kizárólag a kölcsönös megfeleltetés lehet. Ez ugyanaz, mint amit már fentebb is elmond- 
tunk: a korrupt állam megfelel a gyenge államnak, a foglyul ejtett állam megfelel a normális 
államnak, a bűnöző állam pedig az erős államnak.123 Természetesen, hogy ha az állam 
működése dominánsan törvényes, akkor minden kategória a gyengétől az erősig az „állam” 
ideáltípusának felel meg, ami a korrupciós skála fogalmi kiindulópontja. Másodszor, az 
erőszak törvényes és törvénytelen magánhasználói közötti helyzet eltérő, mivel ezek 
már – szemben az állammal – különálló egységek. Ezek definíció szerint harcban állnak 
egymással, hiszen a törvény két ellentétes oldalán állnak, bár békés egymás mellett élés is 
elképzelhető köztük informális összejátszás esetén (ami persze a törvény ellenére alakul 
ki, szükségből vagy racionális, költség-haszon elemzés alapján). Harmadszor, ugyanez 
a fajta harc vagy informális összejátszás létezhet az erőszak törvénytelen magán- vagy 
törvényes állami használói között. A megfontolások is hasonlóak: egy állam köthet 
informális békét egy hadúrral, aki ugyan törvényellenesen cselekszik, de az állam úgy látja, 
hogy túl költséges lenne nyílt háborúba bocsátkozni vele.124

 

2.11. táblázat. A különböző státusú erőszak-szolgáltató szervezetek (testületek) közti kapcsolatok

Törvénytelen állami 
erőszakhasználók

Törvénytelen 
magán-erőszakhasználók

Törvényes 
magán-erőszakhasználók

Törvényes ál-
lami erőszak-
használók

kölcsönös megfeleltetés harc / informális összejátszás törvényes franchise-rendszer

Törvényes 
magán-erőszak-
használók

törvényes franchise-rendszer / 
informális összejátszás

harc / informális összejátszás n.a.

Törvénytelen 
magán-erőszak-
használók

illegális franchise-rendszer n.a. n.a.

Negyedszer, az állami aktorok (mind a törvényesek, mind pedig a törvénytelenek) legá-
lis franchise-rendszer keretében kiszervezhetik az állami kényszert az legitim erőszak 
alkalmazóinak. Valóban, az állam foglalkoztathat magán-biztonságiőröket, -szolgálatokat 
vagy -cégeket a közszereplők és a vagyon védelmére, s akár egy franchise-rendszer része-
ként megbízhat a védelem szolgáltatásával egy magánrendőrséget is, ha az adott területet 
az állam képtelen kézben tartani. Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy 1992-ben 
az orosz bukott államban elfogadták „az alapvető Magánvédelmi és Detektívtevékenységi 
Törvényt, amely legalizálta a magántulajdonú védelmi ügynökségeket, és évekig formálisan 

123 Ha az államot fel akarnánk osztani törvényesen és törvénytelenül működő szereplőkre, azt 
mondhatnánk, hogy a törvényesen működő aktorok kibékíthetetlen ellentétben állnak a törvénytelen 
aktorokkal: elvégre ha elnézőbbek lennének, az már önmagában törvénytelenség lenne (s így ők maguk 
is törvénytelen aktorokká válnának). 

124 Russell, „Chechen Elites: Control, Cooption or Substitution?” Ezen kívül vö. Mukhopadhyay, Warlords, 
Strongman Governors, and the State in Afghanistan.
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szentesített egy sor, akkor már folyó tevekénységet, amit védelmi zsaroló bandák és más 
szervezetek folytattak. A törvény révén számos informális védelmi társulás törvényes céggé 
és biztonsági szolgálattá alakulhatott, tagjaikat pedig engedéllyel működő személyzetté 
tette”.125 Mindez azt jelentette, hogy amikor az állam megbukott, a védelmet pedig az addig 
törvénytelen erőszak-kereskedők vették kézbe, az állam úgy döntött, hogy formalizálja 
ezt a viszonyt, olyan jogi környezetet hozva létre, amelyben az illegális aktorok legitim, az 
állammal formális viszonyt ápoló erőszak-kereskedők lettek.

Fontos látni, hogy a törvényes franchise-rendszerrel az állam legitim erőszak al-
kalmazására vonatkozó monopóliuma még nem törik meg. Inkább úgy írhatnánk le, 
ami történik, hogy egy korábban centralizált állami tevékenységet decentralizálnak. A te-
vékenység továbbra is állami monopólium marad, s csak azok folytathatják, akiket erre 
a monopólium birtokosa felbérel (illetve ebben az esetben franchise-t ad el nekik). Ha-
sonlóképp, az állam sem lesz még de facto bukott állam az állami kényszer törvényte-
len kiszervezésétől, amely az erőszak törvénytelen állami és magánhasználói közötti 
kapcsolatból fakad. Az állami kényszer illegális kiszervezésére általában akkor kerül sor, 
amikor egy törvénytelenül cselekvő közszereplő (jellemzően egy bűnöző állam csúcs-
patrónusa) olyasfajta erőszakot akar alkalmazni, amelynek a hivatalos, állami szervezetek 
által való végzése politikailag ártalmas lenne a számára. Ebben az esetben a törvénytelen 
állami aktor fizikai kényszert alkalmazhat: törvényellenes módon franchise-ba adhatja 
az állami kényszert, vagy törvényes magánaktoroknak (mint a futballultrák), vagy pedig 
törvényteleneknek (mint a paramilitáris csoportok vagy a szervezett alvilág).126 Mi több, az 
erőszak törvénytelen állami használóinak arra is van lehetősége, hogy az állami kényszert 
haduraknak „adják franchise-ba”, ha az ország különösen nagy, a csúcspatrónusnak pedig 
nincs meg a kellő ereje bizonyos régiók irányításához.

2.5.3. Alárendelt szuverenitású maffiaállamok
A regionalizmus szempontja elvezet bennünket egy utolsó megkülönböztetéshez. Az 
egyszerűség, illetve a leírás világossága végett az államot eddig egyetlen egységes en-
titásként kezeltük. Azt azonban látni kell, hogy miközben az állam rendelkezik a legi-
tim erőszak használatának monopóliumával, ez a funkció lehet centralizált éppúgy, 
mint decentralizált. Márpedig általában inkább arról van szó, hogy az erőszak-alkal-
mazás decentralizált: az állam több részből áll, melyek közül a legfontosabbak a központi 
kormány és az önkormányzatok. Az önkormányzatok ún. „alárendelt szuverenitású” 
entitások, amelyeknek (legalábbis a liberális demokrácia elmélete szerint) a regioná-
lis vagy helyi demokráciát kell képviselniük, és hagyni, hogy az emberek olyan helyi 
vezetőket válasszanak, akik az ő sajátos igényeikre és problémáikra összpontosítanak [→ 
4.4.1.].127 Ugyanakkor azonban az önkormányzatok is korrupttá, foglyul ejtetté vagy 
bűnözővé válhatnak, még akkor is, ha a központi kormány maga nem válik azzá. Ilyen 
esetekben az önkormányzati vezetők törvénytelen állami erőszakhasználók, akik szem-

125 Volkov, Violent Entrepreneurs, 24.
126 Stephenson, „It Takes Two to Tango”.
127 Loughlin, Hendriks és Lidström, „Subnational Democracy in Europe”.
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ben állnak a központi vezetőkkel, akik az erőszak törvényes állami használói. Másrészt a 
lokális korrupt szereplők viszonylagos autonómiát is élvezhetnek egy olyan helyzetben, 
ahol a törvényvégrehajtás, azaz a rendőri szervezet gyenge, és/vagy az uralkodó elitnek 
nem érdeke, hogy aktívan igyekezzen felszámolni őket. Ilyen helyzetek a patronális 
demokráciákban jellemzőek, mint például Romániában, ahol ún. helyi „kiskirályok” 
(baroni locali) emelkednek fel, főleg a helyben választott vezetők, megyei tanácselnökök, 
polgármesterek és helyi intézményi vezetők képében.128

Keretünk céljaira meghatározunk egy specifikus esetet, amikor az önkormányzat 
bűnöző állammá válik, de egyszersmind informális összejátszási viszony is fennáll közte 
és a központi bűnöző állam közt, amely szuverenitást delegál hozzájuk. Az ilyen helyi en-
titások számára bevezetjük az „alárendelt szuverenitású maffiaállam” elnevezést:

• Alárendelt szuverenitású maffiaállam az az önkormányzat, amely helyi, illetve 
regionális szinten maffiaállamként működik. Az alárendelt szuverenitású maffia-
állam mindig egy nagyobb területi egység része, és amennyiben ez az egység maga 
is egy (országos szintű) maffiaállam, akkor csakis úgy működhet, ha a vezetőjének 
a csúcspatrónus engedélyezi a törvénytelen tevékenység folytatását a területén.

Ebben a fejezetben már volt, illetve a következőkben is lesz még szó a regionális al-
patrónusokról az ún. többszintű egypiramisos rendszerekben [→ 2.2.2.3., 7.4.3.1.], ahogy 
az alárendelt szuverenitású maffiaállamok és a piackihasználó diktatúrák ellenséges 
viszonyáról is [→ 5.6.2.3.]. Mindezzel voltaképpen már el is mondtuk, hogy ilyen államok 
normális vagy erős (nem gyenge, vagy kompetenciáit illetően kiüresített) önkormányzatú 
politikai rendszerekben létezhetnek, beleértve a fent említett patronális demokráciákat is. 
Most azonban a patronális autokráciákra, illetve a (központi) bűnöző államokra összpon-
tosítva érdemes felidéznünk egy oroszországi példát: a Vjacseszlav Gajzer által kormány- 
zott Komi Köztársaságot. Mint Mirim Lanskoy és Dylan Myles-Primakoff írják, „Gajzert 
[…], a kormányzó Egységes Oroszország Párt egyik prominens országos vezetőjét Dmitirj 
Medvegyev elnök nevezte ki 2010-ben, majd kinevezését Putyin 2014-ben meghosszab-
bította. […] Ahogy Ilja Jasin ellenzéki aktivista részletezte A Bűnöző Oroszország Párt 
című jelentésében, Gajzer csoportjának tevékenysége gyakorlatilag megkülönböztethetet- 
len volt egy klasszikus maffiacsoportétól. A volt kormányzó éveken át használta mind az 
erőszakos, mind pedig a politikai taktikát, hogy tulajdont ragadjon el és [védelmi pénzeket] 
szedjen a helyi vállalkozásoktól”.129 Lévén, hogy ezek a tevékenységek mindenki számára 
jól ismertek voltak, a média is széles körben beszámolt róluk, s mégsem érkezett rájuk 
hivatalos, központi reakció, Komiföld az alárendelt szuverenitású maffiaállam egyértelmű 
példája. Gajzer és hálózata lényegében az állam legfelsőbb vezetői által engedélyezett 
törvénytelenséget folytatott, s ez – Lanskoy és Myles-Primakoff szerint – „inkább volt 
a szabály, mintsem a kivétel”130 [→ 5.3.4.2.].

128 Magyari, „A közéleti korrupció román modellje”, 528.
129 Lanskoy és Myle-Primakoff, „Power and Plunder in Putin’s Russia”, 78. Lásd még Yashin, „Criminal 

Russia Party”.
130 Lanskoy és Myle-Primakoff, „Power and Plunder in Putin’s Russia”, 79.
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Gajzert végül 2015-ben csalás és védelmi pénz szedé- 
sének vádjával letartóztatták, 18 társával együtt.131 Ironikus 
módon, ha megnézzük az Orosz Vizsgálóbizottság hivata-
los leírását Gajzer „bűnszervezetéről”, egyértelműen kiraj-
zolódik a maffiaállam képe, ami nemcsak Komiföldre, 
hanem a többi, alárendelt szuverenitású maffiaállamra is 
alkalmazható, sőt magára Putyin központi maffiaállamára 
is (lásd 2.6. idézet). Későbbi riportok beszámoltak róla, 
hogy Putyin előre tudott Gajzer tervezett letartóztatásáról, 
a szakértői vélemények szerint pedig a bukás igazi oka részint 
az volt, hogy a hanyatló gazdaságban egyre csökkent 
a szétosztható járadékok mennyisége [→ 7.4.6.], részint 
pedig, hogy félelmet keltett, így fokozva a fogadott politi-
kai családon belüli fegyelmet.132 A Komi Köztársaság esete 
rávilágít az alárendelt szuverenitású maffiaállamok két fon-
tos aspektusára: (1) míg a csúcspatrónus garantálhatja az 
önállóságot és a védelmet (védernyő, „krisa” [→ 3.6.3.1.]), 
a helyzet csupán feltételes jellegű, és a csúcspatrónusnak 
megvan hozzá a hatalma, hogy bármikor megvonja a 
támogatását; (2) a csúcspatrónus nem szól bele az aláren-
delt szuverenitású maffiaállamok mindennapi ügyeibe, 
csak a csúcspatrónus és egész helyi udvartartása kineve-
zésébe vagy eltávolításába [→ 7.4.3.1.]. A törvényvégrehaj- 
tás szerveire támaszkodva, politikailag szelektív informális 
utasítások révén [→ 4.3.5.], különleges körülmények 
között a csúcspatrónus lesújthat egy alárendelt szuvereni- 
tású maffiaállamra, jóllehet normális körülmények között 
meglehetősen nagymértékű (feltételes) szabadságot is ga-
rantálhat – épp úgy, ahogy Putyin tette Gajzer esetében, 
aki 2003-tól 2010-ig pénzügyminisztere, 2010-től 2015-ig 
pedig elnöke volt az orosz tagköztársaságnak.

2.6. Láthatatlan kéz és rabló kéz: az államtípusok 
összehasonlító kerete

Az előző szekcióban az állam erőszakmonopóliumát ért kihívásokra koncentráltunk, 
a hangsúlyt pedig az erőszak-kereskedők és a bukott állam közti szembenállásra helyez-
tük. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy még a bukott állam is a legitim erőszak 
használója, nem-monopolista erőszak-szolgáltató szervezet, és marad valami képessége 
arra, hogy forrásokat vonjon ki, irányítson és osszon el saját határai között. Egyes kutatók, 

131 „СК Назвал Главу Коми Лидером ОПГ [Az SZK Komi fejét egy bűnszervezet vezetőjének nevezte]”.
132 „Гайзергейт [Gajzergate]”.

2.6. idézet. A maffiaállam „hivatalos” leírása.

„Az orosz FSZB és az Orosz Föderáció Vizsgáló-
bizottsága megfékezte a Komi Köztársaság feje, 
Vjacseszlav Gajzer, helyettese, Alekszej Csernov, 
valamint Alekszandr Zarubin és Valerij Veszelov által 
vezetett bűnszervezet tevékenységét. […] 2015. 
szeptember 18-án a Vizsgálóbizottság Különösen 
Fontos Ügyekért Felelős Vizsgálati Hivatala bün-
tetőeljárást kezdeményezett a bűnszervezet 19 ve- 
zetője és tagja ellen, akik 2006 és 2015 között 
bűnöket követtek el az orosz Btk. 210-es (védelmi 
pénz kizsarolása) és 159-es (csalás) cikkelyei alatt. 
[…] A Zarubin, Gajzer, Csernov és Veszelov által 
vezetett bűnszervezet tevékenysége állami vagyon 
törvénytelen úton való eltulajdonítására irányult. 
[…] Érdemes megjegyezni, hogy a bűnszervezet 
megkülönböztető jegyei közé tartozott tevékenysége 
kiterjedt jellege (mely a tagok által elkövetett 
regionális és nemzetközi bűncselekményekben 
nyilvánult meg), a bűnszervezet hierarchikusan 
felépített struktúrája, a bűnszervezet vezetőinek és 
tagjainak összefonódása és szoros kapcsolatai […], 
a szigorú beosztott-felettes viszony, [valamint] a 
rendészeti szervektől való védelem kidolgozott, 
konspiratórikus rendszere.”

– Vlagyimir Markin, az orosz Vizsgálóbizottság kép-
viselője (idézi: „СК Назвал Главу Коми Лидером 
ОПГ [Az SZK egy bűnszervezet vezetőjének nevezte a 
Komi fejét]”, Vzglyad, 2015. szeptember 19. https://
vz.ru/society/2015/9/19/767774.html).
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mint Markus, azt is aláhúzzák, hogy a bukott államok, pontosabban a bukott államok 
szervezetlen bürokratái ragadozó gyakorlatot folytatnak, amennyiben a rájuk ruházott 
állami hatalmat nem-pénzbeli tulajdon (például cégek) törvénytelen, erőszakos kisajá- 
títására használják magánnyereség elérése érdekében.133 Különböző formákban bár, de 
a prédavadászat egyaránt jellemzője a bukott és a ragadozó államoknak is: két olyan ál-
lamtípusnak, amik egyébként szinte minden más szempontból eltérnek egymástól. Elvégre 
a ragadozó állam nemcsak, hogy kézben tartja a legitim erőszak használatának monopóli-
umát, hanem egyszersmind erős állam is, szemben a bukott állammal, amely gyenge.

Más párhuzamokat is megfigyelhetünk egymástól látszólag igen távoli államtípusok 
között. A maximális önkényességi amplitúdó közös sajátossága a maffiaállamoknak 
és a fejlesztő államoknak.134 Ezért is van, hogy különböző szerzők, amikor maffia- 
államot látnak, gyakran fejlesztő államnak nézik: egyetlen szempontra, a „győztes ki-
jelölésének” aspektusára figyelnek, és közben nem veszik észre, hogy a szóban forgó 
állam olyan államok jellegzetességeit viseli magán (klán-, neopatrimoniális, ragadozó 
és bűnöző állam), amelyek az elitérdek elve alapján működnek, nem pedig a társadal-
mi érdek vagy az ideológiavégrehajtás elve alapján.135 Egy másik párhuzam található 
a pártállam és a jóléti állam között: mindkettő a formális intézmények és a normatív 
állami cselekvés dominanciájára támaszkodik, amely csoportokat, nem pedig egyéneket 
céloz. Kornai odáig megy, hogy a magyar reformkommunista államot „koraszülött jóléti 
államnak” nevezi, párhuzamot vonva a lakosság számára univerzális jogosultságok alap-
ján.136 De még a klasszikus sztálini modellről (amelyen a kommunista diktatúra általunk 
konstruált ideáltípusa alapszik) is elmondtató, hogy a politikája nem egyes személyeket, 
hanem csoportokat, jelesül komplett osztályokat céloz az államosítás és kollektivizálás 
folyamata során [→ 5.5.1.].

Hogy világosan láthassuk az ilyen hasonlóságokat annak kockázata nélkül, hogy 
összekevernénk a különböző államtípusokat, érdemes megalkotni egy komparatív elem- 
zői keretet. Ezt a keretet Timothy Frye és Andrei Shleifer egy sokat idézett cikke alapján 
alakítjuk ki, akik egy, a politikai és gazdasági aktorok interakciónak három ideáltipikus 
modelljéből álló fogalmi keretben próbálták elhelyezni az 1990-es évek Oroszországát.137 
Szerintük az oligarchikus anarchia állama az ún. „rabló kéz modelljéhez” áll a legköze- 
lebb, amely szöges ellentéte – Adam Smith híres metaforája nyomán – a „láthatatlan kéz 
modelljének”. Ugyanis az utóbbi modellben „a kormányzat jól szervezett, általánosságban 
nem korrupt, és viszonylag jóindulatú. Az alapvető közjavak nyújtására korlátozza önmagát 
[…], és némi szabályozásra, de a legtöbb elosztási döntést a magánszektorra hagyja.”138 
Ezzel szemben a rabló kéz modelljében „az állam […] intervencionista, de sokkal kevésbé 
szervezett […]. Az állam nagy számú, meglehetősen független bürokratából áll, akik mind 
a saját céljaikat követik […]. Ritkán vezérli [őket] egy egységes közpolitikai álláspont, és 
lényegében függetlenek a bíróságoktól, képesek érvényesíteni akaratukat a kereskedelmi 

133 Markus, Property, Predation, and Protection. A cégrablások tipológiájáért lásd az 5. fejezetet [→ 5.5.3.1.].
134 Kang, Crony Capitalism.
135 Vö. Szentkirályi, „Orbán Viktor félreértett rendszere”. Lásd még a 6. fejezetet is.
136 Kornai, „A posztszocialista átmenet és az állam”.
137 Frye és Shleifer, „The Invisible Hand and the Grabbing Hand”.
138 Frye és Shleifer, „The Invisible Hand and the Grabbing Hand”, 354.
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nézeteltérésekben, és hatalmukban áll, hogy különféle ragadozó szabályokat ültessenek 
a magánszektorra”.139 Harmadik modelltípusként a szerzők – olyan példák alapján, mint 
Kína és Dél-Korea – a „segítő kéz modelljét” jelölik meg, ahol az állami „bürokraták orosz- 
lánrészt vállalnak a magángazdasági tevékenységek előremozdításában: egyes cégeket 
támogatnak, másokat kivégeznek, iparpolitikát űznek […]. A jogi keretrendszer korláto-
zott szerepet játszik ebben a modellben, mivel a legtöbb vitában a bürokraták döntenek. 
A bürokraták korruptak, de a korrupció viszonylag korlátozott és szervezett”.140

A mi fogalmaink szerint Frye és Shleifer rendre a bukott államot, az éjjeliőr-államot 
(vagy talán a liberális jóléti államot) és a fejlesztő államot írják le a rabló, a láthatatlan és 
a segítő kéz elnevezésekkel. Keretüket azonban finomíthatjuk úgy, hogy az hat államtípust 
fogjon át, köztük az előzőkön túl a jóléti államot, a (totalitárius) pártállamot és a ragadozó 
államot is (2.4. ábra). Ennek érdekében újra kell definiálnunk a három „kezet”, amit úgy 
tehetünk meg, hogy arra a sajátosságra összpontosítunk, amiben minden államtípus osz-
tozik, még a bukott államok is: nevezetesen, hogy legitim erőszakot alkalmaznak, hogy 
erőforrásokat vonjanak ki, irányítsanak, és osszanak el a határaik között [→ 2.2.1.]. 
A szabályozás, valamint a törvények és a jogi keretrendszer létrehozása is közös jellemzője 
ezeknek az államoknak [→ 4.3.4.], de a különböző államtípusok nem mind használnak 
különböző szabályozási formákat, úgyhogy ez a sajátosság alkalmatlan arra, hogy a mentén 
különbséget tegyünk az egyes modellek között. Ha azonban az erőforrások kivonásának 
és elosztásának aspektusára fókuszálunk, akkor szét lehet választani az államokat asze-
rint, hogy (1) dominánsan milyen fajta forrásokat osztanak el, konkrétan pénzbeli tulaj-
dont vesznek-e el (adóztatás), vagy nem-pénzbeli tulajdont (leginkább prédavadászat vagy 
kisajátítás [→ 5.5.3.]), és hogy (2) mi célból teszik ezt, amit leginkább az államműködés 
fejezet elején bemutatott uralkodó elvei mentén tudunk megragadni. Ezen az alapon 
leszűkíthetjük a láthatatlan kéz modelljét az éjjeliőr-államra, ahol az állam (1) pénz- 
beli tulajdont tesz a magáévá, hogy (2) fenntartsa önnön működését. Világos, hogy 
még az éjjeliőr-állam is adókból finanszírozza magát, erőforrások kivonására használva 
a legitim erőszak fölötti monopóliumát,141 de csak arra fordít adópénzeket, hogy a legalap- 
vetőbb funkcióit tartsa fenn: a rendőrséget, a bíróságokat és a honvédelmet. Sem nem 
favorizál egyes aktorokat és társadalmi csoportokat, sem nem sajátít ki nem-pénzbeli tu-
lajdont: tevékenysége az erőszak kontrollálására korlátozódik, eltávolítva a társadalomból 
a kényszerítés különböző formáit. Ilyenformán az éjjeliőr-állam a legtöbb elosztási vagy 
allokációs döntést valóban a szabadpiacra, azaz a smith-i láthatatlan kézre hagyja (ami 
tárgyalásunkban magánaktorok önkéntes interakcióit jelenti).142

Tovább haladva a segítő kéz modelljéhez, ennek általános sajátossága, hogy (1) 
dominánsan pénzbeli tulajdont vesz el, míg a nem-pénzbeli tulajdon átvétele a kötelező 
állami kisajátítás és az államosítás formájában rendszertelen és lényegtelen marad [→ 5.5.3.], 

139 Frye és Shleifer, „The Invisible Hand and the Grabbing Hand”, 354–355.
140 Frye és Shleifer, „The Invisible Hand and the Grabbing Hand”, 354.
141 Az éjjeliőr-állam egyes támogatói szerint az ilyen államot nem adókból, hanem valamilyen önkéntesen 

fizetett díjakból kéne fenntartani (legfőképpen Herbert és Levy, Taxation and Anarchism). Azonban 
szerintünk ez – ha meg is valósítható – az ilyen elven működő intézményt inkább tenné egy országos 
magánrendőrséggel vagy biztosítási céggel hasonlatossá, ami az „állam” fogalmának szétfeszítésével 
fenyeget.

142 Vö. Smith, Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól.
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és teszi ezt (2) a társadalmi érdek előmozdítása vagy egy ideológia cél érdekében. Ebben 
az esetben az állam nem marad semleges aktor, amely az önkéntes döntések láthatatlankéz- 
folyamatára hagyja a „ki mihez jut” kérdés megválaszolását. A segítő kéz állama belenyúl 
a piacba egyes csoportok és aktorok megsegítése érdekében. Máshogy fogalmazva, az ál-
lam ebben a modellben úgy találja, hogy bizonyos csoportok vagy szereplők nem kapnának 
elegendő forrást, ha másoknak jogában állna nem adni nekik, úgyhogy beavatkozik, hogy 
rákényszerítse azokat a „másokat”, hogy a források megfelelő szintjét adják össze, amit 
aztán az állam újraoszthat a kérdéses célcsoportoknak vagy -aktoroknak.

2.4. ábra. Államtípusok domináns piacon kívüli eszközök és a vagyontulajdonosokkal való interakciók 
szerint.

Míg a láthatatlan kéz modellje kizárólag az éjjeliőr-államra vonatkozott, a segítő kéz mo-
dellje már több mint egy államtípusra illik. Ezen a ponton már nem pusztán átfogalmazzuk, 
hanem tovább is terjesztjük Frye és Shleifer keretét, hozzáadva a domináns piacon kívüli 
eszköz aspektusát. Az előző tárgyalás fényében a „piaci eszközök” elnevezés az önkéntes 
interakciókra vonatkozik, míg a „piacon kívüli eszközök” az aktorok kényszerített inter-
akcióira. Mindez nem jelenti azt, hogy a keretünkben minden, ami „piaci” vagy „magán”, 
az egyben önkéntes is, vagy hogy minden, ami „állami”, az kényszerített. Egy magán-
munkaadó is lehet kényszerítő a mi fogalmaink szerint, ha a munkavállalói másutt nem 
kaphatnak munkát (s ezért annak veszélye, hogy elbocsátják őket, egzisztenciális fenyegetés 
[→ 2.2.1.]), másfelől pedig az államok is folytatnak önkéntes tranzakciókat, mint az ál-
lami tulajdonnal való kereskedés vagy annak értékesítése (privatizáció). Ezért beszélünk 
inkább piaci és piacon kívüli „eszközökről”, amelyeket magán- és állami szereplők egyaránt 
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használhatnak.143 A „domináns piacon kívüli eszköz” szempontjának alkalmazásával 
megkülönböztethetjük a segítő kéz modelljéhez tartozó államtípusokat egymástól, annak 
a megfontolásnak az alapján, amit az előző bekezdés végén említettünk: hogy a célpontot 
(a) elsősorban társadalmi csoportok alkotják, mint például az alsó középosztályok, vagy (b) 
egyes aktorok, mint például bizonyos, „nemzeti” vagy „stratégiai fontosságú” vállalkozók 
és cégek. Az (a) esetben a domináns piacon kívüli eszköz a normatív állam beavatkozás, 
és jóléti államról van szó; míg a (b) esetben a domináns piacon kívüli eszköz a diszkre-
cionális állami beavatkozás, és fejlesztő államról beszélünk [→ 5.4.]. 

Hogy a segítő kéz modelljéhez tartozó államok a társadalmi érdeket mozdítják-e 
elő, vagy az ideológia végrehajtásának elve vezeti-e őket, az attól függ, hogy autokra-
tikusak-e, vagy sem, azaz, hogy tiszteletben tartják-e az emberek alapvető jogait és sza-
badságát, vagy nem [→ 2.3.]. Akárhogy is, az e modellhez tartozó két államtípusban az 
egyéni vagyonfelhalmozás motívuma nem jelenik meg a kormányzati aktorok központi 
céljaként. Igaz, a fejlesztő államokban – mint Fryer és Shlefer megjegyzi – a hivatalnokokat 
„gyakran szoros gazdasági és családi kötelékek fűzik vállalkozókhoz”,144 de támogatásuk 
alapja nem ez. Az ideáltipikus fejlesztő állam cégeket támogat (forrásallokációval éppúgy, 
mint különféle szabályozási eszközökkel), olyan, személytelen kritériumok alapján, mint 
például a külföldi piacokon elért versenyképesség (export-orientált iparosítás, EOI).145 
A fejlesztő állam továbbá elsősorban a formális bürokráciára támaszkodik, nem pedig az 
informális patronális rendszerek patrimoniális logikájára, és a vezér személye vagy kariz-
mája sem játszik a rendszerben lényeges szerepet.146 Természetesen az állami intervenció 
járadékokat teremt [→ 5.4.2.], s ezek elosztása, a „járadékvadászat” függ az üzleti csopor-
tok relatív politikai erejétől és kapcsolataitól. Ez ugyanúgy igaz az ideáltipikus fejlesztő 
államokra, mint az ideáltipikus liberális demokráciákra is [→ 5.3.1.].147 De önmagában ez 
a tény már jelzi, hogy ezekben a rezsimekben a domináns folyamat az alulról felfelé történő 
járadékvadászat, nem pedig a járadékok felülről lefelé, a csúcspatrónushoz való lojalitás 
alapján történő allokációja. Egy fejlesztő államban nem fordulhat elő, hogy az ipari (álla-
mi) politikai célokat teljesen figyelmen kívül hagyják, és egy, akár abszolút versenyképtelen 
családtag gazdaggá tétele váljon kizárólagos szemponttá. A végrehajtó hatalom fejének 
a fejlesztő államokban jellemzően nincsenek gazdasági strómanjaik, akik diszkrecionális 
állami támogatásokból a személyes gazdagságát növelnék [→ 3.4.3., 5.5.4.3.]. 

Végül újradefiniáljuk a rabló kéz modelljét, amely immár három államtípust is magá-
ba foglal. Általánosságban a modellel együtt jár (1) a nem-pénzbeli (és pénzbeli) tulaj- 
don megszerzése (2) az ideológia vagy az elitérdek előmozdítása céljából. Az ehhez 
a modellhez sorolható államok mindegyikének jellegzetessége, hogy megpróbálkoznak a 
tulajdonosi szerkezet politikai átrendezésével [→ 5.5.1.], viszont abban már különböznek, 
hogy ezt milyen piacon kívüli eszközökkel igyekeznek elérni. Először is beszélhetünk 
a pártállamról, amely nem-pénzbeli tulajdont vesz el a kommunista diktatúra kialakítása 

143 Az, hogy továbbra is a „piaci” kifejezést használjuk a „piacon kívüli” ellentétpárjaként, Kornai 
szóhasználatát követi, aki a laterális vagy horizontális kapcsolatot (ahol az egyének önkéntesen egyeznek 
bele valaminek az átruházásába) nevezi „piaci koordinációnak” [→ 5.6.1.].

144 Frye és Shleifer, „The Invisible Hand and the Grabbing Hand”, 354.
145 Vö. Choi, „Industrial Policy as the Engine of Economic Growth in South Korea”.
146 Scheiring, Egy demokrácia halála, 278–279.
147 Kang, Crony Capitalism, 12–18.
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során. Mind az államosítás, mind pedig a kollektivizálás folyamata ebbe a kategóriába 
tartozik, amikor is a termelő tulajdont személytelenül, mindenkitől elveszik, akinek 
ilyen vagyon van a tulajdonában,148 a gazdasági szférát pedig a hatalom és a tulajdon 
bürokratikus összeolvasztásával alávetik a politikai szférának [→ 1.4.1.]. Az ilyen normatív 
állami beavatkozást pedig nem más, mint egy ideológia alapján kezdeményezik: a marxiz- 
mus-leninizmus az, amely megköveteli a termelőeszközök állami tulajdonlását általában, 
illetve különösen a gazdaság „stratégiai magaslatain”.149 A maffiaállam – vagy ha csak a tu-
lajdonosi átrendezés aspektusát vesszük, a ragadozó állam – viszont éles ellentétben ezzel 
diszkrecionális állami beavatkozáshoz folyamodik az elitérdek előmozdítása céljából. 
A posztkommunista prédavadászat nem osztályalapon normatív, hanem önkényesen ese-
ti: a prédát a fogadott politikai család választja ki, a levadászását pedig kormányzati ak-
torok kezdeményezik felülről lefelé. A maffiaállam alapvetően az autonóm tulajdonokat, 
azaz fogadott családon kívüli vagy illojális tulajdonosok tulajdonát osztja újra lojális tulaj-
donosoknak függő tulajdonként [→ 5.5.3.4., 5.5.4.]. A társadalmi cselekvés szféráinak 
ebből eredő összejátszása informális marad, s a főhatalom birtokosai magánvagyont hal-
moznak fel (gazdasági strómanokon keresztül), szemben a pártállami kisajátításokkal, 
ahol a szférák ebből eredő összeolvadása formális, a birtokba vett cégekből pedig nem válik 
magánvagyon.

Mint fentebb említettük, a maffiaállamnak és a fejlesztő államnak közös vonása a széles 
önkényességi amplitúdó. Valóban, mindkét államtípusban a diszkrecionális állami beavat-
kozás számít a domináns, meghatározó piacon kívüli eszköznek, a közhatalom eszközeit 
pedig összehangoltan használják céljaik elérésére. Míg azonban a fejlesztő államban ez 
összehangolt iparpolitikát jelent a segítő kéz modelljének jegyében, a maffiaállamban a 
közhatalom eszközeinek összehangolt használata az elitérdek nyomán történik, amikor 
a törvényhozást, az adóhatóságot, az ügyészséget stb. együtt használják, egyetlen cél elérésére 
törekedve, egyetlen gépezet egyetlen folyamatába illesztve be őket. Ez persze csak úgy le-
hetséges, ha egyetlen aktor (a csúcspatrónus) kontrollálja a közhatalom eszközeit, s így 
megvan az (informális) hatalma ahhoz, hogy ezeket célzott hadműveletekben alkalmazza 
a prédával szemben [→ 5.5.4.1.]. A prédavadászattal érjük el azt az államtípust, amellyel ezt 
a szakaszt elkezdtük: a bukott államot. Az a vonás ugyanis, amely a különbséget adja 
a maffiaállam és a bukott állam rabló keze között, nem más, mint az összehangoltság: a 
közhatalom eszközeinek koordinált használata, vagy ennek hiánya. Az oligarchikus anar-
chiában a prédavadászatot egyéni „ragadozók” indítják, akik nem hangolják össze 
a támadásaikat, és ennek megfelelően csak az államhatalom egy-egy elszigetelt szeg-
mensét használják fel, ahol épp pozíciójuk van. Mint Markus írja, a gyenge államokban 
az egyéni aktorok szoktak prédavadászatba kezdeni, akik magánnyereség céljából visszaél-
nek a rájuk ruházott hatalmukkal. Ezek között lehetnek rendőrök, helyi közigazgatási 
alkalmazottak, állami vállalatok igazgatói, adóhivatalnokok, avagy „annak a miriádnyi 
hivatalnak a különféle ügynökei, amelyeknek a hatalmában áll, hogy leállítsanak termelő 
tevékenységeket (higiénia, tűzbiztonság, társadalombiztosítás stb.)”.150

Az 5. fejezetben fogjuk felvázolni a prédavadászat tipológiáját: ebben az ilyen bürokrata- 
ragadozók cselekedetei a (helyi és izolált) „szürke lerablás” kategóriájába tartoznak majd, 

148 Iordachi és Bauerkämper, The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe.
149 Kornai, A szocialista rendszer, 103., 380–382.
150 Markus, Property, Predation, and Protection, 11.
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míg a maffiaállamban folyó prédavadászat a központilag irányított céglerablás kategóriájába, 
mely egyesíti a „szürke” és „fehér” lerablás technikáit [→ 5.5.3.1.]. Akárhogy is, mindkét 
esetben a rabló kéz munkáját látjuk, jóllehet az állami ragadozók gyakran alkalmazzák 
a segítő kéz fejlesztő állami retorikáját tevékenységük álcázása érdekében [→ 6.4.1.4.].151 
De a rabló kéz az oligarchikus anarchiában koordinálatlanul markolászó kezek sokaságát 
jelenti, szűk és egymással ellentétes érdekekkel, míg a maffiaállamban a rabló kéz a csúcs-
patrónusé, vagy esetleg helyi alpatrónusoké, akik a csúcspatrónus felhatalmazását élvezik. 
Az előző szakaszban említettük, hogy az alpatrónusok önkormányzatokat működtethet-
nek, amelyek alárendelt szuverenitású maffiaállamként működhetnek. Az alpatrónusok 
épp ilyen helyi gépezeteket tudnak prédavadászatra is használni, és akár a fogadott poli-
tikai család tagjai között is kialakulhat versengés az egypiramisos patronális háló réteg-
ződésének megfelelően [→ 2.2.2.3.]. Ez a versengés azonban nem olyan összhangtalan, mint 
az oligarchikus anarchiában. Ha Markus „piranháknak” nevezi az állami ragadozókat, ak-
kor mi azt mondhatjuk, hogy az oligarchikus anarchia piranhái egyetlen nagy, egybefüggő 
víztömegben úszkálnak, tevékenységüknek pedig csak saját erejük és étvágyuk szab határt. 
Ezzel szemben a maffiaállam alpatrónusai nagyobb ragadozó halak (több eszközzel, mint 
az egyéni bürokrata-ragadozók), viszont a mozgásuk egy-egy, világosan lehatárolt akvári-
umra korlátozódik, amennyiben a zsákmány mennyisége és az engedélyezett törvényte-
lenség hatálya is a csúcspatrónus által meghatározott határokon belül mozog [→ 5.3.4.2.]. 
Ez azt jelenti, hogy a főhatalom birtokosának, a csúcspatrónusnak megvan hozzá 
a hatalma, hogy egymaga legyen ragadozó és a ragadozó aktorok koordinátora is. 
Ez szimmetrikus ellenkezője a bukott állam vezetőjének, ahol a prédavadászat pont annak 
az eredménye, hogy az uralmi elit nem tudja kézben tartani az államapparátust. Bukott 
államban az alkalom szüli a ragadozót; a maffiaállamban a ragadozó szüli az alkalmat.

151 Frye és Shleifer, „The Invisible Hand and the Grabbing Hand”, 354.
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3.1. Útmutató a fejezethez

Ez a fejezet a politikai, gazdasági és közösségi aktorok komparatív fogalmi rendjével 
foglakozik. A témákat az 3.1. táblázatban összefoglaltak szerint bontjuk ki, amely tar-
talmaz számos itt bevezetett fogalmat a háromszögű fogalmi tér hat rezsim-ideáltípusának 
három csúcsbéli típusa szerint rendezve.

A fejezet hét részre oszlik. Először is, mivel a fejezet célja, hogy meghatározza a tár-
sadalmi cselekvés három szférájában működő aktorokat, mindenekelőtt formálisabban is 
definiálnunk kell ezeket a szférákat, mint ahogy eddig tettük. Erről szól majd a 3.2. rész, 
amely átfogó keretet nyújt a könyv számára általában, illetve az ebben a fejezetben tárgyalt 
aktorok számára konkrétan.

Fogalmi tereket feszítve ki a három csúcsbéli rezsim ideáltipikus aktorai, illetve a hoz- 
zájuk tartozó entitások és tevékenységek számára, olyan formális politikai jelenségekkel 
kezdjük a 3.3. részben, mint a miniszterelnök,a kormányzó és ellenzéki pártok (ahogy 
a liberális demokráciákban szokás nevezni őket). A 3.4. részben továbblépünk a formális 
gazdasági aktorokhoz, köztük a vállalkozókhoz, lobbistákhoz és gazdasági strómanokhoz. 
Emellett felépítünk egy, a patronális rezsimekre vonatkozó oligarcha-tipológiát is, és el-
magyarázzuk, hogy hogyan számolja fel az egypiramisos patronális háló – a maga hatalmi 
monopóliumára támaszkodva – az oligarchák relatív autonómiáját, hogy egy engedelmes- 
ségi láncba fűzze őket.

A 3.5. részt a közösségi aktoroknak szenteljük. Itt beszélünk a három csúcsbéli rezsim-
típus állampolgárairól (illetve hogy mennyire léteznek az egyes rezsimekben emberi jogok 
és magánszféra), az egyházról (és annak ideáltipikus viszonyáról a különböző államok-
hoz), valamint a különféle civil szervezetekről (NGO-k), melyek megfelelői a patronális 
autokráciák GONGO-i (álcivil szervezetek), illetve a kommunista diktatúrák TRANSBO-i 
(transzmissziósszíj-szervezetek).

A 3.6. részt annak szenteljük, amit a posztkommunista fogalmak tárházához adott 
legfontosabb hozzájárulásunknak tartunk ebben a fejezetben: a „fogadott politikai család-
nak”. Mind pozitív, mind negatív oldalról elvégezzük a fogalom meghatározását: kifejtjük, 
mi a fogadott politikai család, és mi nem az. A cél ebben a szekcióban az, hogy tisztázzuk, 
hogy miért félrevezetőek vagy alkalmatlanok a posztkommunista patronális rezsimek 
uralmi elitjének jellemzésére az olyan címkék, mint az „új feudális rend”, a „neo-nómen-
klatúra” vagy az „új uralkodó osztály”. Ebben a részben található meg a fogadott politikai 
család antropológiai jellegének leírása is. Végül a 3.7. rész sematikus ábrázolásokat tartal-
maz, immár mind a hat rezsim-ideáltípusra vonatkozóan illusztrálva a (szintén ideáltipikus) 
kapcsolatokat az uralmi elit és más elitcsoportok között.
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3.1. táblázat. Politikai-gazdasági aktorok a három csúcsbéli rezsimtípusban (az alfejezetek témáival).

Liberális demokrácia Patronális autokrácia Kommunista diktatúra

A TÁRSADALMI 
CSELEKVÉS SZFÉRÁI

szétválasztott társadalmi 
cselekvési szférák

összejátszó társadalmi 
cselekvési szférák

egybeolvadt társadalmi 
cselekvési szférák

POLITIKAI AKTOROK

miniszterelnök/elnök

korlátozott
kormányoz (formális 
felhatalmazáson belül)

csúcspatrónus

korlátozás nélkül
rendelkezik (formális 
felhatalmazáson túl)

pártfőtitkár

totalitárius 
parancsol (formális 
felhatalmazáson belül) 

kormány patrónus udvartartása politbüró

politikus poligarcha/politikai stróman magas szintű pártkáder

megbízott patrónus embere (szmotrjascsij) közép- és alsó szintű pártkáder

közszolga patronális szolga adminisztratív káder 
(apparatcsik)

állami titkosszolgálat patrónus titkosszolgálata párt titkosszolgálata

demokratikus párt

politikuspárt

csatlakozás

patrónuspárt

vazalluspárt

kooptálás/befogadás 

centralizált párt

káderpárt

besorozás

kormányzó párt transzmissziósszíj-párt állampárt

ellenzéki párt marginalizált/domesztikált/
beolvasztott/likvidált/
kamupárt

n.a.

GAZDASÁGI 
AKTOROK

vállalkozó oligarcha/minigarcha állami vállalatvezető

lobbista
üzleti érdek képviselete 

korrupciós bróker
korrupt csereüzlet elősegítése

kijáróember (tolkacs) 
terv- vagy barteralku

n.a. gazdasági stróman 
(fantomcég)

n.a.

KÖZÖSSÉGI 
AKTOROK

polgár szolga (kliens) alattvaló

független egyház kliensegyház elnyomott egyház 

NGO (civil szervezet) GONGO (álcivil-szervezet) TRANSBO 
(transzmissziósszíj-szervezet)

URALMI ELITEK
korlátozott politikai elit fogadott politikai család nómenklatúra

autonóm elitek patronalizált elitek betagozott elitek
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3.2. A társadalmi cselekvés három szférája

Ahogy a Bevezetésben kifejtettünk, alapvetően Offe felfogására támaszkodunk, aki a tár-
sadalmi cselekvés politikai, piaci és közösségi fajtáit különbözteti meg.1 Azért fogadjuk el 
ezt a megközelítésmódot, mert megfelel a mi általános, weberiánus kiindulópontunknak, 
amely a fogalomrendszerezést szintén a társadalmi cselekvés gondolatától indítja [→ Beve-
zetés]. A cselekvés három típusából kiindulva szférákat határozunk meg hozzájuk, miközben 
csak akkor tekinthető valami „szférának”, ha egy konkrét cselekvéstípussal jellemez- 
hető. (Ezért nem beszélünk például külön „kulturális szféráról”.)

Az Offe által megjelölt három cselekvéstípus alapján a következő meghatározásokat 
adhatjuk a társadalmi cselekvés három szférájára:

• A politikai cselekvés szférája a társadalomnak az a szegmense, amelyet olyan 
emberek népesítenek be, akik tevőlegesen vagy céljuk szerint (1) megszabják 
a politikai hatalom alkalmazásának irányát, (2) alkalmazzák a politikai hatalmat, 
és/vagy (3) fizetett alkalmazottként elősegítik a politikai hatalom alkalmazását. 
(A „politikai cselekvés” a politikai hatalom használatára vonatkozik.) Ebben a szfé-
rában, amelyet „politikai szférának” is nevezünk, az emberek politikai aktorok.

• A piaci cselekvés szférája a társadalomnak az a szegmense, amelyet olyan embe-
rek népesítenek be, akik tevőlegesen vagy céljuk szerint (1) megszabják a termelés 
irányát, (2) előállítják a javak és szolgáltatások kínálatát, és/vagy (3) fizetett alkal-
mazottként elősegítik a termelést. (A „piaci cselekvés” a termelésre vonatkozik). 
Ebben a szférában, amelyet „gazdasági szférának” is nevezünk, az emberek gaz-
dasági aktorok.

• A közösségi cselekvés szférája a társadalomnak az a szegmense, amelyet olyan 
emberek népesítenek be, akik tevőlegesen vagy céljuk szerint (1) megszabják 
a reciprokatív cserék irányát, (2) reciprokatív cserék résztvevői, és/vagy (3) fize-
tett alkalmazottként elősegítik a reciprokatív cseréket. (A „közösségi cselekvés” 
reciprokatív cseréket jelent.) Ebben a szférában, amelyet „közösségi szférának” is 
nevezünk, az emberek közösségi aktorok.

A politikai cselekvés esetében a „politikai hatalom” fogalmát már az előző fejezetben el-
magyaráztuk: ez az erőforrások kivonásának, irányításának és elosztásának arra képes-
ségére vonatkozik, amely az állam legitimerőszak-alkalmazására támaszkodik [→ 2.2.1.]. 
A „termelés” szinte magától értetődő fogalom, mely a meglévő erőforrások átalakítását, 
elrendezését és kombinálását jelenti olyan javak és szolgáltatások előállítására, amelyeket 
el lehet adni és meg lehet vásárolni a piacon.2 Végül a „reciprokatív csere”, amit magyarul 
„viszonosságinak” is mondhatnánk, Polányi Károly „reciprocitás”-fogalmára utal, amit ő az 

1 Offe, „Politikai korrupció”.
2 Mises, Human Action, 140.
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olyan társadalmi csoportok, mint a család tagjai közti fő interakciós formaként értelmez.3 
Mi a reciprokatív cserét az alábbiakban határozzuk meg egy frissebb tanulmány alapján:4

• A reciprokatív csere az interperszonális interakcióknak az a típusa, amelyben A 
valami értékeset ad B-nek vagy (1) anélkül, hogy tudná, mikor fogja azt B viszo-
nozni, vagy (2) A viszonzásul adja cserébe B valamilyen korábbi, neki tett szí-
vességéért. Jellemzően a reciprokatív cserék javakat és szolgáltatásokat érintenek 
azzal a megkülönböztető jellegzetességgel, hogy míg az eredeti tettben a viszonzás 
implicit, és a feltételei sincsenek pontosan megjelölve, a másik fél részéről történő 
viszonzás elvárt valamely jövő időpontban.

Noha minden meghatározásban azonos minta szerint szerkesztettük a mondatainkat, az, 
hogy „megszabják [egy bizonyos típusú cselekvés] irányát”, csak a politikai és gazdasági 
szférában tekinthető az aktorok elsődleges funkciójának. Például egy piacgazdaságban 
a vállalkozó elsődleges funkciója, hogy meghatározza, milyen termékeket és szolgáltatásokat 
állítsanak elő [→ 3.4.1.1.], míg egy liberális demokrácia politikusának elsődleges funkciója, 
hogy meghatározza az alkotmányos állam cselekvésének irányát. Amikor a polgárok sza-
vaznak, akkor átmenetileg ők is politikai aktorokká válnak, mivel azzal a céllal lépnek fel, 
hogy meghatározzák államuk politikai cselekvésének irányát (közvetetten, képviselőkön 
keresztül [→ 4.2.2., 4.3.]). A közösségi szférában azonban a reciprokatív csere iránya az, 
amit Offe az identitás és a kulturális hovatartozás szignifikáns jelzőiként, illetve az „azonos 
értékek és erkölcsi normák” fogalmában foglal össze,5 ezeket pedig nem konkrét aktorok 
jelölik ki, s nem is egy centrális akarat, hanem a kultúrával és civilizációval fejlődnek ki.6 
Ezért van az, hogy a közös értékek és identitás alapján történő reciprokatív cserék képezik 
a közösségi aktorok elsődleges funkcióját, és az csak másodlagos funkció, hogy egyes in-
tézmények – mint az egyházak és az civil szervezetek – igyekeznek formálni az értékstruk-
túrákat és támogatni a saját, erkölcsi normákról és hovatartozásról szóló elképzeléseiket.

Akkor beszélünk a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztásáról, ha nincsenek 
átfedések a különböző szférák aktorai között. A szétválasztás nem jelenti azt, hogy nincs 
is kapcsolat az egyes szférák vagy azok aktorai között, és azt sem, hogy valamely személy 
nem vehet részt több mint egy fajta társadalmi cselekvésben. Az viszont a szétválasztás 
lényegéhez tartozik, hogy miközben egy egyén különböző társadalmi szerepeket tölt 
be, az egyik szerepben végrehajtott cselekedetei és indítékai nem befolyásolják a másik 
szerepben végrehajtott cselekedeteit és indítékait. Például a végrehajtó hatalom feje 
politikai cselekvést folytat mint politikus, de kommunális cselekedetekben is részt vehet 
a saját családjában. Ha azonban a társadalmi cselekvés szférái szét vannak választva, ak-
kor hovatartozásának tudata és a családi viszonosság nem irányítja politikai cselekvését. 
Hasonlóképp: egy gazdasági aktor lehet vállalkozó és ugyanakkor egy politikus személyes 
barátja, de a maguk elsődleges szférájában egyikük tevékenységét sem befolyásolja közös- 
ségi kapcsolatuk, ha a társadalmi cselekvés szférái el vannak választva. Ha pedig együtt 

3 Vö. Polányi, „A gazdaság mint intézményesített folyamat”.
4 Khatri, Tsang és Begley, „Cronyism”, 62.
5 Offe, „Politikai korrupció”, 98.
6 Huntington, A civilizációk összecsapása, 48–76.
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is működnek, akkor is a saját szférájukra vonatkozó előnyökért teszik: a politikusok több 
politikai hatalomért (pl. kampánytámogatást kérnek), a gazdasági szereplők pedig több 
gazdasági profitért [→ 5.3.1.].

Az előző bekezdésben abszolút módon fogalmaztunk – például úgy, hogy „nincs be-
folyása” –, hogy ezzel is világossá tegyük a szétválasztás jelentését. A való világban persze 
a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztása sohasem ennyire elvágólagos. Ezért a szét-
választást nem bináris kategóriaként kell felfognunk, hanem inkább egyfajta kontinu- 
umnak a teljes szétválástól (ahol az egyén egyik szerepének egy szférában semmiféle 
befolyása nincs más szerepeire más szférákban) a szétválasztás teljes hiányáig (amikor 
az aktor minden cselekedete minden szerepében egyazon motívumnak van alárendelve). 
Máshogy fogalmazva, azt mondhatjuk, hogy a szétválasztás a társadalmi aktorok és sze-
repek autonómiájának szintjét jelenti, míg a szétválasztás hiánya az autonómia hiányát.

A posztkommunista régióban jellemzően a társadalmi cselekvés szférái szétválasz-
tásának hiányát tapasztalhatjuk:

 ◆ politikai aktorok belépnek a piaci cselekvés széfrájába, azaz informálisan gaz-
dasági cselekvésben vesznek részt, hogy politikai-gazdasági céljaikat szolgálják;

 ◆ gazdasági aktorok belépnek a politikai cselekvés szférájába, azaz informálisan 
politikai cselekvésben vesznek részt, hogy gazdasági céljaikat szolgálják;

 ◆ a gazdasági és közösségi aktorok alá vannak vetve a politikai aktoroknak, és arra 
kényszerülnek, hogy elnyomóik politikai-gazdasági céljait szolgálják (különösen 
a patronális autokráciákban).

A fejezet hátralévő része ennek a váznak a mentén elemez és tesz különbségeket. Konkré- 
tabban három csúcsbéli rezsimtípusban fogjuk fogalmilag meghatározni az aktorokat:

 ◆ liberális demokráciákban, melyeket a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasz-
tása jellemez (azaz a szétválasztás olyan fokú, hogy a szférák autonómiáját köl-
csönösen tiszteletben tartják, és a politikai aktorok nem lépnek a piaci cselekvés 
szférájába); 

 ◆ patronális autokráciákban, melyeket a társadalmi cselekvés szféráinak összeját-
szása jellemez (azaz a szétválasztás olyan fokon hiányzik, hogy a politikai szféra 
nem tartja tiszteletben a gazdasági és közösségi cselekvési szférák autonómiáját, és 
a politikai aktorok belépnek a piaci és közösségi cselekvés szférájába);

 ◆ kommunista diktatúrákban, melyeket a társadalmi cselekvés szféráinak összeol-
vadása jellemez (azaz a szétválasztás olyan fokon hiányzik, hogy a gazdasági és 
közösségi szféra autonómiáját teljesen felszámolják, és minden aktort alárendelnek 
vagy hozzácsatolnak a pártállam formális bürokratikus hálójához).
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3.3. Politikai aktorok a három csúcsbéli rezsimtípusban

Ebben a részben fogalmi tereket feszítünk ki (három–három egymásnak megfelelő ideáltí-
pust határozunk meg) a politikai cselekvés szférájának aktorai számára a három csúcsbéli 
rezsimtípusban. Az aktorokat a következők szerint választottuk: (1) fontosságuk alapján az 
egyes rezsimek működése szempontjából, és (2) csak ha ideáltipikus különbségeket lehet 
köztük tenni a három csúcsbéli rezsim tekintetében. Máshogy fogalmazva, noha a politikai 
szféra egyes aktorai, akiket kihagyunk (például a rendőrök) fontosak lehetnek egy vagy 
több rezsimben, úgy döntöttünk, mégsem vesszük be őket, ha a szerepük a különböző 
rezsimtípusokban lényegében azonos, azaz nem lehet őket ideáltipikusan elkülöníteni.

Természetesen, mivel a társadalmi cselekvés szférái csak az ideáltipikus liberális 
demokráciában vannak teljesen szétválasztva, a következő „politikai” aktorok közül 
egyesek (a patronális autokráciákhoz és kommunista diktatúrákhoz tartozók) a piaci és 
közösségi szféráknak is részei. Mi több, azok az aktorok, akiket egymás megfelelőiként 
mutatunk be, különböző súllyal léteznek a különböző rezsimekben, és mivel a rezsimek 
nincsenek egyformán strukturálva, a következő részek rendje nem jelzi a rezsimek politi-
kai intézményeinek struktúráját sem. Az, hogy mi a megbízottakat (és a patrónus embe-
reit) a politikust (és a politikai strómant) követően tárgyaljuk, nem jelenti azt, hogy ezek 
két egymást követő „réteget” jelentenének minden rezsimben. Egyszerűen csak szeret- 
tük volna valahogy strukturálni az aktorok tárgyalását, s ezért úgy döntöttünk, hogy úgy 
különítjük el őket, ahogy az a főáramú irodalomban szokás. Így ugyanis látszani fog, hogy 
azok a szavak – sőt azok a formális titulusok –, amelyeket a liberális demokrácia nyelve 
használ ezeknek az aktoroknak a megnevezésére, miért alkalmatlanok arra, hogy leírják 
a megfelelő aktorokat az informális intézmények fensőbbségével jellemezhető patronális 
rezsimekben. 

3.3.1. Elnök/miniszterelnök – csúcspatrónus – pártfőtitkár
Kezdjük azzal az aktorral, aki a feje annak a (formális vagy informális) szervezetnek, 
amely a végrehajtó hatalmat tartja a kezében egy bizonyos politikai rendszerben. 
Liberális demokráciában ez az aktor vagy az elnök (amennyiben a kormányzati rend-
szer prezidenciális vagy fél-elnöki) vagy a miniszterelnök (ha a kormányzati rendszer 
parlamentáris).7

• Miniszterelnök vagy elnök az az aktor, aki a végrehajtó hatalom feje egy liberális 
demokrata rezsimben. Hatalmának meghatározó jellemzője, hogy korlátozott: elő-
ször is a politikai cselekvés szférájára korlátozódik, másodszor pedig korlátozza 
a hatalmi ágak szétválasztása ezen a szférán belül. Ennek megfelelően a fő cselek-
vése: kormányozni, azaz hatalmat gyakorolni egy alkotmányos állam uralásával, 
és ezt formális felhatalmazásának keretein belül teszi.

7 Egy klasszikus mű a modern államformák leírásáról Lijphart, Parliamentary Versus Presidential 
Government.



3.3. Politikai aktorok a három csúcsbéli rezsimtípusban • 145

Az ennek megfelelő aktor a patronális autokráciában a csúcspatrónus:

• Csúcspatrónus az az aktor, aki formálisan a végrehajtó hatalom feje, informálisan 
pedig az egypiramisos patronális háló feje a patronális autokráciában. Hatalmának 
meghatározó jellemzője, hogy korlátozatlan: monopóliuma van a politikai cse-
lekvés szférájában az összekapcsolt hatalmi ágak révén, vagyis lehetősége van rá, 
hogy a szférák mindegyikében cselekedjen anélkül, hogy bármilyen hatékony fék 
gátolná cselekvését. Ennek megfelelően a fő cselekvése: rendelkezni, azaz hatalmat 
gyakorolni egy maffiaállam uralásával, s ezt a formális felhatalmazásának keretein 
túllépve teszi.

A kommunista diktatúrában a pártfőtitkárt találjuk ebben a pozícióban:

• Pártfőtitkár az az aktor, aki a végrehajtó hatalom és egyben a marxista-leninista 
párt feje a kommunista diktatúrában. Hatalmának meghatározó jellemzője, hogy 
totalitárius: olyan rendszer irányít, amely egybeolvasztja mind a társadalmi 
cselekvés szféráit, mind pedig a hatalmi ágakat, így szükségszerűen cselekszik min-
den szférában, anélkül, hogy bármilyen hatékony fék gátolná a hatalmát. Ennek 
megfelelően a fő cselekvése: parancsolni, azaz hatalmat gyakorolni egy pártállam 
uralásával, s ezt a formális felhatalmazásának keretein belül teszi. 

A fenti definíciók mindegyike egy fogalomegyüttest vagy „klasztert” tartalmaz: van egy 
fogalom a végrehajtó hatalom feje számára; egy a hatalma kiterjedtségére; végül pedig jön 
egy ige, ami azt fejezi ki, hogy (az előző két fogalom alapján) hogyan cselekszik a végre-
hajtó hatalom vezetőjeként. A fogalmak minden klaszteren belül logikailag kapcsolódnak 
egymáshoz, úgy, hogy egyik sem felcserélhető egy másik klaszterben lévő megfelelőjével.

A definíciók azzal vannak összhangban, amit korábban már a különböző uralmi elitek 
kapcsán megfogalmaztunk. Érdemes lehet azonban aláhúzni két finom különbséget ezek 
között az aktorok között. Egyfelől a csúcspatrónus az egyetlen, akinek a hatalmának a 
kiterjedtsége nem követi a formális pozícióját. Valójában ugyanis az informális helyzetét 
követi, vagyis azt, hogy ő ténylegesen patronalizálta (és patrimonializálta) a politikai cse-
lekvés szféráját. Ez az oka annak, hogy a csúcspatrónus minden formális felhatalmazásán 
túllépve cselekedhet, míg a végrehajtó hatalom többi feje azon belül marad: bár de jure 
korlátozza őt a hatalmi ágak szétválasztása, de facto átlép a végrehajtó és a többi ág közti 
határokon, és belép a gazdasági és közösségi cselekvés szférájába is. Követekésképpen 
a cselekvését törvénytelennek is tekinthetjük, szemben a pártfőtitkárral, aki szintén belép 
a nem-politikai cselekvési szférákba, de megvan a felhatalmazása is rá, hogy így tegyen 
(hiszen a marxista-leninista párt „élcsapata” a társadalom „vezető ereje”, amint az az alkot-
mányban is szerepel [→ 4.3.4.2.]).

Másfelől mind a csúcspatrónusnak, mind a pártfőtitkárnak korlátlan hatalma van, 
de a csúcspatrónus nem feltétlenül igázza le a társadalmi cselekvés szférait a maguk tel-
jességében – ezt jelenti, hogy az előző hatalma „korlátozatlan”, míg az utóbbié „totalitárius”. 
Mindez rezsimjeik eltérő jellegéből, illetve fő motívumaiból fakad. A kommunista diktatúra 
motivációja az egész társadalom átalakítását célzó ideológia végrehajtása; a patronális 
autokrácia fő motívuma az elitérdek, azaz a hatalom- és vagyonfelhalmozás ikermotívuma. 
Az előbbi cél megkívánja (legalábbis a kommunista ideológusok szerint) az állami hatalom 
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alkalmazását a társadalom minden szintjén, magyarán a totalitarianizmust; az utóbbi 
cél nem követeli meg minden társadalmi csoport leigázását, csak azokét, amik fenyege-
tik a csúcspatrónus hatalmát és/vagy fontosak a vagyonfelhalmozás kivitelezéséhez, 
magyarán az „egyszerű” korlátlan hatalom is elégséges. Az ideáltipikus kommunista 
diktatúrában az egész társadalmat betagozzák, nem hagyva semmilyen szabadságot és 
autonómiát. Az ideáltipikus patronális autokráciában azokat a szférákat, amik se nem 
ígéretesek, se nem veszélyesek, negligálják.

3.3.2. Kabinet – patrónus udvartartása – politbüró

3.3.2.1. Általános definíciók

A végrehajtó hatalom feje után lépjünk tovább a fő döntéshozó testülethez a három csúcs-
béli rezsimtípusban. A liberális demokráciában ez a kabinet:8

• Kabinet azoknak az aktoroknak a csoportja, akik végrehajtandó döntéseket hoznak 
a liberális demokráciában. Vezetője a miniszterelnök/elnök, és a vezető politikai 
elit olyan magas rangú tagjaiból áll (a végrehajtó hatalmi ágban formális pozícióval 
rendelkező aktorokból), akik (1) dönthetnek a miniszterelnök/elnök akaratával 
ellentétesen, és (2) formális pozíciókat töltenek be, miután a győztes párt megsze-
rezte választási mandátumát.

Az ennek megfelelő entitás patronális autokráciában a patrónus udvartartása:9

• A patrónus udvartartása azoknak az aktoroknak a csoportja, akik végrehajtandó 
döntéseket hoznak a patronális autokráciában. Vezetője a csúcspatrónus, és a foga-
dott családnak azokból a legmagasabb rangú tagjaiból (a végrehajtó hatalmi ágban 
vagy a gazdasági szférában formális pozícióval rendelkező vagy nem rendelkező 
aktorokból) áll, akik (1) nem dönthetnek a csúcspatrónus akaratával ellentétesen, 
és (2) akik közül nem mindegyik tölt be formális pozíciót, miután a győztes párt 
megszerezte választási mandátumát.

Kommunista diktatúrában ebben a pozícióban találjuk a politbürót:

• Politbüró azoknak az aktoroknak a csoportja, akik végrehajtandó döntéseket hoz-
nak a kommunista diktatúrában. Vezetője a pártfőtitkár, és a nómenklatúrának 
olyan magas rangú tagjaiból (a marxista-leninista párt hierarchiának csúcsain lévő 
formális pozíciót betöltő aktorokból) áll, akik (1) nem dönthetnek a pártfőtitkár 
akaratával ellentétesen, és (2) formális pozíciókat töltenek be a párton belüli sze-
lekciós mechanizmusok nyomán.

8 Lijphart, Patterns of Democracy, 79–104.
9 Vö. „Putyin udvartartásának” leírásával Ben Judah könyvében. Judah, Fragile Empire, 115–134.
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A fő különbség a patrónus udvartartása és a két másik döntéshozói testület között az 
informális aktorok jelenléte. Az ideáltipikus liberális demokráciában senki nem lehet 
a kormányzat része, akinek nincs formális pozíciója a végrehajtó hatalomban. Lehetnek 
elnöki tanácsadók vagy olyan párttagok, akik nagy befolyással bírnak a döntéshozatalra, 
de ez a befolyás is olyan formális pozíciókból fakad, amelyeket ezek az aktorok törvénye-
sen töltenek be a végrehajtó hatalom feje körül. Hasonlóképpen, a kommunista diktatú-
rában senki sem gyakorolhat valóságos hatalmat, aki nem formális tagja a politbürónak, 
a politbüróból való eltávolítás pedig együtt jár a hatalmi előjogok elvesztésével is.10 Ezzel 
szemben a patronális autokrácia döntéshozó központja a csúcspatrónus szűkebb udvara a 
fogadott politikai család csúcsán, és ez az időnként változó kör részben olyan aktorokból 
áll, akiknek van formális pozíciója a végrehajtó hatalomban, de olyanok is belekerülhetnek, 
akiknek csak informális pozíciójuk van. Az udvartartás mindenkori tagságát nehéz kívülről 
figyelemmel követni, mert a változások nem korlátozódnak a formális pozíciókat elfoglaló 
szereplőkre. Az aktorok a patrónus udvarában a következők: poligarchák, oligarchák, in-
tézményi biztosítók és a politikai család titkosszolgálata és biztonsági őrsége. (Később majd 
definiáljuk is ezeket.)

3.3.2.2. Posztkommunista regionális különbségek: Nazarbajev „karácsony-
fája”, Putyin asztalai és az Orbán-család VIP-páholya

Mivel a patrónus udvartartása nem alkot formalizált csoportot, igen változatos formákat 
mutat az, ahogy a különböző posztkommunista rezsimekben megjelenik. Ezen a ponton 
tanulságos lehet megnézni három példát: egyet-egyet a Szovjet Birodalom egy-egy történeti 
régiójából [→ 1.3.1.].

Induljunk el a legkeletibb, iszlám régiótól: Kazahsztántól és Nurszultan Nazarbajev 
udvarától. Ebben a régióban, amint az 1. fejezetben kifejtettük, az országok legjellemzőbb 
útja a rendszerváltás után a kontinuitás volt, tehát a kommunista párt és a titkosszolgálat 
legfelső pozíciói közvetlenül alakultak át egy posztkommunista informális patronális 
hálóba. Jól fejezik ki ezt a változó címek, amelyeket Nazarbajev betöltött: először a Kazah 
Szovjet Szocialista Köztársaság pártfőtitkára (első titkára) volt, másodszor, 1990-től a fris-
sen létrejött Kazah Köztársaság megválasztott elnöke, mára pedig törvényesen „A Nemzet 
Vezetője” címet viseli, amely egybevág valóságos szerepével, a csúcspatrónuséval éppúgy, 
mint uralmi karakterével, a „családatyáéval” (pater familias [→ 3.6.2.2.]).11

Egy ellenzéki weboldal karácsonyfaként ábrázolja Nazarbajev fogadott politikai 
családját, utalva az általa vezetett patronális piramisra.12 A sajtóban megjelent publikációk 
alapján a weboldal végigvezeti az olvasót a patronális hálón, melynek során az embernek 
rögtön feltűnik, hogy hányféle pozíció keveredik egymással: a csúcspatrónussal vérségi 
kapcsolatban lévők (mint a lányai) vannak együtt a vérségivé fogadott, kvázi-vérségi kap- 
csolatban lévőkkel (mint a KazTranszGaz, az állami tulajdonú olaj- és gázvállalat feje), 

10 A sztálini időkben ez gulágot és halált jelentett, míg később, a kommunizmus „emberarcú” változatában 
szinekúrát a hatalomhoz való hozzáférés nélkül: egyfajta „nyugdíjazást” némi fogyasztási előnyökkel, 
mint Nyikita Hruscsov esetében. Lásd Taubman, Khrushchev, 16–17. 

11 Hale, Patronal Politics, 249–253. Nazarbajev 2019-ben lemondott az elnökségről, de hatalma jelentős 
részét továbbra is magánál tartja [→ 4.4.3.3.].

12 „Nazarbayev’s Christmas Tree”.
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és formális pozíciót betöltők (mint az igazságügyi miniszter) az informális pozícióban 
lévőkkel (mint Nazarbajev egyik bizalmasa). Ami a patrónus udvartartását illeti, 
a weboldal a karácsonyfa csúcsára Nazarbajev fivérét és első és második feleségét helyezi, 
valamit (formális) megbízottját, asszisztensét, középső lányát (aki a leggazdagabb nő 
Kazahsztánban) és a harmadik lányát (aki Kazahsztán legnagyobb fejlesztője). Ezeknek az 
aktoroknak a kiterjedt üzleti érdekeltségei rámutatnak, hogy mennyire jellemző a patroná-
lis szereplőknél a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasztatlansága, miközben ezek az 
aktorok egyidejűleg a legkülönfélébb formális és informális pozíciókat birtokolhatják.13

Áttérve a keleti ortodox történeti régióra, Stephen White és Olga Kristanovszkaja 
klasszikus tanulmánya szerint a patrónus udvartartása Vlagyimir Putyin Oroszorszá- 
gában úgy „határozható meg, mint azoknak az embereknek a »belső köre«, akik gyakorla-
tilag Putyin minden megbeszélésén részt vesznek”.14 A szerzők úgy írják le ezt a belső kört, 
mint három „asztal” egymáshoz kapcsolódó hálóját:

 ◆ Elnöki kabinet. A hétfői értekezletek lényegében az elnök megbeszélései a kor-
mánytagokkal: egy döntéshozó testület, amely tükrözi a formális kormányzati szer-
kezet mintázatát.15

 ◆ Biztonsági tanács. A szombati értekezletek köre zártabb, és összetétele nem egye-
zik a bürokratikus határokkal. A Biztonsági Tanács elnevezésű testület tagjainak 
mind van formális pozíciója (az elnöki kabinetben, a kormányban, a titkosszolgá-
lati szervezetekben vagy az ügyészi hivatalban), mind Putyin bizalmasai és kulcs- 
szerepük van a végrehajtásban vagy a törvényalkalmazásban. A médiában mind-
erről annyi jelenik meg, hogy a megbeszélésen „különböző bel- és külpolitikai 
kérdéseket” vitattak meg.16

 ◆ „Teázó csoport”. „Ez [a csoport] Putyin személyes barátaiból áll, akik informáli-
san találkoznak a hivatalos rezidenciáján. Az ilyen találkozók gyakorisága nem 
ismert, és minden elővigyázatossági intézkedést megtesznek annak érdekében, 
hogy azoknak a neve se váljék publikussá, akik bekerülnek ebbe a körbe. Ez a 
»teázó csoport« túlnyomó többségében olyanok vezető tisztségviselőkből áll, akik 
– mint Putyin maga – Leningrádban születtek, és az ottani egyetemen végeztek. 
Köztük van Szergej Ivanov, Igor Secsin, Dmitrij Medvegyev (korábban az egyetem 
oktatója), Viktor Cserkeszov, a szövetségi kábítószerellenes bizottság feje, Dmitrij 
Kozak elnöki megbízott, […] Vlagyimir Kozsin elnöki tanácsadó, [és a] központi 
szövetségi kerület elnöki követe […]. Ezek az interakciós szerkezetek az informális 
szövetségek kevésbé formális szerkezeteire, avagy a »klánokra« támaszkodnak.”17 

Végül a nyugati keresztény régióban, Magyarországon Orbán Viktor csúcspatrónus pat-
ronális rezsimjében a futballpályák családi VIP-páholya mutatja a legplasztikusabban a 
társadalom valódi hatalmi viszonyait. Itt a politikai család feje együtt drukkol poligarcháival, 

13 „The Chart of N. Nazarbayev’s Family OCG”.
14 Kryshtanovskaya és White, „Inside the Putin Court”, 1066. 
15 Kryshtanovskaya és White, „Inside the Putin Court”, 1067–1068.
16 Kryshtanovskaya és White, „Inside the Putin Court”, 1068.
17 Kryshtanovskaya és White, „Inside the Putin Court”, 1068–1069. 
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oligarcháival, strómanjaival, helytartóival, végrehajtóival, intézőivel, gazdatisztjeivel, testő-
reivel (jogállami polgári nevükön: miniszterrel, polgármesterrel, legfőbb ügyésszel, Állami 
Számvevőszékelnökkel, bankelnökkel, társadalmi szervezetek vezetőivel, vállalkozókkal és 
így tovább) – egyszóval az ő háza népével.18 A családi VIP-páholyba bebocsátást nyerők 
körének változása jól tükrözi, hogy ki került be a döntéshozó centrumba, és kit távolítottak 
el onnan, ahogyan azt Simicska Lajos példáján láttuk, aki Orbán közeli jó barátja és 
a legmagasabb rangú oligarcha volt, mielőtt „bandaháborúba” kezdett a csúcspatrónussal 
[→ 3.4.1.].19 Újabban a döntéshozó centrumot gyakran láthatjuk a rezsim egyik fő oligarchájá- 
nak magánrepülőgépén is, amit Orbán és udvara futballmeccsekre való utazásra használ.20

3.3.3. Politikus – poligarcha/politikai stróman – magas beosztású 
pártkáder

A politikai szerepeket betöltő embereket a posztkommunista autokráciákban általában 
„politikusoknak” tartják, holott nem azok – legalábbis a szó nyugati értelmében nem. 
A liberális demokráciában a politikust valójában a következőképpen határozhatjuk meg: 

• Politikus az az aktor, akinek csak formálisan meghatározott politikai hatalma van, 
amelyet autonóm módon használhat, szabad akarata szerint. Más szóval szabadon 
cselekszik, de kizárólag a politikai cselekvés szférájában, ahol közügyeket intéz 
közhatalmi pozícióból, mely utóbbit (közvetve vagy közvetlenül) választások útján 
szerezte.

A posztkommunista autokráciákban politikai szerepet betöltő személyek esetén azonban 
nem érvényesülnek szigorú összeférhetetlenségi szabályok a köz- és magánérdekek szét-
választására, hanem ellenkezőleg, Max Webert parafrazeálva: magánjelleggel elsajátított 
gazdasági lehetőségek gyanánt kezelik hatalmi jogosítványaikat. Ezért patronális autokrá-
ciában inkább „poligarchákról” kell beszélnünk:21

• Poligarcha az az aktor, akinek formális politikai és informális gazdasági hatalma 
van. Más szóval mind a politikai, mind pedig a piaci cselekvés szférájában cselek-
szik, illegitim gazdasági tulajdont szerezve a legitim politikai hatalom eszközeivel 
egy politikai vállalkozás működtetőjeként.

Bár korábban nem létező személyes vagyona megszerzett politikai pozíciója és döntései 
nyomán keletkezik, a poligarcha illegitim vagyoni előnyei túllépnek a pozíciójához kap-
csolható privilegizált juttatások, illetve a klasszikus korrupcióból származó bevételek körén 

18 „Orbán és Polt fergetegesen érezte magát a pénteki meccsen – fotó”; „Egy nyár a VIP-páholyban”; 
„A NER elitje Orbánnal nézi a Vidi stadionavatóját a díszpáholyból – fotók”.

19 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 93–97.
20 Erdélyi, „Orbán Viktor, a magánrepülőgép, a luxusjacht és a Mészáros-klán”.
21 E találó kifejezést Frei Tamás regényéből kölcsönözzük. Frei, 2015 – A káosz éve és a magyar elit 

háborúja, 18.
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(lásd 3.1. idézet). A poligarcha, miközben családi gazdasági 
vállalkozását politikai vállalkozás formájában menedzseli, 
rejtett föld-, ingatlan- és vállalathálót is épít ún. gazdasági 
strómanokon keresztül, akik törvényesen jegyzik az általa 
törvénytelen módon szerzett tulajdont és hatalmat (lásd lej-
jebb). Olykor a poligarchák álközösségi, alapítványi formá-
ban halmoznak fel közpénzek milliárdjaiból – szociológiai, 
azaz el nem vonható döntési kompetenciák értelmében 
– magánvagyont, mely fölött informális döntéshozói kom-
petenciával rendelkeznek.22

Másrészt a patronális autokráciákban vannak embe- 
rek, akik közhatalmi pozíciójukból adódó autoritásukkal 
nem autonóm módon élnek, vagyis formai jogosítványaik 
ellentmondanak tényleges autoritásuknak: függenek a pat-
rónustól, akinek a parancsait követniük kell. A korlátlan 
alkotmányozási és kinevezési hatalom létrejötte nyomán 
végbemegy a formálisan demokratikus intézményrendszer 
„strómanosodása”, melynek révén a közhatalmi funkciók 
többségét betöltők gyakorlatilag különböző szintű politikai 
strómanok lesznek:

• Politikai stróman az az aktor, akinek formális po-
litikai hatalma van, de azt nem használhatja saját 
akarata szerint. Máshogy fogalmazva, a politikai cse-
lekvés szférájában tevékenykedik, de kliens egy pat-
ronális hálóban, alárendelve egy patrónus akaratának 
(s végső soron a csúcspatrónusénak), aki a stróman 
formális felhatalmazása fölött rendelkezik.

A (csúcs)patrónus két módon rendelkezik a politikai 
stróman fölött: (1) rendelkezik a stróman státusa felől (ki-
nevezés), és (2) rendelkezik a cselekvés fölött, amelyre a 
stróman felhatalmazása szól. Valójában a stróman formá-
lis pozíciója, jogállása a legitim és az illegitim szféra, azaz a 
demokratikus intézményi homlokzat és az informális pat- 
ronális háló közti szakadék áthidalására szolgál.

Ezzel szemben ilyen eltérés a de jure és de facto hata-
lom vagy uralmi struktúra között nem jelentkezik a kom-
munista diktatúrában, ahol a politikai hatalommal ren-
delkező aktor nem más, mint magas szintű pártkáder:

22 Ilyen például az Orbán családjának felcsúti magánbirtokán védelmi pénzként menedzselt, adóked-
vezményekből és eltérített közforrásokból felépült és fenntartott futballstadion és futballakadémia. Magyar, 
A magyar maffiaállam anatómiája, 101–102.

3.1. idézet. Putyin, Oroszország legfőbb 
poligarchája.

„Putyinnak több mint húsz hivatalos rezidenciája van, 
ötvennyolc repülőgépe és négy jachtja […]. Putyin 
nem a »tulajdonosa« egyiknek sem, kivéve […] 
talán az első jachtját […], amit ajándékba kapott 
egy Roman Abramovics vezette oligarchacsoporttól 
[…]. Azoknak, akik azt állítják, hogy egy politikust 
nem lehet »korruptnak« nevezni, hacsak a rendőrség 
nem talál a frizsiderében 20,000 dollár készpénzt kis 
címletekben […], talán érdemes lenne elgondol-
kodniuk azon, hogy mennyit költhettek közpénzből 
ennek a húsz rezidenciának – amelyek többsége nem 
is létezett […] Putyin uralma előtt – a megépítésére, 
fenntartására, berendezésére és huszonnégy órás 
szolgálatot teljesítő személyzetére. […]

Putyin megválasztása után azonnal megnövelte 
befolyását a Gazprom [Oroszország legnagyobb vál-
lalata] fölött azzal, hogy [az igazgatótanács korábbi 
elnökét leváltva] Dmitrij Medvegyevet nevezte ki, 
aki korábban Putyin jogi tanácsadója volt, választási 
kampányának vezetője és az Elnöki Adminisztráció 
első helyettes vezetője lett. […] Putyin személyesen 
vett részt a Gazprom 2001. május 30-i értekezletén, 
és […] közölte a megdöbbent igazgatótanáccsal, 
hogy utasítja az öt, kormány által kinevezett igaz-
gatót, hogy cseréljék le [a vezérigazgatót] Alekszej 
Millerre […], Putyin szentpétervári munkatársára. 
Putyin uralmának első éveiben klánjának további 
tagjait nevezte ki a Gazprom igazgatótanácsába. 
[…] Minden ismeretünk szerint Putyin […] 
személyes érdeklődést tanúsít a cég teljesítménye 
és politikája iránt (különös tekintettel az Oroszország 
szomszédjainak szállított gázra), és a nyereség 
elosztására. […] Azzal, hogy Medvegyevet beül- 
tette az igazgatótanács élére, Putyinnak közvetlen 
beleszólása lett a bizottság döntéseibe és megfon-
tolásaiba.”

– Karen Dawisha, Putin’s Kleptocracy: Who Owns 
Russia? (New York: Simon and Schuster, 2014), 10, 
281–282.2011), 199–201.
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• Magas szintű pártkáder az az aktor, akinek formális politikai hatalma van a kom-
munista diktatúra nómenklatúrájában. Más szóval a rendszer jellegének megfele-
lően a magas szintű pártkáder a társadalmi cselekvés minden szférájában cselekszik, 
és döntéseket hoz a marxista-leninista párt céljait illetően.

A „pártkáder” (vagy csak egyszerűen káder) a pártállam pozícióban lévő tagjainak általá-
nos megnevezése. Azonban csak a magas szintű pártkáder az, akinek tényleges politikai 
hatalma van, míg az alacsonyabb szintű káderek funkciója más. Velük a két következő 
részben foglalkozunk majd.

3.3.4. Megbízott – a patrónus embere (szmotrjascsij) – közép/
alacsony szintű pártkáder
Míg a politikai stróman olyan aktor, akinek formálisan van döntési hatásköre, de valójában 
patrónusa akaratát hajtja végre, mindhárom csúcsbéli rezsimtípusban vannak aktorok, akik 
ügynökként képviselik a megbízójuk érdekeit mindenféle félrevezető cím nélkül. Az ilyen 
aktort liberális demokráciában megbízottnak hívják:

• Megbízott az az aktor, akit megbíztak, hogy cselekedjen a megbízói nevében, azok 
formális érdekeinek képviseletében. Az ilyen aktor megjelenhet a politikai szférá-
ban (politikai megbízott) épp úgy, mint gazdaságiban (gazdasági megbízott), de 
mindig ugyanabban a szférában helyezkedik el, ahol a főnökei formálisan is tevé-
kenykednek. A megbízott tevekénysége formalizált, és lehet alkalmi vagy állandó is.

Patronális autokráciában az aktort, aki a fogadott politikai család nevében cselekszik, oro-
szul szmotrjascsijnak („figyelő”, „ránéző”) nevezik, amit magyarul az egyszerűség kedvéért 
úgy mondhatunk, „a patrónus embere”:

• A patrónus embere az az aktor, akit megbíztak, hogy cselekedjen a megbízói ne-
vében, azok informális érdekeinek képviseletében. Minthogy jellemzően a fogadott 
politikai család alkalmazottja, a patrónus embere nem feltétlenül ugyanabban 
a szférában helyezkedik el, amelyben főnökei formálisan tevékenykednek. A pat-
rónus emberének tevékenysége nem átlátható: vagy formalizált, vagy informális, 
és lehet alkalmi vagy állandó is.

A patrónus embereit kétféle módon csoportosíthatjuk. Pozíciójuk szerint három altípust 
különböztethetünk meg: azokat, akiket informálisan bíztak meg, és egyáltalán nincs formá-
lis pozíciójuk; azokat akiket informálisan bíztak meg, és van valamiféle formális pozíció-
juk (ami nem az, hogy „megbízott”); és harmadszor vannak azok, akiket megbízottként 
alkalmaznak, de valójában informális érdekeket képviselnek. „Putyin szisztyemá-jában”, 
azaz rendszerében például „az állami intézményeket az ő »kontaktemberei«, »kurátorai« 
révén ellenőrzi, valamint a hálózatán belüli, erősen személyes követő- és jelentőrendszerek 
gyakorlatán keresztül. Ilyen ellenőrző gyakorlatok hatják át a nem-állami vállalatokat is, 
amelyek gyakran »ejtőernyősök« informális ellenőrzése alatt állnak: olyan emberek, akiket 
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formális főnökeik feje fölött neveznek ki, és akik köz- 
vetlenül a politikai vezetéshez kapcsolódnak”.23 Másfelől 
viszont funkciójuk szerint a patrónus emberei kapcso- 
lódhatnak egy bizonyos vertikum különböző szintjeihez, 
vagy más-más vertikumokhoz. Az utóbbira már-már ideál- 
tipikus példát láthatunk Orbán Magyarországán, ahol a 
patrónus különböző formális pozíciójú emberei informá-
lis összeköttetést teremtenek a párt (és állami) kommu-
nikáció és a névlegesen magántulajdonú média között: az 
utóbbi szerkesztői és újságírói a fogadott politikai család 
képviselőin keresztül kapnak utasításokat arról, hogy mit 
írjanak (lásd 3.2. idézet).24 Oknyomozó újságírók szerint 
az orosz patronális autokráciában ugyanezt a szerepet tölti 
be Alekszej Gromov, Putyin fogadott politikai családjának 
tagja, aki személyesen felügyeli és ellenőrzi az orosz pat- 
ronális média tartalmait.25

A fő ok, amiért a patrónus embereire szükség van, 
a politikai család és a birodalom nagy mérete: noha végső 
soron mindenki alávetettje a csúcspatrónus akaratának, 
mégsem lehet ott mindenütt, ezért embereket kell fel-
használnia érdekeinek képviseletére a társadalom külön-
böző területein és szintjein.

Kommunista diktatúrában a párt úgy biztosítja 
érdekeinek állandó szolgálatát a társadalom minden 
vezető pozíciójában, hogy megkettőzi a nómenklatúra 
hierarchiáját, és közép/alacsony szintű kádereket helyez el 
a társadalom megfelelő szintjein:

• Közép/alacsony szintű pártkáder az az aktor, akit formálisan megbíztak, hogy 
a marxista-leninista párt nevében cselekedjék. Az ilyen aktor megjelenhet a társa-
dalmi cselekvés bármely szférájában, amit a pártállam bürokratizált. Mivel olyan 
rezsimben helyezkednek el, amelyet a társadalmi cselekvés szféráinak összeolva-
dása jellemez, a közép/alacsony szintű káderek mindig ugyanabban a szférában 
helyezkednek el, amelyben főnökeik (a magas szintű káderek) formálisan tevé-
kenykednek. A közép/alacsony szintű káderek tevékenysége törvényes és állandó.

Adam Podgórecki úgy írja le a közép/alacsony szintű pártkáderek felhasználását a tár-
sadalom minden szintjén, mint „totalitariánus bürokráciát”, ahol a pártállam „bonyolult 
hálót” fejleszt ki, „amely körülveszi az egyéneket, és arra kényszeríti őket, hogy a rendszer 
elvárásainak megfelelően cselekedjenek […]. A szovjet iskolákban szervezeteket állítottak 
fel a szülők szociopolitikai magatartásának ellenőrzésére; minden kommunista országban 
pártsejteket hoztak létre minden munkahelyen és lakóterületen, és közelről és átfogóan 

23 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 63.
24 Rényi, „Ez nem újságírás, ez politikai nehézfegyverzet”.
25 Rubin, Zholobova és Badanin, „Master of Puppets”.

3.2 idézet. A patrónus emberei a Fidesz-
médiában Magyarországon.

„[…] a szó szerint vett pártsajtót a Simicska tulaj- 
donában álló Nemzet-csoport, illetve annak vezér- 
igazgatója, Liszkay Gábor irányította: a Magyar 
Nemzet, a Hír Tv, az ingyenes Metropol, a Lánchíd 
Rádió és a Class FM híreit a napilap Üllői úti ösz- 
szevont szerkesztőségében állították elő, a párt és a 
médiacsoport szoros, napi kapcsolatban álltak. Tarr 
Péter, a Hír TV vezérigazgató-helyettese erről később 
a Kreatívnak le is nyilatkozta, hogy »hetente jártak be 
hozzájuk a kormányzati kapcsolattartók egyeztetni, 
kit hívjanak be a tévébe, és miről kérdezik őket majd«. 
[Újabban] Rogán és 200 fős minisztériuma irányítja 
a hivatalos kormánykommunikációt, ők határozzák 
meg a tévé- és plakátkampányok szöveg- és képi 
világát, felügyelik az új médiabirodalom politikai 
tartalmait, sőt a legfontosabb cikkek, anyagok elké- 
szítésében is részt vesznek. Miniszterként Rogán 
hetente tart eligazításokat az aktuális kommuni-
kációs irányokról, a médiában használandó kulcs-
szavakról, panelekről a kormánypárt beszélő fejeinek 
[…], a kormánypárti média tartalomfelelőseinek és 
a fideszes elemzőknek is. A közmédia tartalmi vezetői 
[…] szintén Rogán stábjával állnak kapcsolatban.”

– Rényi Pál Dániel: „Ez nem újságírás, ez politikai 
nehézfegyverzet”, tldr 444 (blog), 2017. május 18., 
https://tldr.444.hu/2017/05/18/fideszmedia. 
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figyelték minden alkalmazott és lakó magatartását”.26 Emellett a közép/alacsony szintű párt-
káderek léte lehetővé teszi az is, hogy (1) határok közé szorítsák a pártelit önálló mozgását, 
és hogy (2) a pártelitek bürokratikus funkcionalitását időlegesen kampány-üzemmódba 
váltsák, amikor a fölülről irányított kampányok ilyen mobilizációba kezdenek [→ 4.3.3.1.].

3.3.5. Közszolga – patronális szolga – adminisztratív káder 
(apparátcsik)

A következő három aktor dolga az uralmi elittel kapcsolatos adminisztratív, igazgatási 
teendők intézése a csúcsbéli rezsimtípusokban.

Liberális demokráciában az adminisztratív aktorokat közszolgának hívják:

• Közszolga az az aktor, aki egy liberális demokrácia bürokratikus adminisztráció-
jához tartozik. Ennek megfelelően normatív (professzionális) kritériumok alapján 
nevezik ki, hogy egy világosan meghatározott, személytelen szabályoknak alávetett 
hatásköri szférában szolgáljon. Az elvárás vele szemben az, hogy a törvénynek 
megfelelően cselekedjen, és elsősorban a szervezethez és annak ethoszához hű, csak 
másodsorban a közvetlen (és közvetett) főnökeihez.

Patronális autokráciában az ennek megfelelő aktort patronális szolgának nevezhetjük:

• Patronális szolga az az aktor, aki egy patronális autokrácia bürokratikus admi-
nisztrációjához tartozik. Ennek megfelelően diszkrecionális (politikai és személyi) 
kritériumok alapján nevezik ki, hogy egy, az informálisan változó politikai kö-
vetelményekkel összhangban lévő hatásköri szférában szolgáljon. Az elvárás vele 
szemben az, hogy a fogadott politikai család akaratának megfelelően cselekedjék, 
és elsősorban közvetlen (és közvetett) főnökeihez hű, csak másodsorban a szerve-
zethez és annak ethoszához.

Végül, rátérve a kommunista diktatúrára, a pártállam hatalmas bürokráciája nagy számú 
adminisztratív kádert („apparatcsikot”) igényel:

• Adminisztratív káder az az aktor, aki a kommunista diktatúra bürokratikus ad-
minisztrációjához tartozik. Ennek megfelelően normatív (professzionális) kritériu-
mok alapján nevezik ki, hogy egy, a formálisan változó politikai követelményekkel 
összhangban lévő kompetenciaszférában szolgáljon. Az elvárás vele szemben az, 
hogy a marxista-leninista párt akarata szerint cselekedjék, és elsősorban a szer-
vezethez és annak ethoszához hű, csak másodsorban a közvetlen (és közvetett) 
főnökeihez.

26 Podgórecki, „Totalitarian Law”. 14–17.
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A bürokraták három csúcsbéli rezsimtípusban betöltött szerepének megértéséhez érdemes 
visszanyúlni Max Weber írásaihoz, aki elmagyarázza ezeknek a szerepeknek a szocioló-
giai funkcióját és ideáltipikus jellemzőit. Mint írja: „Az úr vagy igazgatási csoport nélkül, 
vagy igazgatási csoport igénybevételével uralkodik. […] A tipikus igazgatási csoport ver-
buválódhat a.) azok közül, akik tradicionálisan, tisztelet alapján kötődnek az úrhoz (»pat-
rimoniális eredetű« igazgatási csoport):” „nemzetséghez tartozók”, „függő helyzetben lévő 
házi hivatalnokok”, „kliensek” stb. „(b.) a másik esetben azok közül válogatják az ügyeket 
intéző csoportot (extrapatrimoniális eredetű igazgatási csoport), akiket személyes bizalom 
fűz az úrhoz”, a legkülönfélébb szabad kegyencek, vagy az úrhoz tartozásukat hűségesküvel 
legitimálták (vazallusok), vagy szabad hivatalnokok”.27 Amikor az igazgatási feladatokat 
vazallusok dominálják, az a patrimoniális uralomnak már a rendi formája, ahol „az igaz- 
gatást végző csoportra ruházott úri hatalmi jogok és a velük járó kedvező gazdasági 
lehetőségek el vannak sajátítva”, akár egy szervezet, akár egyének által.28

A szabad hivatalnokok által végzett – a modern társadalmakban szokásos – bürokra-
tikus szakigazgatás jellemzőit Max Weber az alábbiak szerint foglalja össze:29

 ◆ folyamatos, szabályokhoz kötött hivatali ügyvitel,

 ◆ világos illetékességi, hatásköri rend,

 ◆ hivatali hierarchia, technikai szabályok és normák, melyek racionális alkalmazása 
a hivatalnoki státus elnyeréséhez szükséges szakképzettséget feltételez,

 ◆ az igazgatást végző csoport és az igazgatási, valamint a termelőeszközök teljes szét-
választásának elve érvényesül, 

 ◆ a hivatali állást az azt betöltő személy nem sajátíthatja el, nem formálhat rá sze-
mélyes jogot,

 ◆ az ügyiratokon alapuló igazgatás elve érvényesül; az ügyiratok és a hivatalnokok 
folyamatos ügyintézése együttesen alkotják a működő hivatalt,

 ◆ a fenti elvek szerint működő igazgatási csoportot nevezzük hivatalnokseregnek, 
bürokráciának.

A maffiaállam igazgatási rendszerén belül egyre inkább előtérbe kerülnek a tradicionális 
önkényuralom mintái, ahol a patriarchális családfő nem jogszerű viszonyok közt kormá-
nyoz, hanem maga vagy bizalmasai útján rendelkezik, és így oldja fel és igazítja saját igé- 
nyeihez a modern államra jellemző bürokratikus szakigazgatás vonásait. Míg a közszolga 
motívuma a törvényes eljárásokhoz való ragaszkodás, addig a patronális szolgának a patro- 
nális háló (csúcs-) patrónusához való lojalitását kell bizonyítania.

Így tehát a patronális autokrácia hivatásos bürokratikus adminisztrációját – 
a weberi leírással szembeállítva30 – a következőképpen írhatjuk le:

27 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 234.
28 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 238–239.
29 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 226–227.
30 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 235.
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 ◆ „a szabad szerződés alapján történő, szabályozott alkalmazás és a szabályozott elő-
menetel” normatív rendszerét lebontják;

 ◆ „a tárgyilag körülhatárolt, szabályokban rögzített illetékesség” fellazul; a politikai 
kinevezettek a fogadott politikai család legkülönbözőbb szerepeit látják el az igaz-
gatás legitim szférájában: stróman, helytartó, komisszár, gazdatiszt, pénztárnok 
stb., mely elnevezések szociológiailag pontosabban írják le e szerepek tényleges 
funkcióit, mint az igazgatási pozíciók hivatalos meghatározásai;

 ◆ „a világosan rögzített, racionális hierarchia” megbomlik; a fogadott politikai csa-
lád bizalmasai szabadon járnak át a közigazgatás alsó és felső régiói között; az 
előmeneteli döntések centralizálása és szubjektív elbírálási mechanizmusai révén a 
normatív előmeneteli rendszert diszkrecionális, politikai érdekek vezérelte döntési 
mechanizmusok váltják fel; és ha a gumiszabályok még mindig túl feszesek a foga-
dott politikai család személyzeti érdekeinek az érvényesítéséhez, akkor testre szabott 
jogszabályokkal alakítják a „normatív” környezetet az igényekhez; 

 ◆ „a szakmai iskolázottság mint norma” relativizálódik; szükség esetén sajátos men-
tességek nyitják meg az utat a korábban szigorú szakképzettségi előírásokat köve-
telő pozíciók betöltése előtt;

 ◆ „a fix fizetést” kísérő folyó javadalmazások és vagyoni jogosultságok, juttatások 
a hierarchiában emelkedve egyre nagyobb mértékben haladják meg a legális bevé-
telből származó bevételi forrásokat.

Röviden: a professzionális igazgatás weberi jellemzői vagy elcsökevényesednek (ez a leg- 
nyugatibb történeti régióra jellemző, ahol ezek a vonások kezdetben legalább megtalálhatók 
voltak), vagy sosem öltenek formát (jellemzően a két másik régióban, ahol a rendszerváltás 
annyit jelentett, hogy a pártlojalitást és a formális hierarchiát a személyi lojalitás és in-
formális hierarchia váltotta fel). Ám az utóbbi esetekben a bürokrácia nem elhanyagolható 
befolyással bír a fogadott politikai családra: a nómenklatúra-alapú klánok esetében [→ 
3.6.2.1.] a patronális bürokrácia magában foglalja a volt nómenklatúra nagy részének 
pozícióit, s ezért a patronális bürokrácia maga is az uralmi elit egyik erős ága. Mint Nyikolaj 
Petrov magyarázza, Putyin nómenklatúra-alapú klánjában (amit továbbra is úgy kell lát-
nunk, mint a csúcspatrónus patriarchális dominanciája alatti fogadott politikai családot) 
„a versengés a két nagyhatalmú vertikum – a kommunista és a csekista31 – között, amelyek 
nagyobb belső merevséget biztosítottak [az eredeti nómenklatúra számára], hiányzik. Egy 
bizonyos fokú egyszerűsítéssel tekinthetjük úgy, hogy Jelcin alatt a meggyengült adminisz-
tratív vertikum átvette a párt vertikális funkcióját, míg a csekista vertikumot csökkentették, 
noha megtartotta alárendeltségét Moszkvának. Putyin alatt az adminisztratív és a csekista 
vertikum jelentősen megerősödött, és gyakorlatilag összeolvadt úgy, hogy most először 
a csekista elem játszotta a domináns szerepet”.32

31 A kifejezés a szovjet politikai rendőrség (Cseka, később KGB) kötelékében betöltött szerepre utal. 
(A szerk.)

32 Petrov, „Putin’s Neo-Nomenklatura System and Its Evolution”, 182.
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Mindez átvezet bennünket a kommunista diktatúrákhoz és az apparatcsikok 
bürokráciájához. A kommunista rezsimekben az apparatcsikok osztoznak a weberi 
bürokraták normativitásában és a patronális szolga a politikai kívánalmaknak való 
alávetettségében. Ám túl a formalitás (kommunista diktatúra) és az informalitás (patroná-
lis autokrácia) eltéréseiből fakadó szokásos különbségeken, érdemes megfigyelni egy jóval 
finomabb különbséget, ami akkor kerül elő, amikor a bürokráciát (még ha része is a volt 
nómenklatúra) patronalizálja a csúcspatrónus. Nevezetesen, az apparatcsik a párt által dik-
tált vonalat követi, és hű a szervezethez; Szabó Miklós bonmot-ja szerint: „a jó kommu-
nista szilárdan együtt ingadozik a párttal”.33 A patronális szolga viszont azzal bizonyítja 
„jóságát”, illetve lojalitását a (csúcs)patrónushoz, hogy a patrónus parancsára átlép a formá-
lis (törvényi) szabályokon: a szervezeti lojalitás helyébe a személyhez való lojalitás lép. 
Másrészt, amikor olyan törvénytelen cselekedetek elkövetésére késztetik a patronális 
szolgát, amelyekkel szemben csak akkor járnak el, ha a patrónus úgy akarja, egyszer-
smind megteremtik azt az informális alárendeltséget is, amin a maffiaállam patrónus–
kliens hálója alapul. A patrónus ugyanis a törvénytelenség tényét zsarolásra használhatja, 
amivel a patronális szolgát kényszerhelyzetbe hozhatja. Míg liberális demokráciában a hi-
vatalnokot kirúgják, ha bűnt követ el, a patronális autokráciában akkor rúgják ki, ha nem 
követi el a bűncselekményt, s ezért illojalitás esetén nem lesz kompromittálható.

3.3.6. Az állam titkosszolgálata – a patrónus titkosszolgálata – 
a párt titkosszolgálata

A különböző hírszerző szervezetek más-más szerepet játszanak a három rezsim-ideáltí-
pusban attól függően, hogy kinek tartoznak felelősséggel.34 Liberális demokráciában az 
állam titkosszolgálatáról beszélünk:

• Az állam titkosszolgálata az a hírszerző szervezet, amely az állam intézményének 
tartozik felelősséggel. A végrehajtó hatalom vezetőjének ellenőrzése alatt áll, mű-
ködésének bizalmas jellege pedig azokkal szemben, akik kívül esnek a titkosszol-
gálaton és/vagy a kabineten, átível a rezsim választási ciklusain.

Patronális autokráciában a titkosszolgálat a csúcspatrónusnak van alárendelve:

• A patrónus titkosszolgálata az a hírszerző szervezet, amely a csúcspatrónus sze-
mélyének tartozik felelősséggel. A végrehajtó hatalom vezetőjének ellenőrzése alatt 
áll, működésének bizalmas jellegét pedig megsérthetik a patrónus udvartartása 
politikai igényeinek megfelelően.

Kommunista diktatúrában a titkosszolgálatok és az állami törvényvégrehajtó szervezetek 
a párt kicsiny, legmagasabb csúcsán elhelyezkedő testület ellenőrzése alatt állnak:

33 Szabó, A jó kommunista szilárdan együtt ingadozik a párttal.
34 Ebben a részben kizárólag azokról a hírszerző szervezetekről beszélünk, amelyek az uralmi elit alá 

tartoznak. Azokról, amelyek autonómabbak, és egyfajta „mélyállamként” tevékenykednek a rezsimen 
belül, a 7. fejezetben ejtünk majd szót [→ 7.4.2.].
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• A párt titkosszolgálata az a hírszerző szervezet, amely a párt intézményének tar-
tozik felelősséggel. A (nem elválasztott) végrehajtó hatalom ellenőrzése alatt áll, 
működésének bizalmas jellege pedig fennáll mindenkivel szemben, aki a titkos- 
szolgálaton és/vagy a politbürón kívül áll. 

A hírszerző szervezetek működésének bizalmas jellege, és hogy ez miben tér el ideál-
tipikusan a három rezsimben, megmutatkozik a kategorizálás folyamatában. A liberális 
demokrácia és a kommunista diktatúra alapvetően formális rendszereiben az információ az 
állam normatív kritériumai alapján „szolgálati” vagy „államtitoknak” minősíthető. Ennek 
megfelelően a kérdéses információ titkosítható akár évtizedekre is, ami azt jelenti, hogy 
nem osztható meg senkivel szigorú formális felhatalmazás nélkül. A patronális autokrácia 
alapvetően informális rendszerében azonban az információ a csúcspatrónus diszkrecioná-
lis döntése alapján titkosítható – formailag hasonló alapon – akár évtizedekre,35 másrészt 
pedig a csúcspatrónus diszkrecionális döntése alapján a bizalmas információ titkossága is 
feloldható, és használható párton belüli zsarolásra (kompromat) vagy nyilvános karakter-
gyilkosságra és kriminalizáló kampányok lefolytatására [→ 4.3.5.2.].

A hírszerző szervezetek lojalitásának természete szintén eltér a három csúcsbéli 
rezsimtípusban. A kommunista rendszerben a pártfőtitkárhoz fűződő lojalitás elválaszt- 
hatatlan a formális pozícióról, és a főtitkár esetleges bukása után a titkosszolgálat lo-
jalitása azonnal átszáll az új vezetőre. Patronális autokráciákban a személyes kötődés, 
illetve a csúcspatrónushoz és a fogadott családhoz való lojalitás erősebb. Bár azt nehéz 
volna lemérni, hogy egy autokrata halála vagy a színes forradalmakat követő átalakulás 
nyomán mennyire marad meg egy titkosszolgálat lojalitása, Magyarország példája több 
szempontból is illusztratív. A Fidesz 1998 és 2002 közötti kormányzását követő választási 
veresége után a csúcspatrónus visszavonta titkosszolgálati kádereinek egy részét a formális 
intézményekből, és egy alternatív magán-titkosszolgálati és biztonsági kapacitást hozott 
létre, majd ezeket helyezte a titkosszolgálati és biztonsági szervei élére a Fidesz következő, 
2010-es választási győzelme után. A Terrorelhárítási Központ (TEK) vezetője – Orbán 
Viktor korábbi, őrnagyból egy lépésben dandártábornokká avanzsált személyi testőre, 
Hajdú János – gyakorlatilag korlátlan „elhárítási” felhatalmazással rendelkezik a rendőri és 
titkosszolgálati területeken egyaránt.36 Nagyobb léptékben, de ugyanez a helyzet az Orosz 
Föderáció Nemzeti Gárdájánál, amely 2016-ban alakult, és amelynek szintén Putyin volt 
személyi testőre lett a vezetője.37

Ez átvezet a harmadik és egyben utolsó szemponthoz, a titkosszolgálat fejének a 
kiválasztásához. A kommunista rezsimekben a párt biztonsági szervezetének vezetői 
maguk is fontos politikai aktorok voltak: némelyikük, mint Heidar Alijev, egészen a csúcsig 
emelkedett a rendszerváltás után Azerbajdzsánban, ahol a nómenklatúra vezető rétege 
képes volt hatalma konzerválására a rendszerváltás folyamatában.38 Általában a titkosszol-
gálat és a rendfenntartó szervezetek vezetői a kommunista diktatúrákban (akárcsak a 
liberális demokráciákban) betartanak egy formalizált előlépési rendet, amelyet a korábbi 

35 Lásd pl. Oroszi, „Titkolja a kormány, mennyi kártérítést kell fizetnünk az oroszoknak, ha mégsem épül 
meg Paks II”.

36 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 112–115.
37 Savage, „The Russian National Guard”.
38 Hale, Patronal Politics, 149–151.
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kommunista nómenklatúra hozott létre, és amely szabályozza és valamelyest korlátozza 
a jelöltek számát, akik egy adott pozícióra számba jöhetnek. Ezzel szemben a patronális 
autokráciában a fő kritérium ahhoz, hogy valaki tényleges hatalmi pozíciót tölthessen be 
(függetlenül az előrelépéstől és a formális rangtáblázatban való helytől), nem más, mint 
a csúcspatrónussal ápolt szoros személyi kapcsolat és bizalmi viszony.

3.3.7. Demokratikus párt (politikuspárt) – patrónuspárt 
(vazalluspárt) – centralizált párt (káderpárt)

A politikai pártokat az elsődleges kollektív politikai aktoroknak tekintik a választásos 
rendszerekben, legyenek azok liberális demokráciák vagy mások.39 Ebben a részben 
tagságuk alapján vázoljuk fel a pártok tipológiáját. Pontosabban arra összpontosítunk, 
hogy milyen hatalmi jogosítványai vannak (1) a párt vezetőinek szemben (2) a többi párt-
taggal, és ezek alapján a szempontok alapján definiáljuk a pártokat a három csúcsbéli 
rezsimtípusban.

Liberális demokráciában a párt a vezetők oldaláról demokratikus párt, míg a tagság 
oldaláról politikuspárt:

• Demokratikus párt aktoroknak ama szervezett csoportja, amit a demokratikusan 
választott pártvezetőség irányít. A vezető mind de facto, mind de jure a párt legfelső 
döntéshozó testülete, a hatásköreit pedig szigorúan behatárolja a párt formális sza-
bályzata, alkotmánya vagy alapokmánya. A párttagság politikusokból – autonóm 
aktorokból – áll, akik csatlakozás útján kerültek a pártba, tehát önként lépnek be és 
előre meghatározott (formális és normatív) kritériumok alapján kerülnek felvételre. 
Ezért az ilyen pártot politikuspártnak is nevezhetjük.

A posztkommunista rezsimekben is találunk politikai pártokat, ám a „demokratikus párt” 
meghatározása és jellemzői legfeljebb a közép-kelet-európai új uniós tagállamok pártjai- 
ra állnak. De már ezek esetében is színezi a képet, hogy e pártok – az állami tulajdon 
lebontása és esetenkénti újraosztása során kialakuló – domináns patronális hálókhoz 
kötődően, azok vonzáskörében, vagy tőlük függetlenül működnek-e. A posztkommunista 
rezsimek második (kelet-európai, ortodox keresztény) és harmadik (közép-ázsiai, musz-
lim) történeti régiójába lépve nyilvánvaló, hogy a politikai pártok liberális demokráciára 
szabott definíciója csak erősen korlátozott értelemben használható. Esetükben inkább pat-
rónuspártokról beszélhetünk, melyek a formai kereteit biztosítják a patronális hálók 
(korlátozott) versenyben történő legitimációjának. És míg a „patrónuspárt” kifejezés 
a vezetők aspektusából ragadja meg a jelenséget, a tagság oldaláról ugyanez leginkább „va-
zalluspártként” azonosítható:40

39 Egy klasszikus munka a pártokról Sartori, Parties and Party Systems.
40 Esetleg „strómanpártnak” is hívhatnánk, ami jobban illeszkedne a korábbi fogalomalkotásunkhoz. De 

mégis ragaszkodunk a „vazalluspárt” elnevezéshez, mert úgy véljük, hogy a fogalom jelentése így első 
hallásra világosabb.
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• Patrónuspárt aktoroknak ama szervezett csoportja, amelyet a csúcspatrónus irá-
nyít, aki vagy a formális pártvezetés feje, vagy sem. A főpatrónus de facto – de nem 
feltétlenül de jure is – a párt legfelső döntéshozója, a hatásköre pedig korlátozatlan, 
tekintet nélkül a párt formális szabályzatára, alkotmányára vagy alapokmányára. 
A párttagság vazallusokból – informálisan függő kliensekből – áll, akik kooptálás 
révén kerülnek be, azaz önként lépnek be, és előre nem meghatározott (informális 
és diszkrecionális) kritériumok alapján fogadják be őket. Ezért az ilyen pártot 
vazalluspártnak is lehet nevezni.

A liberális demokráciák demokratikus pártjaival szemben a patrónuspártok természetes 
jellemzője, hogy nem alulról jövő választói akaratok becsatornázását és megformálását 
szolgáló politikai intézmények, hanem a patronális háló felülről történő kiépítésének 
egyik, autokráciákban is kényszerű formai intézményei. A patrónuspárt teszi lehetővé 
a fogadott politikai család számára a politikai szférában való cselekvést, illetve a politikai ha-
talom formális pozícióinak megszerzését. A párt így tehát egyfajta „kreatív homlokzat” egy, 
a formális demokratikus intézményeket fenntartó rezsimben [→ 6.5.], s minden újabb, a 
párt formális tagjai által elfoglalt pozíció egyszersmind az adott főpatrónus uralmának 
lépésről lépésre történő kiterjesztése is a vazallusain keresztül. Vagyis nem a párttagok 
választanak eszmék, programok vagy érdekek alapján pártvezetőket a politikai hatalom 
megszerzése céljából, hanem főpatrónusok tagoznak be az általuk uralt patronális hálózatba 
klienseket. A patrónuspárt egyfajta „HR-szervezetként” működik, melyben nem közös 
eszmék híveit, hanem a főpatrónusnak lojalitást fogadókat kooptálják [→ 3.6.2.3.]. Nem 
a tagok versenyeztetik a vezetésre aspirálókat, hanem a vezető versenyezteti a potenciális 
klienseket [→ 4.3.4.4.].

A patrónuspárt esetén az egyéni kooptálás gyakran az adoptálás formáját ölti. Míg 
a „kooptálás” általánosabb kategória [→ 6.3.], és az embereknek a patrónus pártjához 
kötésének más módjait is magába foglalhatja, adoptálás alatt egyszerre értjük informális 
kötődés kialakítását a patrónuspárthoz, és azt, hogy a nem vérségi kapcsolatot kvázi-vérségi 
kapcsolattá szentesítik. Az adoptálás esetén a kapcsolat túlmegy a puszta patronalizmuson, 
és a fogadott politikai család kulturális, antropológiai jegyeit ölti magára [→ 3.6.2.].

Jó példa a patrónuspártra az ukrán Régiók Pártja. Az ország patronális demokrácia, 
amelyben számos versengő patronális háló létezik egymás mellett egy dinamikus egyensúlyi 
helyzetben [→ 4.4.2.]. Mint Mikhail Minakov írja, „[a] Donyeck regionális csoport gyűjtő- 
név: sok klán-jellegű patronális szervezetet foglal magába, kicsiket és nagyokat, amelyek 
[…] Donyeckben jelentek meg az 1990-es évek közepén és 1997-től kezdve Viktor Janu-
kovics alakja körül csoportosultak. […] 2001-ben (több kisebb klánnal együtt a Krímből, 
Vinnyicából és máshonnan) ők alapították meg a Régiók Pártját. Ez a párt sikeresen tartot-
ta a kapcsolatot a már kialakult klánok és a Délkelet-Ukrajnából való helyi elitcsoportok 
között. Bár Viktor Janukovics csak ritkán volt a párt formális feje, ő volt az informális 
vezető egészen addig, míg 2014 februárjában Oroszországba nem szökött”.41 Minakov a 
továbbiakban rámutat a klánokra, oligarchákra és poligarchákra szinte minden politikai 
alakulat mögött Ukrajnában, ami aztán oda vezeti, hogy általában is „klán-köztáraság-
ként” írja le Ukrajnát.42 Valójában más patronális demokráciákban is, mint Románia vagy 

41 Minakov, „Republic of Clans”, 236. 
42 Minakov, „Republic of Clans”. 
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Bulgária, a domináns pártok, noha névleg bal- vagy jobboldali értékeket képviselnek, 
szintén patrónuspártok, amik csupán legitimáló álcát biztosítanak a versengő patroná-
lis hálózatok számára.

Demokratikus pártok átalakulhatnak patrónuspárttá. Ez történhet a pártvezetés 
akarata ellenére is, mint Csehország esetében, ahol pártokat hekkeltek meg ún. „holt 
lelkekkel”, vagyis magángazdasági aktorok politikai strómanjaival, akik a pártokba belépve 
az oligarchák érdekei szerint igyekeztek eltéríteni a párton belüli szavazásokat és döntésho-
zatalt.43 Ez értelmezhetjük a párt alulról történő patronalizációjaként, sőt az államhata-
lom patrimonializációjaként is, hiszen az ilyen gazdasági aktorok jelentős közhatalom-
mal rendelkező pártokat céloztak meg és próbáltak meg „alulról privatizálni”.44 Azonban 
még egy patrónusi ambíciók nélküli pártvezető számára is van racionális alapja a párt 
patrónuspárttá alakításának egy patronális demokráciában, ahol a demokratikus pártok 
– a politikai cselekvés szférájára korlátozódva – versenyhátrányban vannak a patrónus-
pártokkal szemben. Az utóbbiak ugyanis (1) nemcsak politikai, hanem jelentős gazdasági 
forrásokkal, vállalatokkal stb. is rendelkeznek, és (2) vazalluspártok, ami azt jelenti, 
hogy fegyelmezettebbek, azaz hatékonyabban működtethetők egyetlen célnak kvázi- 
katonai módon alárendelve. Továbbá a posztkommunista régióban általában is kevesebb 
a hely a nyugati típusú demokratikus pártok számára a kellő társadalmi differenciáltság 
híján, amelyet a piacgazdaság és a szabad munkaerőpiac logikája irányítana.45 Amikor 
a demokratikus párt már átalakult patrónuspárttá, akkor beszélhetünk egy pártalapú klán 
megjelenéséről [→ 3.6.2.1.].46

A nyilvánvaló ok, amiért a patronális autokráciák vezető pátjai nem viselhetik 
magukon a liberális pártok demokratikus belső berendezkedésének jegyeit, az, hogy 
e rezsimek autokratikus jellegével nem lenne összeegyeztethető, ha pont a hatalmon 
lévők pártjai működhetnének demokratikus elvek szerint. Ez a vonás természetesen 
megjelenik a kommunista diktatúrákban is, ahol a piramisszerű, hierarchikus felépítésű 
párt legfelsőbb szerve, a politbüró rendelkezik hatalmi monopóliummal. De a kommu-
nista rendszerekben a párt legfőbb vezető testülete a főtitkár egyeduralma mellett sem 
veszíti el teljesen a jelentőségét. Aki például Sztálin aktuális bizalmasának, kegyencének 
számított, az egyben a politbüró tagja is volt. Ezért volt a kremlinológiai irodalom egyik 
kedvenc témája e testület összetétele változásainak elemzése [→ 2.2.2.2.].

Ezzel szemben a vazalluspártok élén álló pártelnök – általában egy személyben 
a domináns patronális háló főpatrónusaként – már nincs alávetve formális testületi 
döntéseknek. Mind a párton belüli, s ezen keresztül a párton kívüli hatalmi pozíciók 
betöltése az ő személyes, diszkrecionális döntésén múlik. Esetükben a párthierarchia már 
nem a legfőbb hatalmi keret, hanem a patronális háló egyik része. A patronális autokráciák 
„vezető ereje” esetében a tényleges döntések már kikerülnek a párt – mégoly erősen kont-
rollált – testületeinek köréből, és a csúcspatrónuson keresztül, az annak legbizalmasabb 
kiszolgálóiból álló udvartartásába helyeződnek át, amely formális struktúra vagy legiti- 
máció nélkül létezik.

43 A „holt lelkek” Gogol azonos című regényére utal, de maga a cseh alkotmánybíróság is használta a 
kifejezést erre a jelenségre. Lásd Ústavní soud, „Nález II: ÚS 1969/10 z 27. Prosince 2011.”

44 Klíma, Informal Politics in Post-Communist Europe, 31–62.
45 Weßels, „Corporate Actors: Parties and Associations”.
46 Egy olyan párt magja, mely később patrónuspárttá alakul, maga is lehet egy másfajta klán. A Fidesz 

esetében ez egy baráti alapú klán volt. Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 53–57.
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Végül a kommunista diktatúrában a párt a vezetők szemszögéből nézve centralizált 
párt, míg a tagok felől nézve káderpárt:47

• Centralizált párt aktoroknak ama szervezett csoportja, amelyet egy diktatórikus 
pártvezetés irányít. A vezetés mind de facto, mind de jure a párt legfőbb döntés-
hozói testülete, a hatásköre pedig korlátozatlan a párt formális szabályzatának, 
alkotmányának vagy alapokmányának megfelelően. A párttagság magas-, közép- 
és felső szintű káderekből áll (bürokratikusan függő kliensekből), akik besorozás 
útján kerülnek be, azaz a pártállam beengedi vagy berendeli őket a tagok közé. 
Ezért az ilyen pártot káderpártnak is nevezhetjük.

A „centralizált párt” kifejezés a „demokratikus centralizmus” leninista fogalmából szár-
mazik, ahogy azt a Szovjetunió Kommunista Pártja és a többi kommunista társa elfogadta 
és gyakorolta a Szovjetunióban és a többi kommunista országban.48 Ez konkrétan tük-
rözi a pátvezetés diktatórikus jellegét, azaz hogy (1) a politikai bizottság tagjait formálisan 
a szélesebb tagság (a pártkongresszus) választja, de nincs versengés a helyekért, és (2) a 
párttagok (káderek) nem hozhatnak létre frakciókat vagy léphetnek fel bármi módon az 
aktuális vezetés ellen. Ez a helyzet szimmetrikus ellentéte a demokratikus pártnak, ahol 
a tagoknak (politikusoknak) autonómiája van, frakciókat hozhatnak létre és eltávolíthat-
ják a pártvezetést, ha ez az, amit kollektíve hasznosnak látnak. Egy centralizált pártban az 
elégedetlenség csak párton belüli rivalizáláshoz vezethet, amely jól megkülönböztethető 
a demokratikus pártok párton belüli versenyeitől. A verseny fogalma ugyanis a rivalizáló 
feleken kívül magába foglalja a szabad és nyílt kihívást is. Egyébiránt a két rezsim konzisz-
tensen viszonyul a versenyhez: a liberális demokráciában verseny van a pártok között 
éppúgy, mint a pártokon belül, míg a kommunista diktatúrában sem a pártok között, 
sem a pártokon belül nem létezik verseny.

3.3.8. Kormányzó párt – transzmissziósszíj-párt – állampárt
Az előző részben pártokról, mint olyanokról beszéltünk, rezsim-ideáltípusokban. Most az 
előző pontokat követve irányítsuk figyelmünket konkrétan a de jure uralkodó pártokra 
a három csúcsbéli rezsimtípusban. Míg az uralkodó párt státusa alighanem az, ami a leg-
jobban illusztrálja a de jure és a de facto különbségét a patronális autokráciában, ugyanez az 
entitás adja az alkalmat a legtöbb félreértésre és téves összehasonlításra is a patronális 
uralkodó pártok, és a kommunista és demokratikus rezsimek uralkodó pártjai között. 
A kérdés tisztázása érdekében előbb a liberális demokrácia, majd a kommunista dik-
tatúra uralkodó pártját fogjuk bemutatni, és csak ezután térünk rá a patronális autokrácia 
uralkodó pártjára, rávilágítva annak sajátos vonásaira.

47 Nem összetévesztendő a Duverger-féle „káderpárttal”. Vö. Duverger, Political Parties.
48 Egy átfogó elemzést ad Waller, Democratic Centralism.
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Liberális demokráciában az uralkodó párt kormányzó pártként jelölhető meg: 

• Kormányzó párt az a politikuspárt, amely a liberális demokrácia de jure uralkodó 
pártja. Formális döntéshozó testületének de facto döntéshozó szerepe van a párt 
cselekedeteit illetően. Ennek megfelelően a párt ténylegesen kormányozza azt 
a politikai egységet, amelyben megválasztották.

„Kormányzó pártról” beszélni egyes számban persze eleve egyszerűsítés, mivel még a 
parlamenti választásokon nyertes pártnak is sokszor többpárti koalíciót kell létrehoznia 
a kormányalakítás (a törvényalkotó többség) érdekében.49 Patronális autokráciákban ez 
általában nem így van: a legkiáltóbb példa erre valószínűleg Moldova, ahol Plahotniuc 
csúcspatrónus pártja a 2014-es választáson 101-ből alig 19 mandátumot nyert el, úgy-
hogy sorra megkereste más pártok képviselőit, és elkezdte „felvásárolni” őket, megvesz-
tegetéssel szerezve támogatást a pártjának s végül többséget a kormányának [→7.3.4.4.].50 
Nagyobb általánosságban megfigyelhetjük, hogy patronális autokráciákban vagy egy párt 
szerez egyedül (alkotmányozó) többséget, vagy egy nagy patrónuspártnak van egy vagy 
több alárendelt helyzetben lévő koalíciós partnere, mint Magyarországon a Fidesz mel-
lett létező KDNP. Ez jól tükrözi azt a tényt, hogy a patronális autokrácia vezető politikai 
elitje korlátozatlan, míg liberális demokráciában a hatalom korlátozott. Az, hogy a vezető 
elit „kormányoz”, önmagában korlátozott hatalmat jelent: senki sem szerez kizáróla-
gos hatalmat, sem a párt az ország fölött, sem egy pártvezető a párt fölött. Valakinek 
az akarata csak akkor lesz törvény, ha egy sor más aktor egyetért vele, a pártvezetéstől a 
parlamenti képviselőkig. Ezek a politikusok mind részei a döntéshozó folyamatnak, akik 
egy formálisan meghatározott hierarchia különböző szintjein tevékenyek. Röviden, egy 
kormányzó párt cselekedeteit a párt de jure döntéshozói hierarchiájában résztvevők 
határozzák meg. Azok, akiknek formális hatáskörük van, nem politikai strómanok, ha-
nem autonóm módon élhetnek a rájuk ruházott hatalommal, amennyiben nincs – az előző 
fejezetben definiáltak értelmében vett – kényszer velük szemben semmilyen személy vagy 
pártszerv részéről. Magyarán a politikusok (1) szabadon a magasabb rangú társaik ellen 
fordulhatnak (bár lehet, hogy ezt inkább nem teszik, akár a velük való egyetértés, akár 
az önként vállalt „pártfegyelem” okán), és (2) szabadon távozhatnak a kapcsolatból, azaz 
lehetőségük van rá, hogy otthagyják a pártot és lemondjanak a nekik kijelölt pozíciókról 
[→ 2.2.2.2.].

Míg a kormányzó párt csak egy entitás a rezsimben, és különféle autonóm intézmények 
és aktorok veszik körül [→ 4.4.1.], a kommunista diktatúrában a marxista-leninista párt 
domináns szerepet játszik, sőt lényegében azonos az állammal és annak bürokráciájával. 
Mint Kornai kifejti, „a szocialista országok jó részében az alkotmány leszögezi, hogy 
az ország vezető ereje a kommunista párt”, jóllehet „nem részletezi, hogy ez a vezető szerep 
gyakorlatilag miképpen valósul meg”.51 Ugyanakkor Kornai rámutat, hogy a párt jogköre 
a gyakorlatban jellemzően felöleli (1) az összes jelentősebb kinevezést, előreléptetést és el-

49 Lijphart, Patterns of Democracy, 80–85.
50 Plahotniuc hatalomra jutásáról lásd Mizsei, „The New Eastern European Patronal States and the Rule-

of-Law”, 566–576.
51 Kornai, A szocialista rendszer, 69.
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bocsátást, beleértve ebbe az államigazgatás minden hivatalát és a gazdaság minden vezetői 
pozícióját; (2) a döntéshozatalt az állam minden fontosabb kérdésében azelőtt, hogy az ál-
lamszervezet érintett felelőse meghozná a maga döntését (a fontosabb kormánydöntéseket 
megelőzik a párt központi vezetőségének határozatai, a megyei tanácsokét a megyei párt-
bizottságok határozatai, és így tovább); és (3) a pártapparátus és az államapparátus közötti 
közvetlen kapcsolatot, melynek eredményeképp – mint korábban a közép/alacsony szintű 
pártkáderekkel kapcsolatban elmondtuk – egy „[sajátos] megkettőződés érvényesül”, amely- 
ben „[minden] fontosabb állami feladatkörért egy erre kijelölt párfunkcionárius vagy 
funkcionáriuscsoport felelős a pártapparátuson belül”.52 Mindezek okán beszélünk az ilyen 
rezsimben állampártról:

• Állampárt az a káderpárt, amely a kommunista diktatúra de jure uralmi pártja. 
Formális döntéshozó testületeinek de facto hatalma van a párt cselekedetei fölött, 
amely egyként uralkodik az állam és a politikai szervezet egésze fölött. Ennek meg-
felelően a párt valójában megkülönböztethetetlen az államtól.

Az állampárt a hatalom egyetlen, de jure és de facto birtokosa, nemcsak a kommunista 
diktatúrákban, hanem a piackihasználó diktatúrákban is. Azonban az utóbbi esetében 
a központi kontroll normális időkben kevésbé szigorú, mint kommunista állampártoké. 
Kína politika sajátosságait elemezve Heilmann megállapítja, hogy a helyi pártállam egyrészt 
továbbra is fenntartja a leninista demokratikus centralizmust a belső frakciók alakításának 
tilalmával,53 másrészt általában nem-totalitariánus, „normális módban” működik. „A párt-
vezetők általános irányvonalakat és célokat fektetnek le az országos szakpolitikákra vonat-
kozóan”, „a kormányhivatalok tárgyalásokat folytatnak egymással az országos szabályozás 
kialakításáról”, az önkormányzatok pedig „rugalmasan alkalmazzák az országos szabályokat 
és direktívákat, összhangban a helyi körülményekkel”.54 Csak súlyos belbiztonsági problémák, 
párton belüli döntéshozatali és szervezeti válságok, külpolitikai és katonai feszültségek, 
vagy másfajta akut, a rezsim stabilitását látványosan veszélyeztető55 válságok idején fordul 
elő, hogy a megreformált pártállam „válság üzemmódba” kapcsol, melynek jellemzői a kö- 
vetkezők: „a döntéshozatali folyamatok hirtelen centralizációja, és az egész párhierarchián 
végigfutó központi intervenció”; „perszonalizáció és növekvő hangsúly az ideológián 
a döntéshozatalban”; „militáns mobilizációs retorika bevetése”; valamint a „fegyelmi 
és biztonsági szervek politikai felértékelése”.56 Az ilyesfajta válság üzemmódot egyfelől 
hasonlíthatjuk a kommunista országok jogfelfüggesztő kampányaihoz (amikor az államappa- 
rátus mozgalmi üzemmódba vált, a nómenklatúra-tagok pedig szabadon átléphetnek a 
formális törvényeken a központi terv teljesítése érdekében [→ 4.3.3.1., 5.6.1.2.]), másfelől 
azonban a kínai válság-üzemmód valójában nem más, mint az ideiglenes visszaállítása an-
nak, ami a kommunista diktatúrában a normális működési mód.57 A kommunista kampá-
nyok is kivételes helyzetnek számítanak, de ezek alapból mennek messzebb a kommunista 

52 Kornai, A szocialista rendszer, 70.
53 Heilmann, „3.7. Informal Methods of Exercising Power”, 184.
54 Heilmann, „3.1. The Center of Power”, 161. 
55 Heilmann, „3.1. The Center of Power”, 159–160. 
56 Heilmann, „3.1. The Center of Power”, 161.
57 Heilmann, „3.8. Between Fragmented Authoritarianism and a Re-Concentration of Power”, 191.
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uralom határainál, csupán még a megszokottnál is szigorúbb ellenőrzést és jogfelfüggesztést 
vezetnek be a kérdéses időszakra. 

Végül, patronális autokráciában a de jure uralkodó párt nem uralja az országot, 
mert a valódi uralmi hatáskörök kikerülnek a párt formális testületeiből. Miközben 
az állami tevékenység patronális autokráciában az elitérdek megvalósítására irányul 
[→ 2.3.1.], sem a hatalomközpontosítás, sem pedig a személyes vagyonfelhalmozás nem 
olyan ügy, amit a formális párttestületek ellenőriznének. Amikor a párt (formáját tekintve 
patrónus-, illetve vazalluspárt) megszűnik a döntéshozatal centrumaként funkcionálni, és 
csak pusztán az informális/személyes és formális/intézményi kompetenciák és pozíciók 
között közvetít, akkor már transzmissziósszíj-pártról beszélünk:

• Transzmissziósszíj-párt az a vazalluspárt, amely a patronális autokrácia de 
jure uralkodó pártja. Formális döntéshozó testületeinek nincs de facto hatalma 
a párt cselekedetei fölött: a párt nem hoz döntéseket, pusztán képviseli és végre-
hajtja a fogadott politikai család által informálisan hozott döntéseket a formális in-
tézményi szférában. Ennek megfelelően a párt valójában a fogadott politikai család 
transzmissziós szíja. 

A Szovjetunió összeomlása előtt a kommunista pártnak mint hatalmi centrumnak voltak 
transzmissziós szíjai (szakszervezetek, népfront-jellegű szervezetek, ifjúsági kommunista 
szervezetek, kulturális szövetségek, nőszövetség stb.), melyek a kommunista párt legfőbb 
testületének akaratát közvetítették a társadalom különböző szegmensei felé [→ 3.5.2.]. 
A posztkommunista autokráciákban az uralkodó pártból az informális patronális háló, a 
fogadott politikai család transzmissziós szíja lesz. A különbségeket az ilyen párt, illetve 
a kormányzó- és az állampártok között az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 ◆ a de jure uralkodó párt nem központi aktora a rezsimnek. Gyakran, mintegy 
reflexből úgy szokták kezelni az uralkodó pártot, mint a rezsim központi aktorát 
amely törvénykezik, szakpolitikákat dolgoz ki, és általában egy bizonyos irányba 
kormányozza az országot. Ez a „reflex”, azaz előfeltevés jogos a liberális demokráciá- 
ban és a kommunista diktatúrákban, a patronális autokráciában viszont nem. Míg 
általában vannak benne valódi döntéshozók is (gyakran a csúcspatrónus áll a kor-
mányrúdnál), a transzmissziósszíj-párt alárendelt, másodrendű entitás az uralkodó 
patronális hálóhoz, a fogadott politikai családhoz képest. A transzmissziósszíj-párt 
valójában egy a számos intézmény közül, amiket az informális patronális háló arra 
használ, hogy formailag demokratikus megjelenést kölcsönözzön akarata érvénye-
sítésének. A rezsim tényleges központi aktora tehát a fogadott politikai család, 
a csúcspatrónus vazalluspártja pedig nem cselekszik tőle függetlenül;

 ◆ a párt cselekedeteiről nem a formális pártvezetés (vagy a tagság) dönt, hanem a 
patrónus udvartartásnak informális tagjai. Természetesen van átfedés a formális 
és az informális tagság között, de az informális pozíció az, amelyik számít. Akik 
a patrónus udvartartásában vannak, rendelkeznek döntéshozó hatalommal (formális 
felhatalmazással vagy anélkül), viszont azok, akik bent vannak ugyan a pártvezetés-
ben, de a patrónus udvarába nem tartoznak bele, nem döntéshozók, sőt még nem 



3.3. Politikai aktorok a három csúcsbéli rezsimtípusban • 165

is „politikusok”. Politikusnak látszanak ugyan, de valójában politikai strómanok, 
azaz a de facto vezetők döntéseinek puszta végrehajtói;

 ◆ nincsenek a pártban belső frakciók vagy törésvonalak, mint olyanok. Míg a frak-
ciók jelenléte mindennapi jelenség egy demokratikus pártban, és egy centralizált 
pártban is kialakulhat egyfajta „reformszárny” vagy más, érték- vagy érdekalapú 
informális szövetség a formális tagok között, addig a transzmissziósszíj-pártban 
ez a jelenség ismeretlen: a párt puszta végrehajtó, egy vazalluspárt, ahol a tagok 
csak de jure hatáskörrel rendelkeznek, de facto semmi hatalmuk nincs, amit egy 
frakcióban egy közös cél érdekében egyesíthetnének. Konfliktusok keletkezhetnek 
a fogadott család tagjai között, mint például a csúcspatrónus és bizonyos renegát 
oligarchák között [→ 3.4.1.4.], azonban ha vannak is összeütközések, amik látszólag 
a párt formális tagjai között zajlanak, azok valójában az informális patronális háló 
belügyeihez kapcsolódnak [→ 4.4.3.3.].

Ha még egy ponttal szeretnénk rávilágítani, hogy miért is félrevezető a de jure uralkodó 
pártról úgy beszélni, mintha a patronális autokrácia de facto fő aktora lenne, leleplező, ha 
a transzmissziósszíj-pártot nemcsak a hatalom, hanem a tulajdon szempontjából is megvizs-
gáljuk. Ugyanis a vagyon, amit a fogadott politikai család felhalmoz, nem a párté, 
a formális párttestületeknek nincs hatalma a pénz vagy a cégek fölött, sem formálisan, 
sem pedig informálisan. Máshogy fogalmazva, az, hogy a csúcspatrónus és köre felhal-
moznak, nem jelenti, hogy akár a párt magas rangú tagjai automatikusan hozzáférnének 
a felhalmozás ügyeihez vagy beleszólásuk lenne azokba. Valójában a fogadott politikai 
család magas rangú tagjai, a poligarchák és oligarchák azok, akik felhalmoznak, és ezt 
a párttól (azaz a pártvezetők formális hatáskörétől) függetlenül teszik. A független vagyon-
felfogás egyszersmind azt is jelenti, hogy ha a pártot adott esetben sikerül is eltávolítani a 
hatalomból egy választáson, a vagyon (szemben az államilag birtokolt tulajdonnal) nem kerül 
automatikusan a közhatalom új birtokosaihoz. A vagyon oligarchák és gazdasági stróma-
nok [→ 3.4.3.] kezében marad, akik így még ilyen körülmények között is – hacsak a vereség 
nyomán el nem indul az elpártolás folyamata [→ 4.4.3.3.] – döntő befolyást tudnak gya-
korolni a politikai rendszerre [→ 5.3.4.4., 4.4.4.].

Összefoglalóan tehát a patronális autokráciában a fogadott politikai család válik 
a hatalom valódi központjává: a párt pusztán arra szolgál, hogy formális legitimációt 
nyújtson, illetve közvetítse a fogadott politikai család akaratát a formálisan demokratikus 
intézmények felé. Bizonyos értelemben maga a párt is a fogadott politikai család „politikai 
strómanja”, a csúcspatrónus pedig, amennyiben köztársasági elnöki pozícióban van, mint 
pártokon felül álló személy, olykor (mint például Oroszországban) még csak nem is tagja 
az őt támogató pártnak, miközben annak káder- és politikai ügyeiben ő rendelkezik.58

58 Hale, Patronal Politics, 282–291.
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3.3.9. Ellenzéki párt – marginalizált / domesztikált / 
beolvasztott / likvidált / kamupárt

A formálisan a hatalom ellen fellépő pártok az ideáltipikus kommunista diktatúrában 
be vannak tiltva. Liberális demokráciában viszont a rendszer legfontosabb pillérei közé 
tartoznak, hiszen az ellenzéki pártok teszik lehetővé a demokratikus váltógazdálkodást:

• Ellenzéki párt az a párt, amelynek célja a politikai hatalomnak vagy az állam 
uralmi pozícióinak a megszerzése, leváltva annak jelenlegi birtokosait. Az el-
lenzéki pártok autonóm szervezetek, vezetői döntéshozatalukat tekintve függetle-
nek a hatalmon lévő kormánytól. Van saját szavazói bázisuk, továbbá esélyük és 
akaratuk is ennek a bázisnak az olyan mértékű bővítésére, hogy azzal megnyerhes-
sék a választásokat. 

Patronális autokráciában az ellenzéki tevekénység legális, de az ellenzéknek – legalábbis 
az ideáltipikus, azaz már stabilizált autokrácia esetében [→ 4.4.3.] – nincs esélye választást 
nyerni. Pozíciójuk alapján felállíthatunk egy tipológiát a (formálisan) ellenzéki pártok 
számára patronális autokráciában, öt ideáltípust különböztetve meg (3.2. táblázat).

Az első négy ideáltípus az ellenzéki pártok semlegesítésének négy ideáltipikus 
módszerét jeleníti meg, melyek hozzátartoznak a demokratikus társadalmi érdek-
beszámítás semlegesítésének tágabb folyamatához [→ 4.2–3.].Az első technika nem más, 
mint a marginalizáció, amikor megakadályozzák, hogy a párt (amely egyébként emlékez-
tetne a liberális demokrácia ellenzéki pártjaira) választást nyerjen:

• Marginalizált párt az a párt, amelynek célja a politikai hatalomnak vagy az állam 
uralmi pozícióinak a megszerzése, leváltva annak jelenlegi birtokosait. A margi-
nalizált pártok autonóm szervezetek, vezetői döntéshozatalukat tekintve függet-
lenek a hatalmon lévő kormánytól. Van saját szavazói bázisuk, de a maffiaállam 
beavatkozása miatt nincs esélyük, csak akaratuk ennek a bázisnak az olyan mértékű 
bővítésére, hogy azzal megnyerhessék a választásokat.

A definícióban szereplő „maffiaállam beavatkozása” kifejezés két tevékenységtípusban ölt-
het testet. Az első az anyagi ellehetetlenítés, melynek eszközei lehetnek pénzbüntetések, 
a magándonorok (implicit zsarolás útján történő) elrettentése, a párttagok és családjaik el-
len irányuló egzisztenciális fenyegetések stb. A pénzügyi ellehetetlenítés nemcsak a politikai 
tevékenység terét szűkíti be az adott párt számára, hanem azt is megakadályozza, hogy sa-
ját patrónus–kliens piramist hozzon létre, tehát hogy patrónuspárttá és pártalapú klánná 
váljék. A maginalizált pártokat a politikai cselekvés szférájára korlátozzák, ami az egyik 
oka annak, hogy patronális környezetben nyugati típusú ellenzéki pártokra emlékeztetnek.

A másik tevékenységtípus, amely az ellenzéki pártok marginalizációjához vezet, 
olyasmiket foglal magába, mint a médiahozzáférésük korlátozása, aktivistáik diszkri- 
minálása, kriminalizálása vagy a politikailag szelektív jogalkalmazás, egyebek közt.59 

59 Ripp, „Ellenzék a centrális erőtérben”.
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3.2. táblázat. Különböző formális és de facto státusú ellenzéki pártok patronális autokráciában.

Formális státus De facto státus Funkció

Marginalizált párt ellenzéki
semlegesített ellenzéki (győzelmi 
esély nélkül)

versenyt tettetni (minimális kontrol-
lal és nyereségekkel)

Domesztikált párt ellenzéki
semlegesített ellenzéki (a csúcs-
patrónusnak alárendelt)

versenyt tettetni

Beolvasztott párt ellenzéki (volt 
koalíciós partner)

semlegesített ellenzéki (a csúcs-
patrónus által kiüresített)

versenyt tettetni

Likvidált párt ellenzéki
semlegesített ellenzéki (a csúcs-
patrónus által felszámolt)

n.a.

Kamupárt ellenzéki
látszólag ellenzéki (a csúcspatrónus 
által kreált)

versenyt tettetni / hátráltatni a valódi 
ellenzéket

Mindezt a hibridológiában a „lejtős pálya” (uneven playing field) fogalmával szokás össze-
foglalni, amit Levitsky és Way híres könyve, a Competitive Authoritarianism (Kompetitív 
autoritarianizmus) tett népszerűvé.60 Ez a kifejezés azonban nem zárja ki a győzelem le-
hetőségét, csak a valószínűségét teszi meglehetősen alacsonyra. Azonban az ideáltipikus, 
stabilizált patronális autokráciában a „pályát” annyira teszik „lejtőssé”, amennyire 
szükséges ahhoz, hogy az ellenzék ne tudjon győzni. Ezzel az ellenzéket permanensen a 
margóra szorítják, s emiatt a permanens elnyomás és féken tartás miatt beszélünk „mar-
ginalizált pártról”, nem pedig pusztán gyenge „ellenzéki pártokról”.

A marginalizált pártok alapfunkciója, avagy az ok, amiért nem tiltják be őket (il-
letve általában az ellenzéki csoportokat) teljesen, nem más, mint a verseny látszata. Azzal, 
hogy néhány helyet szereznek a parlamentben, a marginalizált pártok minimális kontroll-
hoz jutnak a transzmissziósszíj-párt felett; általában még némi pénzbeli támogatást is kap-
nak az államtól. Ez azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy nincs győzelmi esélyük, 
sem pedig lényeges befolyásuk. Valójában pont ellenkező a helyzet: a parlamenti helyek és 
az állami jövedelem arra ösztönzik az ilyen aktorokat, hogy tovább erőlködjenek, és ezzel 
is fenntartsák a verseny látszatát.61

A semlegesítés második módja a domesztikálás vagy magyarul „háziasítás”:

• Domesztikált párt az a párt, amelynek formális célja a politikai hatalom megszer-
zése, informálisan azonban csak eljátssza az olyan ellenzék szerepét, amely képte-
len győzni az uralkodó párttal szemben. A domesztikált pártok kliensszervezetek, 
amik vezetői döntéshozataluk tekintetében a fogadott politikai családtól függenek. 
Van saját szavazóbázisuk, de sem esélyük, sem akaratuk nincs ennek a bázisnak 
olyan mértékű bővítésére, hogy azzal megnyerhessék a választásokat.

60 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 9–12.
61 Egy magyarországi példáért lásd Dull, „Az ellenzék jó része is megszavazta a képviselők fizetésemelését”.
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A domesztikált párt korábban vagy a liberális demokratikus értelemben vett ellenzéki párt, 
vagy marginalizált párt volt, amit aztán a fogadott politikai család „háziasított”. A háziasítás 
folyamatába beletartoznak informális és rejtett alkuk, zsarolások, valamint a domesztikált 
párt vezetőinek anyagi vagy politikai karrierlehetőségekkel való kompenzálása. Ugyanak-
kor ezek a pártok radikálisan kritikusak lehetnek az uralkodó párttal szemben, és így el-
lenzéki szavazókat vonzanak magukhoz, akik nem tudják, hogy a párt informálisan a foga-
dott politikai párt vazallusa. Fokozva a verseny látszatát, a domesztikált pártok segítenek 
alátámasztani a hatalomnak azon érvelését, miszerint az ellenzék győzelmét nem a 
rendszer, hanem a kormánykritikus pártok ügyetlensége lehetetleníti el.62

A semlegesítés harmadik útja a beolvasztás:

• Beolvasztott párt az a párt, amelynek formális célja a politikai hatalom megszer-
zése, de mivel olyan ellenzéki párt volt, amely fenyegetést jelentett az uralkodó 
pártra, ezért a rezsim kooptálta, majd ezt követően kiüresítette. A beolvasztott 
pártok (ha nem oszlatják fel őket) autonóm pártok maradnak, vezetői döntésho-
zatalukat tekintve függetlenek a fogadott politikai családtól. Már nincs komolyabb 
szavazóbázisuk, és nincs esélyük, csak akaratuk ennek a bázisnak az olyan mértékű 
bővítésére, hogy azzal megnyerhessék a választásokat.

A rezsim általi beolvasztás egy háromlépcsős folyamatként írható le: (1) a patrónuspárt 
(adott esetben még ellenzékben) szövetségessé, sőt akár koalíciós partnerré is teszi a kér-
déses pártot; (2) olyan helyzeteket teremtenek, hogy a párt elveszítse a hitelét; (3) a patró-
nuspárt átveszi a párt szavazóit azzal, hogy az eredetileg a beolvasztott párt által hangsú-
lyozott értékek igazi képviselőjének mutatja magát. A patrónuspárt kooptálását valójában 
egyfajta „halálos ölelésként” foghatjuk fel, aminek a révén végül úgy semlegesíti az adott 
pártot, hogy kiüresíti, megfosztja a szavazói támogatástól. Magyarországon ilyen módon 
olvasztották be mind a Független Kisgazdapártot (FKGP), mind pedig a Magyar Demok-
rata Fórumot (MDF): két jelentős jobboldali pártot, amelyeket 1998-ban kooptált a Fidesz, 
majd a következő években teljesen elnyelte őket.63

A semlegesítés negyedik módja a likvidálás:

• Likvidált párt az a párt, amelynek formális célja a politikai hatalom megszerzése, 
de mivel olyan ellenzéki párt volt, amely fenyegetést jelentett az uralkodó pártra, 
ezért a rezsim felszámolta. A likvidált pártok (ha nem oszlatják fel őket), autonóm 
pártok maradnak, vezetői döntéshozatalukat tekintve függetlenek a fogadott po-
litikai családtól. Már nincs saját szavazóbázisuk, és nincs sem esélyük, sem aka-
ratuk ennek a bázisnak az olyan mértékű bővítésére, hogy azzal megnyerhessék 
a választásokat.

Az, hogy „a rezsim felszámolta” a pártot, olyan cselekményeket foglal magába, mint a 
betiltás, a pártvezetők bebörtönzése, vagy esetenként akár meggyilkolásuk. A likvidálás 
mindig azután következik be, hogy az ellenzéki pártot sikertelenül próbálták domesztikált 

62 További gondolatokért lásd March, „Managing Opposition in a Hybrid Regime”.
63 Enyedi, „The Survival of the Fittest”.
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helyzetbe szorítani, de nem mindig követi a párt felosz-
latása. A párt a likvidálás után is létezhet, de (szemben 
a marginalizált párttal) lényegében távozik a politikai aré-
nából, és többé nem tör politikai hatalomra: semleges, 
közömbös magatartást vesz fel a politikai rendszeren belül.

Érdemes megemlíteni, hogy egyes országokban – 
mint például Oroszországban – létezik a likvidált párt 
rokonaként az, amit talán „abortált pártnak” nevezhetünk: 
amikor megszüntetésre sor se kerül, mert nem is engedik, 
hogy a párt egyáltalán létrejöjjön.64 Fontos azonban, hogy 
ez a jelenség nem analóg a kommunista diktatúra egypárt- 
rendszerével: ott egy ellenzéki pártot sem lehet létre-
hozni, normatív szabályozás tiltja az ellenzéki szerveződést. 
Ezzel szemben a patronális autokráciában diszkrecioná-
lis alapon lehetetleníthetnek el egyes szereplőket, miköz-
ben formálisan (és másoknál, akiket engednek létrejönni, 
ténylegesen is) szabad pártot alapítani.

Amikor már létrejött ellenzéki pártok semlegesítéséről 
van szó, azt figyelhetjük meg, hogy a semlegesítés négy is-
mertetett módja a brutalitás különböző szintű eszközeit 
veszi igénybe. Egyfelől azokat az eszközöket figyelhetjük 
meg, amelyek a pártokat mint szervezeteket célozzák: 
a pénzügyi ellehetetlenítés (a legenyhébb módszer, ame- 
lyet a marginalizációnál alkalmaznak); a párt kiszorítása 
a politikai arénából (közepes módszer, amelyet a likvidálás 
konkrét eseteiben alkalmaznak); és a párt betiltása/fel- 
oszlatása (a likvidálás más konkrét eseteiben). Másfelől 
megfigyelhetjük a pártok vezetői ellen irányuló módsze-
reket: a média révén történő karaktergyilkosságot (a leg-
enyhébb módszer); bűnvádi eljárás indítását, amely ese- 
tenként az ellenzéki vezető bebörtönzéséhez vezet (ez 
a közepes módszer); és a gyilkosságot (a legbrutálisabb 
módszer). Hogy melyik módszert vetik be, az nem ideo- 
lógiai kérdés, pusztán pragmatikus megfontolás: azt 
fogják tenni, amire a fogadott politikai családnak szüksége 
van ahhoz, hogy semlegesítse a szóban forgó pártot, s köz-
ben mindvégig igyekeznek megőrizni a többpárti verseny 
demokratikus látszatát.65 A semlegesítés időzítése ugyan- 
csak változó: a csúcspatrónus cselekedhet (a) a választás 
előtt, amivel előre semlegesíti a pártot, ami veszélyessé vál-
hat,66 vagy (b) a választás után, azoknak az ellenzékieknek 

64 Lásd „Партия Алексея Навального в девятый раз подала документы на регистрацию [Alekszej 
Navalnij pártja kilencedszer nyújtott be dokumentumokat, hogy regisztrálják]”.

65 Wilson, Virtual Politics, 187–265.
66 Schedler, „The Menu of Manipulation”.

3.3. idézet: Az ellenzékkel való bánásmód 
Belaruszban 

[Belaruszban] a megosztottság oda vezetett, hogy 
két informális ellenzéki pártblokk jött létre és indult 
el a 2004-es parlamenti választásokon: az Öt Plusz 
Koalíció és a Demokrata Centrista Koalíció (DCC).    
A korlátozások miatt, amelyek az egész kampány 
alatt beszűkítették az ellenzék szervezkedési képes-
ségét, egyik ellenzéki jelölt sem tudott parlamenti 
helyet szerezni. Így akárcsak a 2000-es parlamenti 
választásokon, a legtöbb hely független jelöltek-
nek jutott, akik az elnök agendáját támogatták. 
[A 2006-os elnökválasztáson] Lukasenka hivata-
losan a szavazatok majdnem 85%-át kapta […] 
A nemzetközi megfigyelők ismét csalásnak nyil-
vánították a választást, és több ezer tüntető öm-
lött Minszk főterére az eredményeket kihirdetése 
után. Az ezt követő több napos tüntetéssorozat 
Alekszandr Kazulin és Alekszandr Milinkevics [a két 
fő ellenzéki jelölt] letartóztatásában csúcsosodott 
ki. Kazulint hosszú börtönbüntetésre ítélték. 
Milinkevics megmenekült ettől a sorstól, de újra 
meg újra letartóztatták a következő hónapokban 
a nem engedélyezett gyűlésen való részvételtől a 
drogkereskedelemig terjedő vádak alapján. 2009-
ben [amíg] a kampány folyt, ezúttal hivatalos 
korlátozások nélkül, Lukasenka elnöknek továbbra 
is rendkívül kedvező bánásmódban volt része a 
média részéről, és hivatalosan elnyerte a szavaza-
tok majd 80%-át. [Andrej] Szannyikov volt a 
vezető szavazatszerző az ellenzéki jelöltek közül, 
de a kilenc [jelölt] egyike sem kapott hivatalosan 
többet a szavazatok 2,5%-ánál. A kilenc közül hetet 
tartóztattak le ezután a választás utáni tiltakozá-
sok nyomán.”

– Konstantin Ash, „The Election Trap: The Cycle of Post-
Electoral Repression and Opposition Fragmentation 
in Lukashenko’s Belarus”, Democratization 22, no. 6 
(2015): 1036–1037.         
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a letartóztatásával, akik a legfőbb szavazatszerzők és/vagy tiltakozó mozgalmak vezetői 
voltak. Az utóbbi technikát gyakran alkalmazták Belaruszban, ahol egyetlen ellenzéki párt 
sem jutott parlamenti helyhez évtizedek óta, de az elcsalt választások után gyakran törtek 
ki tiltakozások (lásd 3.3. idézet).67

Az, hogy Belaruszban egy „igazi ellenzéki párt” sem tudott parlamenti helyhez jutni, 
egyszersmind azt is jelenti, hogy volt olyan „nem igazi” ellenzéki párt, amelyiknek ez sike-
rült. Belarusz valójában egy sajátos, különleges eset, amelyet „párttalan politikai rendszer-
nek” is neveztek, ahol a legtöbb mandátumot de jure független, valójában a csúcspatrónust, 
Lukasenkát támogató jelöltek nyerik [→ 4.3.2.4.].68 Mégis, a „nem igazi ellenzéki pártok” 
kérdése elvezet bennünket, miután eddig a patronális autokrácia négy semlegesített pártját 
tárgyaltuk, az utolsó „ellenzéki” párttípushoz, amelyik csak a patronális autokráciákra 
jellemző: a kamupárthoz.

• Kamupárt az a párt, amely formálisan a politikai hatalom megszerzésére törekszik, 
de informálisan a fogadott politikai család teremtette, látszatellenzéknek. A kamu-
pártok kliensszervezetek, amelyek vezetői döntéseiket illetően a fogadott politikai 
családtól függenek. Lehet saját szavazóbázisuk, de nincs sem esélyük, sem pedig 
akaratuk ennek a bázisnak az olyan mértékű bővítésére, hogy azzal megnyerhessék 
a választásokat.

Kamupártot a csúcspatrónus jellemzően két esetben indít. Egyfelől létrejöhetnek akkor, 
amikor a pártstruktúra ellenzéki pártoktól történő megtisztítása „túl jól sikerült”, és 
a központi hatalom inkább maga gründol a demokrácia kulisszáiba illeszthető, általa ellen- 
őrzött „ellenzéki” pártokat. Ez a helyzet például Türkmenisztánban 2007 óta, amikor is 
kamuellenzék jelent meg kamupártok formájában, olyan ál-elnökjelöltekkel együtt, akik 
egytől egyig a csúcspatrónus, Gurbanguly Berdimuhamedov nyílt támogatói.69 Másfelől 
a csúcspatrónus azért is indíthat kamupártot, hogy az segítsen marginalizálni a létező 
ellenzéket, csökkentve az utóbbi esélyét azzal, hogy a szavazatok jobban megoszlanak. 
Ilyen pártokat hoztak létre Magyarországon 2014-ben és 2018-ban is, bár nem közvetle-
nül a csúcspatrónus (vagy kliensei) révén, hanem indirekt módon, a kampányfinaszírozás 
átalakításával és a jelölés szabályainak lazításával. A bőkezű finanszírozás arra sarkallt vál-
lalkozó szellemű kalandorokat, hogy a kampánytámogatást gyakorlatilag nem létező pártok 
után felmarkolják.70 E pártok megjelenése segített összezavarni a választókat és fragmen-
tálni a kormánykritikus szavazatokat, ami hozzásegítette a Fideszt a kétharmados többsége 
megőrzéséhez.71

67 Ash, „The Election Trap”.
68 Kazakevich, „The Belarusian Non-Party System”.
69 Hale, Patronal Politics, 247–248.
70 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 223–224.
71 Partizán, Rablópártok.
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3.4. Gazdasági aktorok a három csúcsbéli 
rezsimtípusban

Ebben a részben fogalmi tereket feszítünk ki (három–három egymásnak megfelelő ideáltí-
pust határozunk meg) a piaci cselekvés szférájának aktorai számára a három csúcsbéli 
rezsimtípusban. Az aktorokat a következők szerint választottuk: (1) fontosságuk alapján az 
egyes rezsimek működése szempontjából, és (2) csak ha ideáltipikus különbségeket lehet 
köztük tenni a három csúcsbéli rezsim tekintetében. Máshogy fogalmazva, noha a gaz-
dasági szféra egyes aktorai, akiket kihagyunk (például a „munkások”) fontosak lehetnek 
egy vagy több rezsimben, úgy döntöttünk, mégsem vesszük be őket, ha a szerepük a külön-
böző rezsimtípusokban lényegében azonos, azaz nem lehet őket ideáltipikusan elkülöníteni.

Természetesen, mivel a társadalmi cselekvés szférái csak az ideáltipikus liberális 
demokráciában vannak teljesen szétválasztva, a következő „gazdasági” aktorok közül 
egyesek (a patronális autokráciákhoz és kommunista diktatúrákhoz tartozók) a politikai 
és közösségi szféráknak is részei. Mivel azonban szerettük volna valahogy strukturálni 
az aktorok tárgyalását, úgy döntöttünk, hogy úgy különítjük őket el, ahogy az a főáramú 
irodalomban szokás. Így ugyanis látszani fog, hogy azok a szavak – sőt azok a formális 
titulusok –, amelyeket a liberális demokrácia nyelve használ ezeknek az aktoroknak 
a megnevezésére, miért alkalmatlanok arra, hogy leírják a megfelelő aktorokat az informális 
intézmények fensőbbségével jellemezhető patronális rezsimekben.

3.4.1. Vállalkozó – oligarcha – állami vállalatvezető

3.4.1.1. Vállalkozók kontra kommunista vállalatok vezetői

A gazdasági cselekvés elsődleges formája meghatározni a termelés irányát, azaz eldön-
teni, hogy a szűkös erőforrásokat hogyan használják javak és szolgáltatások előállítására. 
Azokat, akik ezzel a fajta piaci tevékenységgel foglalkoznak, „elsődleges piaci aktorok-
nak” nevezhetjük. A mi értelmezésünk szerint ők azok, akiknek gazdasági hatalma van, 
azaz döntési képességük a maguk gazdasági egységének működése fölött, különösen annak 
profilját, azaz termelő tevékenységének irányát illetően. (A „gazdasági egység” minden 
olyan entitásra vonatkozik, amely javakat és szolgáltatásokat nyújt magánvásárlók számára.) 
Tehát amikor elsődleges gazdasági aktorokról beszélünk, akkor valójában tulajdonosokat 
értünk alatta: azokat, aki a de facto tulajdonosi jogokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé 
teszik, hogy használják és ellenőrizzék a gazdasági egységeiket (endogén tulajdonjogok 
[→ 5.5.3.4.]).

Szemben a liberális demokráciával és a patronális autokráciával, amelyek – roppant 
különböző formában bár, de – egyaránt kapitalisták, amennyiben a de jure magántulajdon 
dominanciája jellemzi őket [→ 5.6.], kommunista diktatúrában a gazdaság tervgazdaság, 
és az állami tulajdon dominanciája jellemzi. Ezért a kommunista diktatúra fő gazdasági 
szereplői egyben a politikai főszereplők is, nevezetesen a nómenklatúra központi 
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tervezői,72 a politikai szférától de jure elváló elsődleges gazdasági aktorok pedig csak 
kapitalista gazdaságokban léteznek. Ez vezet bennünket az első összehasonlításhoz a ka-
pitalista gazdaságok vállalkozói és a kommunista rezsimek állami vállalatvezetői között:

• Vállalkozó az az aktor, akinek formális gazdasági hatalma van, és semmi mása. 
Máshogy fogalmazva, ő egy gazdasági egység tulajdonosa, amely normatív szabá-
lyozás alatt létezik. Sikerének kritériuma a piacképesség, azaz a fogyasztói kereslet 
kielégítésére való képessége, s ennek alapján könyvelhet el nyereséget vagy veszte-
séget. Nem szükségszerű, hogy kapcsolata legyen (formális) politikai szereplőkhöz, 
de amennyiben vannak ilyen kapcsolatai, azok – legalábbis közülük a döntőek 
– formálisak és mindkét oldalon önkéntesek (nincs beágyazódás az uralmi elitbe).

• Állami vállalatvezető az az aktor, akinek nincs gazdasági hatalma, de részt vesz 
a gazdasági cselekvésben, mint egy konkrét állami vállalat irányítója. Máshogy 
fogalmazva, nem tulajdonos, de vezetői döntéseket hozhat gazdasági egységét 
illetően, amely normatív szabályozás alatt létezik. Sikerének kritériuma a központi 
terv kívánalmainak megfelelő termelés megszervezésének képessége, s ennek alap-
ján személy szerint nem könyvel el nyereséget vagy veszteséget a tevékenysége 
nyomán. Szükségszerűen kapcsolatban áll (formális) politikai aktorokkal, és ezek 
a kapcsolatok – vagy legalábbis közülük a döntőek – formálisak és kényszer alkal-
mazásával járnak a politikai aktorok (központi tervezők) oldaláról.

Ahogy az utóbbi meghatározás mutatja, az állami vállalatvezető puszta funkcionárius, 
a nómenklatúra tagja, akire azt a feladatot bízták, hogy elégítse ki a központi terv fizikai, 
azaz konkrét egységekben megadott termelési céljait. Mivel a termelés irányát a számára 
fentről kijelölik, az állami vállalat vezetőjének munkájában nincs helye a schumpeteri ér-
telemben vett vállalkozásnak és innovációnak.73 Ami innováció mégis létezhet a szocia- 
lista állami tulajdonú vállalatoknál, az valójában nem a termelési, kínálati oldalon történik 
(tehát nem arról szól, hogy a vásárlói igények kielégítésének új módjait keresik), hanem 
a menedzsment oldalán történik: arra keresnek új módszereket, hogy hogyan teljesíthetik 
mégis a tervet nem megfelelő mennyiségű vagy minőségű eszköz birtokában, megküzdve 
a tervgazdaságban elkerülhetetlenül jelentkező szűk keresztmetszetekkel.74 Mi több, a 
nyereségek élvezetének, illetve a veszteségek elszenvedésének hiányában az állami vállala-
tok vezetői számára nem állnak fenn a vállalat nyereséges irányításának ösztönzői sem. 
Kornai vezette be a „puha költségvetési korlát” kifejezést arra a jelenségre, amikor az állam 
pótolja az (állami tulajdonú) vállalatok veszteségeit, s ezzel egyszersmind a veszteség elke- 
rülésére irányuló ösztönzőket is eltávolítja.75 Mindazonáltal a kommunista diktatúrákban 
– mint írja – „szokásos olyan ösztönzési sémák alkalmazása, amelyek az állami vállalat 
felsőbb vezetőit bizonyos fokig érdekeltté tehetik a nyereség növelésében; sőt esetleg a vál-
lalat dolgozóinak összességére is kiterjesztik ezt az érdekeltséget. Ez azonban rendszerint 

72 Kornai, A szocialista rendszer, 141–151.
73 Kornai, „Innováció és dinamizmus”.
74 Laki, „Kényszerített innováció”.
75 Kornai, „Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez”, 846–851.
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laza, gyenge érdekeltség. A felsőbb hatóságok szabják meg önkényesen az ösztönzés (több-
nyire igen alacsony) mértékét, konkrét formuláit. Ezért ez nem más, mint egy szabályozási 
eszköz, vagyis az, amit […] mesterséges ösztönzőnek neveztünk, nem pedig [olyan] tulaj-
donjog, amely szerint a tulajdonosé az egész reziduális jövedelem”.76

Ezzel éles ellentétben a vállalkozó a tulajdonosa egy gazdasági egységnek, van gaz-
dasági hatalma, és piaci kockázatot visel, ami megteremti a nyereséges termelés és 
a veszteségek elkerülésének ösztönző rendszerét.77 Mint a fenti definícióban is szere-
pel, a vállalkozó sikerkritériuma nem valami központi terv teljesítése, hanem a piac- 
képesség: annak képessége, hogy kielégíthesse a fizetőképes keresletet. Persze a „piac- 
képesség” nem szükségszerűen a vállalkozó személyes kvalitásaitól függ bármilyen 
objektív értelemben; a vállalkozói sikeresség igen sok különféle tényező függvénye, 
amelyek közül több túlmutat az illető személyes képességein.78 Végső soron azonban 
csak akkor tud keresni, ha más emberek a piacon hajlandók fizetni azért, amit ajánl: 
magyarán ha a kínálatával kereslet áll szemben. A vállalkozó mind a piaci, mind az 
állami szerződéseit transzparens versenyben szerzi, ahol más vállalkozók is szabadon 
beléphetnek a piacra s a versenyben kiüthetik őt a nyeregből. Ez természetesen elkép-
zelhetetlen egy olyan gazdaságban, amelyben az állam az egyetlen tulajdonos. Ott – 
azaz a kommunista tervgazdaságban – az állami vállaltok vezetői nem akkor „lépnek 
be”, amikor profitlehelőséget látnak a piacon, hanem amikor a nómenklatúra magasabb 
rangú tagjai nevezik ki őket.

Összefoglalva a vállalkozók elsődleges gazdasági aktorok, míg a kommunista 
állami vállalatvezetők másodlagos gazdasági aktorok, azaz pusztán alárendelt kiszol-
gálói az elsődleges aktoroknak, a központi tervezőknek. A kommunista állami vállalat-
vezetőkhöz a kapitalista rendszerben a nagyvállalati menedzser áll a legközelebb, az ő 
feladata azonban az, hogy profitot termeljen a piacon a tulajdonos számára, nem pedig, 
hogy egy központi terv fizikai céljait teljesítse. A hasonlóság abban fedezhető fel, hogy az 
állami vállaltok vezetői is technokraták, különösen a kevésbé centralizált reformkommu-
nista rendszerekben, ahol több szabadságot kaptak. S bár nem állt a rendelkezésükre egy 
valódi nyereséget és veszteséget kimutató ösztönző rendszer, mivel a költségvetési korlátok 
meglehetősen puhák maradtak,79 a technokrata készségek egyes volt állami vállalati 
vezetőknek lehetővé tették, hogy később vállalkozóvá legyenek, miután a privatizáció 
révén kialakult a kapitalista rendszer (menedzseri-alkalmazotti kivásárlás és másodla-
gos privatizáció [→ 5.5.2.]). Mint Szelényi és kollegái írták az 1990-es évek közép-európai 
gazdaságairól: „a posztkommunista vállalati szektor gazdasági irányító pozícióinak nagy 
részét volt kommunista technokraták töltötték be, akik fiatalabbak és sokkal képzettebbek 
voltak az idősebb kádereknél”.80 Minderre azonban csak akkor kerülhetett sor, amikor az 
állami tulajdon monopóliuma véget ért, és megjelent a magántulajdon. Az a szabályozói 
környezet, amelyben a rendszerváltás után magánaktorok gazdasági hatalomhoz jutottak, 
legfeljebb a szabadpiaci vállalkozás korlátait szabta meg, de a termelés irányát nem.

76 Kornai, A szocialista rendszer, 105–106.
77 Mises, „A profit és a veszteség gazdasági természete”.
78 Egy klasszikus elemzésért lásd Blanchflower és Oswald, „What Makes an Entrepreneur?”.
79 Kornai, A szocialista rendszer, 510–519.
80 Eyal, Szelényi és Townsely, Making Capitalism without Capitalists, 13., 173–176.
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3.4.1.2. Nagyvállalkozók kontra posztkommunista oligarchák

Vállalkozók nem csupán liberális demokráciában vannak, hanem (különböző súllyal 
bár, de) létezhetnek minden olyan rezsimben, amelyben kapitalista gazdaság van. Ha 
a csúcsbéli rezsimtípusokról beszélünk, azt kell látnunk, hogy vállalkozók léteznek liberális 
demokráciában éppúgy, mint patronális autokráciában. A gazdaság azonban más az 
előbbi rezsimben, ahol a társadalmi cselekvés szférái szét vannak választva, és az utób-
biban, amit a gazdasági és politikai szférák összejátszása jellemez. Az összejátszás esetén 
ugyanis a közhatalom eszközeit diszkrecionálisan alkalmazzák, személyes célzással, bizo- 
nyos aktorok előnyére, akik így a profitszerzést függetleníteni tudják a fogyasztói igények 
kielégítésétől (azaz a piacképességtől). A politikai kapitalizmus eme rendszerében de jure 
magántulajdonosok szereznek különböző korrupciós eszközökkel törvénytelen támogatást 
az amúgy törvényes gazdasági tevékenységük számára.

A korrupcióval és a „politikai kapitalizmus” fogalmával az 5. fejezetben foglalkozunk 
majd részletesen [→ 5.6.3.]. Ezen a ponton elég annyit mondanunk, hogy egy bizonyos 
fajta politikai kapitalizmus az, ami a patronális autokráciákra is jellemző, ahol a társadalmi 
cselekvés szférái formálisan elkülönülnek, de a fogadott politikai család révén informálisan 
összekapcsolódnak. A gazdasági aktor jellegzetes típusa a patronális rezsimek politikai ka-
pitalizmusában nem más, mint az oligarcha:

• Oligarcha az az aktor, akinek formális gazdasági hatalma és informális politikai 
hatalma van. Máshogy fogalmazva, olyan gazdasági egység tulajdonosa, amely 
diszkrecionális szabályozás alatt létezik. Sikerének kritériuma a patronális szö-
vetségi elkötelezettség, s ennek alapján könyvelhet el nyereséget és veszteséget 
a tevékenysége nyomán. Szükségszerűen kapcsolatban áll (formálisan) politikai 
aktorokkal, és ezek a kapcsolatok – vagy legalábbis közülük a döntő fontosságúak – 
informálisak és kényszer alkalmazásával járnak vagy az ő, vagy a másik fél oldaláról 
(beágyazódás az uralmi elitbe). 

Egyfelől az oligarcha a poligarcha inverze: a poligarcháknak formális politikai hatalma 
és informális gazdasági hatalma van, míg az oligarchának formális gazdasági és informális 
politikai hatalma [→ 3.3.3.]. Az ilyen aktorok megjelenése a patronális autokráciákban 
a hatalom&tulajdon fogalmának következménye, mely szerint nincs tulajdon hatalom nélkül 
és nincs hatalom tulajdon nélkül [→ 5.5.3.5.]. Poligarcha az, amivé a formálisan politikai 
aktorok lesznek a hatalom&tulajdon rendszerében; az oligarcha az, amivé a formálisan 
gazdasági aktorok lesznek. Azt azonban ezen a pontosan világosan kell látnunk, hogy 
oligarchák nem kizárólag patronális autokráciákban vannak, hanem megjelenhetnek más 
rezsimekben is, ahol más típusú politikai kapitalizmus van. Továbbá míg az oligarcha 
megnevezéshez hatalmas vagyon és országos, regionális befolyás képzete társul, léteznek 
olyan helyi „oligarchák”, akiket lokális beágyazottságuk, befolyásuk és vagyonuk tekinteté-
ben inkább lehetne minigarchának nevezni.81 Bár az oligarchák és a minigarchák léptékei 
különbözőek, strukturális jellemzőik lényegében azonosak.

Másfelől az oligarcha a vállalkozó ellenkezője. Miközben ez a meglátás kritikus 
fontosságú lesz a piac- és kapcsolati gazdaságok tárgyalásában [→ 5.], a különbség a 

81 Havrylyshyn, „The Formation and Role of Oligarchs”.
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két aktortípus között közel sem nyilvánvaló. Mi több, a jó politikai kapcsolatokkal ren-
delkező nagyvállalkozókat liberális demokráciákban is gyakran nevezik a köznyelv-
ben „oligarcháknak”, és az sem ritka, hogy párhuzamot vonnak az oligarchák és a 19. 
századi amerikai kapitalizmus „rablóbárói” között. A régió kiváló közgazdász-szakértője, 
Anders Åslund szerint például a kilencvenes évek orosz oligarchái lényegében ugyanolya- 
nok voltak, mint Amerika rablóbárói: hatalmas vagyonokra tettek szert monopol-
járadékok révén, kihasználva az alulfejlett intézményeket és korrumpálva a fejlettebbeket, 
mint a bíróságok és a törvényhozás.82 Egy másik kutató, Johanna Granville frappáns választ 
ad erre az érvelésre: „Azok a jó kapcsolatokkal rendelkező fiatalemberek [az oligarchák] 
nem azzal kerestek vagyonokat, hogy új vállalkozásokat teremtettek, amelyek növelték 
az ország gazdagságát, mint tette azt Carnegie (acél), Rockefeller (olaj), Ford (autóipar) 
vagy Morgan (pénzügy). Ők ehelyett a régi állami kereskedelmi monopóliumok szerepét 
játszották el, lefölözve az orosz árucikkek régi hazai árai és a világpiaci árak közti hatal-
mas különbözetet. Ahelyett, hogy befektettek volna az orosz gazdaságba, dollár milliár-
dokat halmoztak fel svájci bankszámlákon. Szakértői becslések szerint évente legalább 
15 milliárd dollár távozik Oroszországból vagy mint »kimenekített tőke«, vagy pedig 
illegális tranzakciók során tisztára mosott pénz formájában”.83

Ha a mai milliárdosokra koncentrálunk, részletesebb összehasonlítást tehetünk az 
oligarchák és nagyvállalkozók között („nagy” alatt azokat értjük, akik méretben, gazdasá-
gi erőben és országos jelentőségben összemérhetők a posztkommunista oligarchákkal) úgy, 
hogy ismét a definícióinkhoz fordulunk. Abból, ahogy a „vállalkozót” és az „oligarchát” 
definiáltuk, azonnal láthatjuk a három ideáltipikus sajátságot, ami megkülönbözteti őket:

 ◆ A politikai kapcsolatok jellege. Az, hogy egy nagyvállalkozó „jó kapcsolatokkal 
rendelkezik”, jelentheti, hogy a cége sokat költ lobbizásra, azaz egy formalizált el-
járásra, melynek során ajánlatokat tesznek politikusoknak, akik vagy elfogadják az 
ajánlatot, vagy nem. S amellett, hogy a kapcsolat formális, egyszersmind mind-
két oldalon önkéntes is. A lobbizás akkor vezet sikerre, ha a politikus a vállal-
kozó ajánlatát hasznosnak találja: a vállalkozó nem kényszerül a politikussal való 
együttműködésre [→ 2.4.6., 5.3.1.]. Ezzel szemben egy gazdasági aktort oligarchá-
nak tekinthetünk, ha formális gazdasági és informális politikai hatalma van, azaz 
informális és kényszert alkalmazó kapcsolat fűzi de jure politikai aktorokhoz. Ez 
nem jelenti, hogy egyáltalán nincsenek formális állami kapcsolatai: inkább arról 
van szó, hogy azok a kapcsolatok, amik domináns módon befolyásolják a gazdasági 
tevékenységét, informálisak (innen a „döntő” kifejezés a meghatározásban). Lénye-
gében mindez annyit jelent, hogy az oligarcha része egy patronális hálónak, a vál-
lalkozó pedig nem. A kapcsolat lehet kényszert alkalmazó (a) az oligarcha oldaláról 
vagy (b) a de jure politikai aktor oldaláról, mint például egy elnök-csúcspatrónus 
esetében: mindkét alternatíva a kényszert alkalmazó korrupció valamely szerke-
zetét adja ki [→ 5.3.2.3.].

 ◆ A politikai kegyek jellege. Versenypiacon a nagyvállalkozó normatív szabályo-
zás alatt létezik, ami következik abból a tényből, hogy alkotmányos feltételek közt 
létezik, ahol – mint az előző fejezetben rámutattunk – az önkényességi amplitúdó 

82 Åslund, „Comparative Oligarchy.”
83 Granville, „‘Dermokratizatsiya’ and ‘Prikhvatizatsiya’”, 449.
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minimális [→ 2.4.6.]. Liberális demokráciában a nagyvállalkozó lobbizási erőfe-
szítései is ilyen, normatív szabályozásra irányulhatnak, s jellemzően egy üzleti 
érdekcsoport részeként lépnek fel, mivel a szabályozók egész iparágakat érintenek 
normatívan. Ezzel szemben az oligarchák nem egy üzleti csoportba, hanem egy 
informális patronális hálóba vannak beágyazva, és diszkrecionális szabályok 
alatt léteznek, amiket patrónusok határoznak meg, széles önkényességi amplitúdó-
val a verseny „győzteseinek” kiválasztása terén, másokat háttérbe szorítva, diszk-
recionális beavatkozás útján (erre még visszatérünk az 5. fejezetben [→ 5.4.2.3.]).

 ◆ A siker jellege. A nagyvállalkozók a szabadpiacon (1) úgy lesznek „nagyok”, hogy 
valamilyen technológiai/szervezési innovációt hoznak létre, azaz valamilyen piaci 
lehetőséget ragadnak meg azáltal, hogy olyan terméket vagy szolgáltatást vezetnek 
be, amelyre nagy piaci igény mutatkozik, és (2) az, hogy „nagyok” maradnak-e, 
nem attól függ, hogy szövetségre lépnek-e egy konkrét de jure politikai aktorral. 
Ezzel szemben az oligarchák a politikai kapitalizmus rendszereiben (1) a piaci in-
novációtól teljesen függetlenül válnak oligarchákká, jellemzően azáltal, hogy poli-
tikai vagy patronális támogatással monopóliumokkal bástyázzák körbe magukat,84 
és (2) az, hogy oligarchák maradnak-e, patronális hovatartozásuktól függ, vagyis 
informális politikai kapcsolataik szükségesek ahhoz, hogy megőrizzék gazdasági 
elitstátusukat. Máshogy fogalmazva, a nagyvállalkozó politikai kegyek nélkül is 
nyereséges maradhat, pusztán a szabadpiac „láthatatlan kéz” folyamatától függően 
[→ 2.6.], míg az oligarcha nyereségessége attól függ, hogy a politikai aktorok 
fenntartják-e diszkrecionális privilégiumait.

Röviden: a fő különbség az oligarcha és a nagyvállalkozó között az, hogy az előbbi a gazda-
sági vagyonából épít magának politikai hatalmat is, létrehozva a társadalmi cselevés szférá-
inak összejátszását. Az oligarcha gazdasági hatalma nyílt, a politikai viszont rejtett. Ám 
a fent idézett passzus az oligarchák és a „rablóbárók” közötti különbségről arra utal, hogy az 
oligarchát az ideáltipikus vállalkozótól nem kizárólag a rezsim által nyújtott előnyök külön-
böztetik meg. A 3.3. táblázat átfogóbb képet nyújt a nagyvállalkozókról és az oligarchákról, 
olyan szempontokat is tekintetbe véve, mint például a hatalommal szembeni kitettség foka: 
más szóval, hogy a szereplő tevékenysége és gazdasági létfeltételei mennyire teszik lehetővé 
egy patrónus–kliens típusú viszonyba való bekényszerítését. A többi tényező zömét már 
korábban említettük, vagy az 5. fejezetben fogunk rájuk részletesen kitérni (mint a priva-
tizációra [→ 5.5.2.] és a járadékvadászatra [→ 5.4.2.]). Az egyetlen sajátosság, amit ezen a 
ponton fejtünk ki, az „a tevékenység jellege”, ami az állam azon képességére utal, hogy 
járadékszerzési lehetőséget nyújtson az oligarchának. Mint a 2. fejezetben említettük, a 
„járadék” a különbség a kapcsolat vagy piac kifelé nyitottsága esetén hipotetikusan kelet-
kező jövedelem, valamint a kapcsolat vagy piac bizonyos egyének számára történő lezárása 
révén keletkező, tényleges jövedelem között. „A tevékenység jellege” pedig azt határozza 
meg, hogy az adott piac lezárható-e, azaz monopolizálható-e az állam által a versenytár-
sak kiszorításával. Az olyan iparágakban, amiket nehéz vagy lehetetlen monopolizálni 

84 A társutas oligarchák bizonyos fokig kivételt képeznek, amennyiben ők először lettek nagyvállalkozók 
és utána váltak oligarchákká, hogy egy patronális környezetben is működni és prosperálni tudjanak 
[→ 3.4.1.3.].
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(sokszor az üzletág innovatív jellege miatt), még a patronális rezsimekben is jellemzően 
nagyvállalkozókat találunk, míg ezzel szemben a könnyebben monopolizálható iparágakat 
az oligarchák kerítik hatalmukba.

3.3. táblázat. Az ideáltipikus nagyvállalkozók és oligarchák helyzete közötti modellszerű különbségek.

Nagyvállalkozó Oligarcha

Az uralmi elithez 
való viszonya

nem beágyazott (a piaci cselekvés szféráján belül 
marad, befolyást a lobbizás formális csatornáin 
keresztül gyakorol)

beágyazott (a politikai cselekvés szférájába lép 
azáltal, hogy informális, patronális kapcsolatot 
alakít ki a vezető politikai elittel)

Gazdasági 
tevékenysége

törvényes törvényes

Gazdasági 
tevékenységének 
megrendelése

versenyalapú, legális piaci gyakorlatok személyes (patronális) kapcsolatok, illegális vagy 
„legalizált” gyakorlatok

Üzleti 
teljesítménye

alapvetően piaci teljesítményének a függvénye alapvetően patronális kapcsolatok függvénye

A tevékenység 
végzése

az állam által kevéssé, nehezen monopolizálható az állam által könnyen monopolizálható

Vállalkozásának 
feltételei

az állami önkény által közvetlenül nem vagy 
kevéssé befolyásolható (kevéssé zsarolható, 
politikai döntéseknek kevéssé kiszolgáltatott)

az állami önkény által kialakítottak és erőteljesen 
befolyásolhatók, sőt akár el is lehetetleníthetők 
(zsarolható)

Vagyonfelhalmo- 
zásának forrása

alapvetően piaci, de lehet versenyszerű privati- 
záció is

alapvetően irányított privatizáció, állami kon-
cessziók, állami megrendelés, irányított pályázat

A kockázatvállalás 
jellege

egyedi (de jure) politikai aktoroktól független, 
piacfüggő

egyedi (de jure) politikai aktorok által befolyásolt, 
patrónus–kliens kapcsolaton alapul

A nyereség 
felhasználása

transzparens módon történik, nagyrészt újra 
befekteti

kiveszi a vállalkozásból, más (kevéssé transz-
parens) módon hasznosítja

Vállalkozásának 
jellege

innovatív, piacorientált, a fogyasztók döntései 
(piaci eszközök) révén vált naggyá

nem innovatív, patronálisháló-orientált, 
patronális beavatkozás (piacon kívüli eszközök) 
révén vált naggyá

Bár a patronális rezsimek jellegzetes gazdaságiaktor-típusa az oligarcha, említettük, hogy 
a vállalkozók a patronális rezsimekben sem tűnnek el.85 Megfigyelhető azonban, ahogy 
az oligarchák világa terjeszkedik, úgy zsugorodik a vállalkozói világ (minden egyéb vál-
tozatlansága mellett). Ez egyformán igaz a több- és az egypiramisos rendszerekben, illetve 
akár teljesen eluralják a piacokat az oligarchák, akár nem. Az utóbbi esetben ugyanis azok a 
vállalkozók, akiknek sikerült megőrizni az autonómiájukat (általában a kis- és középvállalati 

85 Mises szerint egyes vállalkozókat bár „károsíthatnak vagy eltörölhetnek kormányzati politikák, 
forradalmak vagy háborúk”, a vállalkozó, mint a piac jövőbeli állapotának bizonytalanságára építő s 
annak előrejelzése alapján a fogyasztók igényeit kielégíteni próbáló karakter nem tűnik el, amíg „nem 
pusztítják el teljesen” magát a piacot, és marad tér vállalkozói tevékenységre. Mises, Human Action, 
290–291.
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szektorban), gyakran döntenek úgy, hogy (a) szűkítik vagy leállítják a hazai piacra való ter-
melést [→ 5.5.4.3.], vagy (b) az oligarchák alvállalkozói vagy beszállítói lesznek, és függő 
helyzetbe kerülnek a politikai kapitalizmus ama patronális formájától, amit mi kapcsolati 
gazdaságnak nevezünk [→ 5.6.3., 6.2.2.3.]. A vállalkozók másik alternatívája az, hogy 
belépnek a szürke- és feketegazdaságba, innovatív képességeiket pedig nem arra fordítják, 
hogy a valódi termelést maximalizálják s vele kielégítsék a fogyasztói igényeket, hanem arra, 
hogy ne essenek áldozatául a fogadott politikai családnak [→ 5.6.1.4.].

3.4.1.3. Oligarcha-tipológia és az oligarchikus autonómia megtörése 
patronális autokráciában

Mivel fogalmi eszköztárat szeretnénk alkotni a posztkommunista régióra, az alábbiakban 
felvázoljuk a patronális rezsimek, azaz a patronális demokrácia és a patronális autokrácia 
oligarcháinak tipológiáját. Először is azt a három típust azonosítjuk, amely mind patroná-
lis demokráciában, mind pedig patronális autokráciában előfordul, avagy a több- és 
egypiramisos rendszerekben egyaránt.

• Belső körös oligarcha az az oligarcha, aki egy patronális háló alapítói közé tarto-
zik. Kezdetben nem rendelkezett számottevő saját vagyonnal, s már kezdőtőkéjét is 
politikával összefonódott pozíciókból szerezte. A belső körös oligarchák a fogadott 
politikai család legfelső szférájához tartoznak, és befolyásos szereppel rendelkeznek 
mind a politikai, mint pedig a piaci cselekvés szférájában. 

• Fogadott oligarcha az az oligarcha, akit elfogadtak egy patronális háló tagjaként. 
Kezdetben már rendelkezett számottevő saját vagyonnal, de úgy határozott, hogy 
a tőkéjét a politikával összefonódott pozíciók révén fogja tovább növelni. A foga-
dott oligarchák tartozhatnak a fogadott politikai család legfelső szférájához, de nem 
szükségszerűen, és általában nagyobb a szerepük a piaci cselekvés szférájában, mint 
a politikai cselekvésében.

• Saját nevelésű oligarcha az az oligarcha, akit egy patrónus (jellemzően a csúcspat-
rónus) nevelt ki. Kezdetben nem rendelkezett számottevő saját vagyonnal, de 
a fogadott politikai család tagjaként jól jövedelmező gazdasági pozíciókhoz juttat-
ták. A saját nevelésű oligarchák nem tartoznak a fogadott politikai család legfelső 
szférájához, és a piaci cselekvés szférájában cselekszenek, amiben aktív segítséget 
kapnak másoktól a piaci és politikai cselekvés összejátszó szféráiban.

Érdemes észrevenni, hogy a három típust a politikai cselekvés szférájára való hatásuk szerint, 
pontosabban aszerint rendeztük, hogy mennyire fontos szerepet töltenek be az őket magába 
foglaló patronális hálóban. Ezek az aktorok az oligarchák alaptípusai, amilyenek bármely 
patronális hálóban megtalálhatók, legyen az patronális demokrácia vagy autokrácia.

A posztkommunista régióban a fogadott oligarchák vagyonukat az oligarchikus 
anarchia időszakában [→ 2.5.] szerezték, azaz a rendszerváltás után, s gyakran a volt (kom-
munista) tulajdon kaotikus spontán privatizációjának eredményeként [→ 5.5.2.]. A politikai 
családba történő befogadásuk csak stabilizálja pozíciójukat és védi őket a politikailag 
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motivált erőszakos vagyonújraosztás világában. A fogadott politikai család által biztosított 
lehetőségekhez jutnak, és eközben viszontjuttatásokat nyújtanak: a politikai család gazdasá-
gi vagy éppen politikai igényei szerint adóztatják őket. Egyenlegük azonban így is erősen 
pozitív. Ami a belső körös oligarchákat illeti, az ő gazdagságuk a fogadott oligarchákéhoz 
mérhető, de úgy halmozódott fel, hogy elsősorban főként a politikusokkal és a politikai vál-
lalkozásokkal alakítottak ki közeli kapcsolatokat, és köréjük építettek független patronális 
hálókat. Velük szemben a saját nevelésű oligarchák már a patronális háló kialakulása, sőt 
saját befogadtatásuk után gazdagodtak csak meg. A saját nevelésű oligarcháknak több ideál-
tipikus altípusa van, úgy mint: aki rokonként kapcsolódik a fogadott politikai családhoz 
(feleség, férj, vő stb.); aki korábban elsősorban a politikai szférában volt a fogadott politikai 
család tagja, amelyet elhagyott a gazdasági szféra kedvéért (volt miniszterek stb.); vagy az, aki 
a patrónus gazdasági strómanjaként (lásd lentebb) gazdagodott meg.

3.4. táblázat. Az oligarchák tipológiája a patronális rezsimekben (lefelé haladó rendben, a csúcs-
patrónustól való távolság mértéke szerint a patronális autokráciában).

Gazdagság kezdeti forrása Patronális 
kapcsolatok

Az oligarchának a kategória által 
jelölt vonása

Jelenlét patroná-
lis rendszerekben

Belső körös 
oligarcha Patronális háló Beágyazott Patronális háló alapítása

Patronális demok- 
rácia + autokrácia

Fogadott 
oligarcha

Magánszektor/patronális háló 
(más, mint a jelenlegi)

Beágyazott
Egy már létező hálóba való 
befogadása

Patronális demok- 
rácia + autokrácia

Saját 
nevelésű 
oligarcha

Patronális háló Beágyazott A patrónus „építette” föl
Patronális demok- 
rácia + autokrácia

Behódol-
tatott 
oligarcha

Magánszektor/patronális háló 
(más, mint a jelenlegi)

Beágyazott
A csúcspatrónus az uralma alá 
hajtotta

Patronális 
autokrácia

Társutas-
oligarcha Magánszektor

Nem 
beágyazott

Fenntartja korlátozott autonómiáját 
az egypiramisos hálóval szemben

Patronális 
autokrácia

Habozó 
oligarcha

Magánszektor/patronális háló 
(más, mint a domináns)

Nem 
beágyazott

Nem döntött, milyen magatartást 
tanúsítson a csúcspatrónussal szemben

Patronális autokrá-
cia (átmenetileg)

Autonóm 
oligarcha Magánszektor

Nem 
beágyazott

Nincs patronális kötődése 
(egyformán jó kapcsolatokat ápol 
minden hálózattal)

Patronális 
demokrácia

Rivális 
oligarcha

Magánszektor/patronális háló 
(más, mint a domináns)

Nem 
beágyazott

Ellenáll az egypiramisos háló 
leuralási kísérleteinek

Patronális autokrá-
cia (átmenetileg)

Likvidált 
oligarcha

Magánszektor/patronális háló 
(más, mint a domináns)

n.a.
A rezsimből (élve vagy holtan) 
eltávolítva

Patronális 
autokrácia

Renegát 
oligarcha Magánszektor/patronális háló 

Nem beágya-
zott (korábban 
beágyazott)

A fogadott politikai családdal szembeni 
árulás, szembefordulás

Patronális demok- 
rácia + autokrácia
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Másodszor, van egy olyan oligarchatípus, amely csak patronális demokráciában fordul elő:

• Autonóm oligarcha az az oligarcha, akinek nincs patronális kötődése, hanem egy-
formán jó kapcsolatokat ápol a főbb informális patronális hálókkal. Kezdetben 
már rendelkezett számottevő saját vagyonnal, de tőkéjét a politikával összefonódó 
pozíciókból szerezte. Az autonóm oligarchák nincsenek beágyazva egyetlen foga-
dott politikai családba sem, és a piaci cselekvés szférájában működnek, olykor se-
gítséggel, de többnyire szabadon másoktól a politikai és piaci cselekvés összejátszó 
szféráiban.

Az autonóm oligarchák nem köteleződnek el tartósan semmilyen patronális piramis mel-
lett, és nem is áll szándékukban saját politikai erőt alkotni. A politikai szféra szereplőivel 
igyekeznek korrupciós üzleti kapcsolatba kerülni, de eközben szigorúan próbálják a 
mozgásszabadságukat is megőrizni. Bizonyos értelemben ők nem patrónus–kliens, hanem 
inkább kliens–kliens kapcsolatokat építenek, ami önkéntes, bár informális, alkalmankénti 
üzletekre utal, melyek során fenntartják a szabad kilépés és belépés lehetőségét.86 Ez azon-
ban csak akkor lehetséges, ha a politikai hatalmat semelyik politikai szereplő sem képes 
monopolizálni. Abban az esetben ugyanis, ha egypiramisos háló jön létre, a csúcspatrónus 
hatalmi monopóliumából adódóan megtöri az oligarchák relatív autonómiáját, és igyekszik 
saját függelmi rendszerébe betagozni azokat.

Ha a patronális demokrácia, amiben az autonóm oligarcha megalapozta oligar-
chikus helyzetét, patronális autokráciába megy át, logikailag három lehetőség közül 
választhat:

 ◆ lehet pozitív a csúcspatrónus irányában, azaz elfogadhatja az új helyzetet, befoga-
dását kérve a fogadott politikai családba;

 ◆ lehet negatív a csúcspatrónus irányában, azaz megteheti, hogy nem fogadja el az 
új helyzetet, és aktívan küzd a patronális háló uralmi törekvései ellen;

 ◆ lehet semleges a csúcspatrónus irányában, azaz megpróbálhat autonóm maradni.

Emellett egy rövid ideig az autonóm oligarcha maradhat határozatlan is, azonban már 
ebben az esetben sem autonóm, mint inkább habozó oligarchának kell tekintenünk:

• Habozó oligarcha az a korábban autonóm oligarcha, aki még nem döntötte el, 
hogyan viszonyuljon az újonnan létrehozott egypiramisos patronális hálóhoz. Kez-
deti saját vagyonát a patronális demokrácia körülményei között szerezte, de ahogy 
a rezsim patronális autokráciába fordult, az a veszély fenyegeti, hogy a csúcspat-
rónus az uralma alá hajtja (klienssé teszi). A habozó oligarcha átmeneti kategória, 
mivel végül döntenie kell, melyiket válassza a három lehetséges attitűdből (pozitív, 
negatív vagy semleges). 

Ha az oligarcha úgy dönt, hogy pozitív lesz, akkor a fenti definíció értelmében fogadott 
oligarcha lesz belőle. Ha a negatív magatartást választja, akkor rivális oligarcha lesz:

86 Klíma, Informal Politics in Post-Communist Europe, passim.
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• Rivális oligarcha az a korábban autonóm oligarcha, aki a negatív attitűdöt válasz-
totta az újonnan létrejött egypiramisos patronális hálóval szemben. Kezdeti saját 
vagyonát a patronális demokrácia körülményei között szerezte, de ahogy a rezsim 
patronális autokráciába fordult, úgy döntött, aktívan szembeszáll a patronális háló 
leuralási kísérleteivel.

A rivális oligarcha átmeneti kategória. Azt jelenti, hogy előbb-utóbb vagy győz (mely eset-
ben az egypiramisos rendszer többpiramisos rendszerré degenerálódik), vagy pedig veszít. 
Az utóbbi esetben fennmaradó két lehetőség közül az egyik, hogy likvidált oligarcha lesz:

• Likvidált oligarcha az a korábban rivális oligarcha, aki elveszítette a patronális 
háló uralmi törekvéseivel szembeni küzdelmet, és távozni kényszerült a politikai- 
társadalmi arénából (élve vagy holtan).

A rivális oligarchák közül a fogadott politikai család a legveszélyesebbeknek a saját politi-
kai ambíciókkal rendelkező oligarchákat tekinti. Ők szinte automatikusan a csúcspatrónus 
gazdasági megsemmisítési törekvéseinek célkeresztjébe kerülnek, s számukra a perspektíva 
a velük szemben alkalmazott közvetlen állami erőszak. Akiknek nincs személyes politi-
kai ambíciójuk, csak alternatív politikai erőket támogatnak, azok a likvidálás békésebb 
formáira számíthatnak. Mindkét változatra modellértékű példákat találunk a 2003-as 
Oroszországban, amikor is Putyin elkezdte maga alá gyűrni az ország korábban autonóm 
oligarcháit.87 Mihail Hodorkovszkij jó példa a saját önálló politikai ambíciók miatti 
likvidálásra, lévén nemcsak vagyona jó részétől fosztották meg, hanem börtönbe is küldték. 
A másik típusú likvidálásra Borisz Berezovszkij példáját lehet felhozni, akit médiacégei 
eladására kényszerítettek, majd kénytelen volt száműzetésbe vonulni.88

A rivális oligarcha másik lehetősége, hogy behódoltatott oligarcha legyen, ami egy-
ben azoknak a volt autonóm oligarcháknak is a sorsa, aki a semlegességet választották, de 
az erre való kísérletük nem sikerült, azaz nem tudták megőrizni az autonómiájukat:

• Behódoltatott oligarcha vagy az a rivális oligarcha, aki elvesztette harcát a patro-
nális háló uralmi törekvésével szemben, vagy az a korábban autonóm oligarcha, 
aki úgy döntött, semleges lesz az egypiramisos patronális hálóval szemben, de nem 
tudott autonóm maradni. Azok az oligarchák, akik egy rivális patronális háló tagjai 
voltak a patronális demokrácia időszakában, a kialakuló patronális autokráciában 
szintén behódoltatott oligarchák lesznek.

Azok az oligarchák, akik korábban sem voltak autonómak, csak „a rivális politikai csa-
patban fociztak”, azok a velük versengő patronális háló szempontjából nézve, a patronális 
demokrácia időszakában „rivális oligarchák” voltak. Viszont ha ez az utóbbi háló megszerzi 
a politikai hatalom monopóliumát, és „egy-piramissá” válik, akkor ezek a korábbi riválisok 

87 Egy klasszikus írás a témáról Sakwa, „Putin and the Oligarchs”.
88 Hale, Patronal Politics, 272–273. Tíz évvel azután, hogy elhagyta az országot, Berezovszkijt holtan 

találták az otthonában. Jelen állás szerint minden arra utal, hogy öngyilkosságot követett el, bár számos 
kommentátor hangot adott abbéli véleményének, hogy esetleg gyilkosság áldozata is lehetett.
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következésképpen behódoltatott (vagy likvidált) oligarchák lesznek. Behódoltatásukban 
egyaránt szerepet játszhatnak a maffiaállam viszonyai között elapadó állami megrendelések, 
illetve a gazdaságon kívüli erőszak – az adóhivatal, az ügyészség vagy a rendőrség által 
közvetített – eszközei. Ők a gazdasági túlélésükért küzdenek, s mivel hatalom védte 
alkupozíciójuk nincs, veszítenivalójuk viszont van, kénytelenek betagozódni a politikai 
család függelmi rendjébe. Előnyökhöz jutnak, de szükség szerint adóznak a csúcspatrónus 
elvárásai szerint, és ismétlődő „táplálási és nyírási” ciklusoknak vannak kitéve a gazdasági 
tulajdonuk vonatkozásában [→ 5.5.4.1.].

Végül, ha egy korábban autonóm oligarcha úgy dönt, hogy semleges lesz, és ez sikerül 
is neki, akkor társutas oligarchává lesz:

• Társutas oligarcha az a korábban autonóm oligarcha, aki úgy döntött, hogy sem-
leges lesz az újonnan létrehozott egypiramisos patronális hálóval szemben, és sike-
rül is autonómnak maradnia, a csúcspatrónussal szemben mindennemű politikai 
ambíció vagy rivalizálás nélkül.

A „társutas” az orosz „poputcsik” szó fordítása, amelyet eredetileg a kommunista ideoló-
gusok használtak az értelmiség azon tagjaira, akik kívül voltak a nómenklatúra alárendelő 
rendszerén, s nem voltak sem buzgó támogatói, sem pedig üldözött ellenfelei a kommu- 
nista pártnak.89 Ehhez hasonlóan a társutas oligarchák nem sorolódnak be alárendeltként 
az egypiramisos patronális hálóba, hanem azon kívül léteznek, korlátozott autonómiát 
élvezve a fogadott politikai család mellett.

Szemben a rivális oligarchákkal, akik aktívan küzdenek a rendszer ellen, sikerük ese-
tén pedig a patronális autokrácia többpiramisos patronális demokráciává sorvad, a társ-
utas oligarchák sikere nem idéz elő rezsimszintű változást. A posztkommunista régióban 
a társutas oligarchák kezdeti vagyonukat alapvetően nem valamelyik versenyző patroná-
lis hálózatnak köszönhetik: kapcsolati tőkéjük vagy még a rendszerváltás előtti vagy 
alatti időkbe nyúlik vissza, vagy előbb nagyvállalkozók voltak, aztán oligarchákká lettek, 
hogy a patronális környezetben is fennmaradhassanak és gazdagodjanak. Még autonóm 
oligarchaként a társutas oligarchák voltak azok, akik támogató kegyét minden politikai 
oldal kereste, ez a kölcsönös egymásrautaltság pedig tovább erősítette őket. Az egymással 
rivalizáló politikai erőktől mért „egyenlő barátság – egyenlő távolság” pozícióját azonban 
aláásta a patronális hálók versenyében megbomlott egyensúly. A fogadott politikai család 
nyomulása a korábbi autonóm oligarchákat kibillentette a különböző politikai erők közti 
egyensúlyozó helyzetükből, és első lépésben az elkötelezett társutas szerepébe kénysze-
rítette őket. Bár szövetséges oligarchákként még nem tagozódtak be a politikai család füg-
gelmi rendjébe, a rivális patronális hálókhoz kötődő esetleges támogató kapcsolataikat fel 
kellett számolniuk vagy legalábbis minimálisra szorítaniuk.

Az autonóm oligarchák lehetséges pályáit a 3.1. ábrában foglaltuk össze. Az ábra 
tetején látható a kezdeti állapot (autonóm oligarcha), középen a két átmeneti kategória 
(habozó és rivális oligarcha), legalul pedig a „végállomások”, alávetettségük szintje szerint 
balról jobbra haladva (likvidált, behódoltatott, fogadott és társutas oligarcha). Természe-
tesen, mivel a csúcspatrónus hatalomkoncentrációra törekszik, valamint a sajátján kívüli 
valamennyi autonómia felszámolására, számára a legkényelmesebb az lenne, ha minden 

89 Trotsky, Literature and Revolution, 61–104.
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oligarcha szigorúan alárendelt helyzetben volna, azaz vagy alávetett, vagy pedig foga- 
dott státusban. A likvidálás inkább csak a „legrosszabb forgatókönyv”, ha egy oligarcha 
nem akarja elfogadni a csúcspatrónus uralmát, és harcolni kezd ellene. Ezzel szemben 
a legkellemetlenebb a csúcspatrónus számára a társutas oligarchák jelenléte, mivel a 
fogadott családba mélyebben beágyazott oligarchákkal szemben a társutas oligarcha nem 
a csúcspatrónusnak köszönheti a gazdagságát, nagyobb autonómiát képes megőrizni, 
és magában hordozza a lehetőséget, hogy gazdagságát egy ellenpiramis felépítésére 
használja (azaz hogy egy új piramis belső körös oligarchája lehessen). Másfelől a kisebb 
beágyazottság azt is jelenti, hogy a társutas oligarcha nem élvez olyan védett státust, mint 
a család más tagjai [→ 3.6.3.1.], így pedig a prédavadászat potenciális célpontja, amit a 
csúcspatrónus el is fog indítani, mihelyt úgy látja, hogy nagyobb veszteségek nélkül sort 
keríthet rá [→ 5.5.4.1.].

3.1. ábra. Az autonóm oligarchák lehetséges pályái az egypiramisos patronális hálóban.

A fent ideálisan leírt szerkezet világosan látható a magyar patronális autokrácia empirikus 
adataiból is (3.2. ábra). Magyarország azért jó példa, mert 2010 előtt viszonylag hosszú 
ideig patronális demokrácia volt, ahol két patronális piramis versengett egymással a maguk 
belső körös és fogadott oligarcháival, akik viszonylag magasabb fokú autonómiát élveztek. 
A két piramis ereje nagyjából hasonló volt, bár a kormányzó MSZP-t képviselő csoportnak 
több politikai és gazdasági erőforráshoz volt hozzáférése, mint Orbán ellenzéki Fideszének. 
Scheiring Gábor, aki a 100 leggazdagabb magyar 2002 és 2018 közötti politikai hovatar-
tozására vonatkozó adatokat elemezte, szintén aláhúzza, hogy a fideszes milliárdosok 
vagyona jelentősen kisebb volt akkoriban, mint az MSZP-seké. Arra is rámutat azonban, 
hogy noha 2002 és 2010 között az MSZP töltötte be a kormányzó szerepet, a mellette álló 
milliárdosok száma hamarosan csökkenni kezdett, 2005-től pedig folyamatosan kisebb 
volt, mint az Orbán mellett álló milliárdosoké.90 Ez abból a tényből következik, hogy az 

90 Scheiring, Egy demokrácia halála, 204. Scheiring valójában mind a (hazai és külföldi) nagyvállalkozókat, 
mind pedig az oligarchákat egy „tőkésosztály” részeiként kezeli. Erről lásd a 3.6.1.1-es szakaszt lentebb. 
Scheiring érvelésére a multinacionális vállalatok magyarországi szerepével kapcsolatban visszatérünk 
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MSZP hálózata, bár a hozzáférés tekintetében jobban állt, nem volt olyan jól szervezett, 
és kevésbé volt hatékony a bevételek folyamatos biztosításában, mint Orbán patronális 
hálója [→ 7.3.3.4.]. Amit viszont meg kell állapítanunk, nem más, mint hogy fennállt az 
oldalváltás lehetősége, vagy legalábbis 2005 után a kormányzó MSZP-től az ellenzéki 
Fideszhez való „átigazolásé”. Mindez jól mutatja azt az autonómiaszintet, amivel az oli-
garchák a patronális demokráciának ebben a korszakában rendelkeztek.

3.2. ábra. Az MSZP-vel vagy a Fidesszel összefüggésbe hozott oligarchák száma, 2005–2018. Forrás: 
Scheiring (2019, 204.) módosítva.

Már a 2010-es választás előtti évben megkezdődtek a magyar oligarchák befogadási kérel-
mei, hiszen nyilvánvaló volt már, hogy Orbán földcsuszamlásszerű győzelemre számíthat. 
Ő maga be is jelentette, hogy egy-piramist fog építeni: ezt ő „centrális erőtérnek” nevezte 
el, amely szerinte „képes lesz arra, hogy a nemzeti ügyeket megfogalmazza – és ezt nem 
állandó vitában teszi” a következő két évtizedben.91 Scheiring szerint az oligarchákon kívül 
a (nagy)vállalkozók is Orbán oldalára álltak, olyan előnyök reményében, mint a nemzetközi 
versenytől való védelem.92

2010 óta a legtöbb rivális és autonóm oligarcha behódolt és/vagy befogadást nyert 
Orbán egypiramisos hálózatába, míg az immár ellenzéki MSZP-t támogató oligarchák 
száma jelentősen csökkent. Scheiring írja, hogy „[a] kormányváltás évében [a Fidesz és 
az MSZP] aránya már 28:16 volt, és 2011 elejére a [fideszes] fölény tovább nőtt (30:11). 

majd a 7. fejezetben, az országspecifikus jellemzők tárgyalásakor [→ 7.4.5.].
91 Orbán, „Megőrizni a létezés magyar minőségét”.
92 Scheiring, Egy demokrácia halála, 218–227.
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[…] 2018-ban már 37 [Fideszhez kötődő] milliárdos volt a 100 leggazdagabb magyar 
között szemben a 6 baloldali kötődésűvel”.93 Érdemes azt is megjegyezni, hogy Orbán oli-
garcháinak száma 2018-ban nagyobb volt, mint az összes oligarcha száma a 2003 és 2009 
közti évek mindegyikében (és csak eggyel kevesebb, mint a 2002-es teljes szám).

Összefoglalva, az ideáltipikus patronális demokráciában az oligarcha megőrizheti 
a versengő patronális hálóktól való autonómiáját. A patronális hálókba való beágyazott- 
ságnak vannak előnyei és hátrányai: egyrészt jól jövedelmező gazdasági lehetőségek, 
nagyobb nyereség, ha az illető patronális háló a domináns, és mellette állami védelem; más-
részt hűnek kell lennie a csúcspatrónushoz, és a kliensének lenni, vagyis elismerni, hogy 
a csúcspatrónus végső soron, bizonyos mértékig rendelkezhet az oligarcha tulajdonával 
[→ 2.4.5.]. Patronális autokráciában a csúcspatrónus célja, hogy minden oligarchát az előb-
bi értelemben vett kliensévé tegyen: a fogadott oligarcháknál ezt önkéntes megegyezéssel 
éri el, míg a behódoltatott oligarcháknál kényszerrel. A likvidált oligarcha esetében pedig 
már nem csak arról van szó, hogy a csúcspatrónus „végső soron” rendelkezik az oligarcha 
vagyonával „egy bizonyos mértékig”, hanem arról, hogy az oligarchát erőszakkal fosztják 
meg gazdasági javaitól (valamit a politikai hatalmától is), amelyek mind a fogadott politi-
kai család tulajdonába mennek át.

3.4.1.4. Renegát oligarchák, valamint a tiltakozás és kivonulás lehetőségei 
a fogadott politikai családban

A 3.4. táblázatban van egy oligarchatípus, amit eddig még nem definiáltunk: a renegát 
oligarcha.94

• Renegát oligarcha a fogadott politikai családnak ama volt tagja (belső körös, fo-
gadott vagy saját nevelésű oligarcha), aki úgy döntött, hogy elárulja a hálózatát, és 
ellene fordul. Ugyan a jelenlegi személyes vagyonának zömére a fogadott politikai 
család segítségével tett szert, mégis aktív küzdelembe kezd az eredeti patronális 
hálózata ellen.

Renegát oligarchák patronális demokráciákban és autokráciákban egyaránt előfordulnak. 
A renegátok korábbi belső körös, fogadott vagy saját nevelésű oligarchák, akik saját pat- 
ronális hálózatukkal szembefordulva azok „riválisai” lesznek (bár nem terjesztjük ki rájuk 
a rivális oligarcha meghatározást). Tankönyvi esete ennek Magyarországon Simicska Lajos, 
Orbán Viktor fogadott politikai családjának egykori legerősebb belső körös oligarchája, 
aki fellázadt barátja, a csúcspatrónus ellen. Egy korábbi publikációban ezt a jelenséget úgy 
aposztrofáltuk, mint „az első bandaháború a szervezett felvilágon belül”, mely néhány 
évvel később Simicska pénzügyi likvidálásával és marginalizációjával végződött.95

93 Scheiring, Egy demokrácia halála, 204–205.
94 Markus ezt a fogalmat a rivális oligarchákra használja, de a „renegát” pont, hogy árulásra utal, azaz 

hogy a személy tagja volt a fogadott politikai családnak, mielőtt ellene fordult. Markus, „The Atlas That 
Has Not Shrugged”, 107–108.

95 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 93–97; Rényi, „Simicska Lajos, a magyar politikai 
gengszterizmus atyja elvonul, de életműve még sokáig velünk marad”.
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A renegát oligarchák számára ugyanazok a lehetőségek állnak nyitva, mint a riváli-
sok számára: ha vesztenek, likvidálják vagy behódoltatják őket, ha pedig győznek, akkor 
a rendszer többpiramisossá degenerálódik. Ez azonban valószínűtlen forgatókönyv, mert a 
csúcspatrónus rendelkezik a közhatalom eszközeivel, s a segítségükkel képes büntetni 
a hűtlenné vált aktorokat. Valóban, a versengő patronális hálók jelentette patronális 
demokráciában még felvethető a kérdés, hogy a részleges politikai hatalommal, 
illetve a gazdasági erővel rendelkezők közül ki a főnök, ki függ a másiktól, ki a meg- 
rendelő és ki a végrehajtó. Az egypiramisos rendszerben azonban már egyértelműen 
a csúcspatrónus a „főnök”, aki a riválisát a törvényhozás, az adóhivatal, az ügyészség vagy a 
rendőrség bevetésével törvényen kívül tudja helyezni. Az nevet a végén, aki hatalmi esz-
közökkel ki tudja iktatni a másikat a rendszerből. Tehát tévúton járnak, akik szerint a 
patronális autokráciákban az oligarchák ejtették foglyul az államot, mert a viszony fordí-
tott: a maffiaállamban egy szűk politikai vállalkozás, a fogadott politikai család helyezi 
hatalomba és nevezi ki a saját oligarcháit.

Némelyek szerint „a magánvállalkozás informális alávetése az állami érdeknek”, s 
különösen az oroszországi helyzet Putyin alatt úgy értelmezendő, mint „az üzleti világ fog- 
lyul ejtése” (business capture),96 de mint fentebb kifejtettük, itt nem az „üzleti világ” vagy 
a nagyvállalkozók, hanem oligarchák azok, akiket alávetnek, és nem „állami érdekeknek” 
vetik őket alá, hanem a csúcspatrónusnak. Ezért inkább az „oligarchák foglyul ejtése” 
kifejezést alkalmazhatjuk:

• Oligarchák foglyul ejtése az az állapot, amikor az egypiramisos patronális háló 
feltételei között az oligarchák elveszítik autonómiájukat a csúcspatrónus javára. Az 
oligarcha státusa és vagyona a csúcspatrónus döntésének tárgya lesz, aki kinevezhet 
új oligarchákat vagy elbocsáthatja a kegyvesztetteket. Az oligarchák foglyul ejtése 
egy informális patronális aktor által végrehajtott, felülről lefelé haladó leigázási 
folyamat, szemben az állam foglyul ejtésével, amikor az oligarchák ejtenek foglyul 
formális politikai aktorokat, alulról felfelé történő módon. 

Nyilvánvaló, hogy az oligarchák foglyul ejtése esetén nem az oligarcha tudja zsarolni a csúcs- 
patrónust. Ez a klasszikus maffiatechnika ugyanis feltételezi a demokrácia nyilvánosságát és 
intézményeit, amelyek az esetleges leleplezés révén akcióba lépnek. Ezért a lekötelezett poli-
tikust nem fizikai erőszakkal, hanem leleplezéssel lehet zsarolni. De ha a szervezett felvilág 
maffiaállamában a csúcspatrónusé az adóhivatal, az ügyészség, a parlament és így tovább, 
akkor vele szemben az oligarchának erősen korlátozott a zsarolási potenciálja [→ 4.3.5.2.].

Mindez elvezet bennünket az utolsó ponthoz, amelyről az oligarchák kapcsán még 
beszélnünk kell: a státusukról és a lehetőségeikről az egypiramisos rendszer megszilár-
dulása után. Hirschman híres „kivonulás, tiltakozás, hűség” hármasát felhasználva 
Markus az orosz oligarchákat elemzi, és leírja helyzetüket a patronális autokráciában.97 
Nyilvánvaló, hogy a legegyszerűbb opció az oligarchák számára a hűség, mert ez csak any- 
nyit jelent, hogy inaktívak maradnak, már amennyiben nem próbálják meg kétségbe vonni 
a csúcspatrónus hatalmát. Ezzel minimalizálják annak esélyét, hogy megfosszák őket a 
vagyonuktól, és bizonyos szívességekben is részesülnek a fogadott politikai család részéről. 

96 Yakovlev, „The Evolution of Business”.
97 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”. Lásd még Hirschman, Kivonulás, tiltakozás, hűség.
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Mégis – mint Markus rámutat – ez közel sem ideális hely- 
zet az oligarchák számára, mert alárendelt pozícióba ke- 
rülnek és nincs hatékony módjuk a csúcspatrónus felelős- 
ségre vonására. Ki vannak téve a csúcspatrónus minden 
szeszélyének, és ez végső soron kiszámíthatatlanná teszi az 
üzleti-hatalmi viszonyokat (lásd 3.4. idézet).

Belegondolva, hogy hogyan lehet kiszabadulni ebből 
a helyzetből, a kivonulás működőképes megoldásnak tűnik. 
Markus nyomán98 három ideáltipikus stratégiát tudunk 
megjelölni két dimenzió mentén, melyek: (1) a haszongene- 
ráló eszközök elhelyezkedése, és (2) a személy és a család 
elhelyezkedése. A kivonulás stratégiáit az alábbi módon 
tipizálhatjuk: 

 ◆ a személyes biztonság stratégiája, amikor az oli- 
garcha tartózkodási engedélyt szerez egy külföldi 
országban a maga és/vagy a családja számára, mi-
közben a haszongeneráló eszközeit az országban 
tartja (a csúcspatrónus fennhatósága alatt);

 ◆ a személyes és pénzügyi biztonság stratégiája, ami-
kor az oligarcha tartózkodási engedélyt szerez maga 
és/vagy családja számára, és egyben vagyontárgyait 
és pénzforgalmát is külföldön tartja (offshore);

 ◆ a távozás stratégiája, amikor az oligarcha külföldi 
országba költözik (családjával), s magával együtt 
a fizikai haszongeneráló eszközeit is áthelyezi 
külföldre, biztonságos távolságra a csúcspatrónus 
fennhatóságától.

Hétköznapi emberek esetében a távozás olyan stratégia, 
amely segíti a rezsim konszolidálását: egyfajta szelepfunk-
ciót tölt be, utat adva a nyughatatlanabb, rezsimellenes 
elemek távozásának [→ 6.2.2.1.]. Oligarchák esetében azon-
ban, míg egyfelől a távozás lehetősége „csökkentheti a vál-
tozás iránti igényt”, ugyanakkor viszont „a tőkemenekülés 
vagy annak veszélye, mint olyan, nyomást gyakorolhat a 
rendszerre azzal, hogy beruházástól, munkahelyektől és 
adóbevételektől fosztja meg a [rezsim] gazdaságát. Más-
hogy fogalmazva, a kilépés csökkentheti az oligarchák 
explicit követelését, hogy az állam rendezze jobban az 
ügyeiket, de ugyanakkor fokozza az oligarchák implicit 
nyomásgyakorlását, hogy ilyen elrendezésekhez jussanak”.99 

98 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”, 102–106.
99 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”, 106. Vö. Yakovlev, „The Evolution of Business”, 1048–1050.

3.4. idézet. Az oligarchák általi elszámoltat-
hatóság hiánya Oroszországban.

„Lehet, hogy Oroszország szupergazdagjai nem 
vágynak intézményes elszámoltathatóságra annak 
szigorú értelmében (versengő, becsületes válasz-
tások, plusz törvényhozói és igazságszolgáltatási 
függetlenség). De valószínűleg van igény a de facto 
elit-elszámoltathatóságra. Az oligarchák szem-
szögéből az utóbbit elméletileg több módon is 
meg lehetne valósítani, többek közt 1) egy relatíve 
pártatlan elit-döntőbíró révén […]; 2) egy kellő 
hatalommal felruházott oligarcha-parlamenttel 
[…], 3) szingapúri stílusú autoriter jogállam, 
a tulajdonjog garantálásával, de kompetitív politi- 
ka nélkül; vagy 4) nagyvállalatok nagy hatalmú 
szervezeteivel, amelyek ellenőrizhetik az államot 
[…] Az igény egy ilyen de facto elit-elszámoltat- 
hatóságra – akármilyen formában – növekszik.
Az oligarcha-tulajdon feltételes jellege Oroszor-
szágban régóta közismert, erre utal a vicc, hogy 
Oroszországban nincsenek milliárdosok, csak mil- 
liárdos beosztású emberek […]. A gondos 
megfigyelő észreveheti, hogy Putyin barátainak 
csoportja meglehetősen fluid. […] Van arra 
garancia, hogy Putyin nem fog egyeseket közülük 
is »kiírni« a baráti köréből? A különböző kártérítési 
perek áradata, amelyeket az orosz üzleti elit tagjai 
indítottak nyugati joghatóság alatt, jelzi, hogy az 
oligarchák számára Putyin nem megfelelően tölti be 
az autoritariánus törvényesség döntőbírójának vagy 
végrehajthatójának szerepét. [Sok] bírósági ügyben 
hoznak döntést külföldön manapság, amelyekben 
orosz a felperes. Máshogy fogalmazva, még a 
Putyin Oroszországában magukat kényelemben 
érző oligarchák sem elégedettek a hazájukban folyó 
vitamegoldásokkal.”

– Stanislav Markus, „The Atlas That Has Not 
Shrugged: Why Russia’s Oligarchs Are an Unlikely 
Force for Change,” Dædalus – Journal of the Ameri-
can Academy of Arts and Sciences 146, no. 2 (2017): 
103-104.
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A csúcspatrónus alapvetően két módon tudja kezelni az ilyen helyzeteket: megpróbálhatja 
korlátozni a tőkemenekülést (a) formális eszközökkel, mint az Putyin Oroszországában 
történt, ahol törvényeket hoztak az ilyen akciók megakadályozására,100 vagy (b) informális 
eszközökkel, felfüggesztett büntetéssel zsarolva és kényszerítve az oligarchákat [→ 6.5.]. S 
valójában valószínűbb is, hogy egy, a rezsimet elhagyni készülő oligarcha inkább megpróbál 
majd megegyezésre jutni a csúcspatrónussal, aki pedig engedni fogja, hogy a kényelmes 
élethez elegendő vagyont tartson meg, cserébe azért, hogy átadja (haszongeneráló) tulaj-
donának nagy részét a fogadott politikai családnak.

Végül az oligarchák megfontolhatják a tiltakozás lehetőségét is. Mint Markus kifejti, 
Oroszországban „még ha az üzleti elitek hangot is adnak a rendszerrel szembeni kifogá-
saiknak, cégszinten ösztönözhetik de facto elszámoltathatóságra az államot, kockázati 
szövetségben a munkavállaló-szervezetekkel, a közösséggel vagy a külföldi beruházókkal. 
Az ilyen szövetségek intézménypótlék gyanánt szolgálnak, módot adva a cégtulajdono-
soknak arra, hogy megvédjék konkrét cégüket, míg az országos szintű joguralom igényét 
megkerülik”.101 Ez mindjárt feltár egy igen jelentős különbséget a liberális demokrácia és 
a patronális autokrácia között. Liberális demokráciában a vállalkozók tiltakozása két 
aktorfajtára irányul, akik segíthetnek: (a) a népre, mivel a vállalkozó támadhatja a 
kormányt a sajtón keresztül, hogy megpróbálja a közvéleményt ellene hangolni (és ezzel 
rombolni a támogatottságát), vagy (b) az igazságszolgáltatásra, amikor a vállalkozó 
pert indít a kormány ellen, hogy törvényi védelmet próbáljon szerezni a normatív jogu-
ralom alapján. Patronális autokráciában azonban mindkét opció semlegesítve van. 
Egyfelől a kommunikációs teret leuralja a fogadott politikai család médiája [→ 4.3.1.2.], 
másfelől pedig az igazságszolgáltatás sem nem független, sem nem hatékony [→ 4.3.5.2.]. 
Az oligarcháknak így nem marad más lehetősége, mint hogy lokálisabb szinten védjék 
az érdekeiket. Nem csoda, hogy a hűség és a kivonulás jóval népszerűbb alternatíváknak 
számítanak az oligarchák körében Oroszországban.102

3.4.2. Lobbista – korrupciós bróker – kijáróember (tolkacs)
A különböző rezsimek egyes gazdasági szereplői által betölthető számtalan specializált 
szerep közül az egyik foglalkozás, amelyik jól mutatja az ideáltipikus különbségeket 
a három csúcsbéli rezsimtípus között, az a politikai és piaci cselekvés szférái közötti 
közvetítő szerepe. 103 Még amikor a társadalmi cselekvés szférái el is különülnek, az sem 
jelenti, hogy el lennének szigetelve egymástól: együtt élnek ugyanabban a társadalomban, 
és kommunikálnak is egymással, hogy az általánosságban vett együttműködést egymás 
között biztosítsák. Ha a különböző szférák aktorai közötti kapcsolat túllép a puszta kommu-
nikáción, és értékesnek ítélt erőforrások cseréjével is jár, akkor már nem pusztán közvetítésről, 

100 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”, 106–107.
101 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”, 103.
102 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”, 105–110.
103 Valójában vannak példák közösségi mediátorokra is, akiket gyakran hasonló titulussal illetnek, mint 

a piaci megfelelőiket. Mégis úgy döntöttünk, hogy a gazdasági aktorokra fókuszálunk, ugyanis ők 
mutatják a legélesebb (és mint az 5. fejezetben látni fogjuk, legfontosabb) ideáltipikus eltéréseket a 
csúcsbéli rezsimtípusok között.
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hanem ún. brókerekről beszélünk, akiket nem másról lehet megismerni, mint hogy az 
aktorok közti csere folyamatában közvetítenek.104 A „bróker” azonban általános terminus, 
míg a szférák különböző szintű elválasztottsága a csúcsbéli rezsimtípusokban különböző 
bróker-ideáltípusokat teremt.

Liberális demokráciában a gazdasági és politikai aktorok közti mediátor vagy bróker 
neve „lobbista”:

• Lobbista az az aktor, aki magánszereplők (vállalkozók) és közszereplők105 (poli-
tikusok) között teremt kapcsolatot törvényes, szabályozott és átlátható csatorná-
kon keresztül. Feladatai, amelyekre törvényes felhatalmazása van: (1) képviselni 
az egyedi gazdasági aktorok érdekeit a politikai aktorok felé, (2) információkat 
kommunikálni az érdekek összehangolásának elősegítése céljából, és (3) brókerként 
tevékenykedni az értékelt források cseréjében a gazdasági és politikai szereplők 
között.

A lobbistákat jellemzően érdekcsoportok foglalkoztatják olyan társadalmi szereplők érde-
keinek képviselete céljából, mint amilyenek például a nagyvállalkozók [→ 4.3.2.3., 5.4.2.3.]. 
Szakértők szoktak beszélni a lobbisták kapcsán az ún. „forgóajtó-jelenségről” is, amikor 
is valaki kormányzati szolgálatból, korábbi politikai aktorként a politikai kapcsolataikat 
ezentúl a nagyvállalati szféra érdekképviseletében kamatoztatva a lobbi-iparágban kezd el 
tevékenykedni.106 Az azonban, hogy politikusok csak azután lépnek be a gazdasági szférába, 
hogy már elhagyták a politikai szférát, pontosan azt jelenti, hogy a társadalmi cselekvés 
szférái el vannak határolva egymástól. Szabályozott kapcsolat és kooperáció van a gazdasági 
és politikai szférák között a lobbisták révén, nem pedig a szférák összejátszása, ahol aktív 
politikai aktorok egyben gazdasági szereplők is lesznek [→ 5.3.].

Patronális autokráciában a piac és a politikai cselekvés szférái formálisan szét-
válnak, de informálisan összejátszanak. A közvetítés, illetve brókertevékenység kilép a 
törvényes és transzparens csatornákból, hogy (a) mediátorként hozza össze a korrupciós 
tranzakció szereplőit, vagy (b) jurátus szakemberként öntse törvényes (a formális intéz-
ményrendszernek megfelelő) formába a törvénytelen üzleteket. Általánosságban az ilyen 
aktor elnevezése korrupciós bróker:

• Korrupciós bróker az az aktor, aki magán- és közszereplők között teremt kap-
csolatot törvénytelen és nem-transzparens eszközök révén. Feladatai, amelyekre 
törvényileg nincs felhatalmazása, a következők: (1) képviselni az egyéni magán- 
aktorok érdekeit a közszereplők felé, (2) információkat kommunikálni az érde-
kek összeegyeztetése végett, (3) brókerként tevékenykedni az értékkel rendelkező 
erőforrások törvénytelen cseréjében gazdasági és politikai aktorok között, és (4) 
garantálni a tranzakció biztonságát és védelmét a (jogi) kontrollokkal szemben. 

104 Gould és Fernandez, „Structures of Mediation”; Stovel és Shaw, „Brokerage”.
105 A „közszereplő” itt és a könyv egésze során természetesen nem a közéleti szereplőre, hanem a közhatalmi 

hatalommal, illetve pozícióval rendelkező szereplőre utal (a „magánszereplő” ellentétpárjaként). A 
kifejezés angol eredetije a public actor, míg a magánszereplő a private actor. (A szerk.)

106 Blanes i Vidal, Draca és Fons-Rosen, „Revolving Door Lobbyists”.
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A korrupciós brókerek változatos formákban vannak jelen a politikai kapitalizmus külön-
féle változataiban, azaz minden esetben, amikor a tranzakciók a legális és szabályozott csa-
tornákon kívül zajlanak [→ 5.3.3.2.]. Ha most a patronális autokrácia körülményeire össz-
pontosítunk, ott a korrupciós brókereknek két fő típusát különböztethetjük meg. Elsőként 
ott vannak az ún. intézményi biztosítók, akik a közhatalmi/közigazgatási szervezeten belül 
biztosítják az illegális üzletek hivatali hátterét és védelmét. Az intézményi biztosítók között 
lehetnek rendfenntartó és törvényalkalmazó szervek vezetői, közbeszerzési bizottságok 
tagjai, bírók, ügyészek stb. A másik típus az ún. korrupciós tervező, amely kategória 
többnyire nem egyénekre, hanem cégekre utal, amelyek részesei a kormányzati pénzek 
magánzsebekbe történő átcsatornázásának. A korrupciós tervezők között lehetnek jogi 
irodák, pályázatíró cégek, projektmenedzselő vállalatok stb.107

Valójában intézményi biztosítókat és korrupciós tervezőket is látunk különféle 
rezsimekben, azonban a patronális autokrácia körülményei között, ahol – mint az 1. feje- 
zetben is említettük – a korrupció centralizált és monopolizált formái léteznek, ezek 
a korrupciósbróker-típusok is számos specifikus vonást mutatnak. Először is az ideál-
tipikus esetben a fogadott politikai család a rezsim valamennyi, korrupció ellen szolgáló 
kontrollmechanizmusát megbénítja azáltal, hogy a kulcsfiguráit olyan intézményi biz-
tosítókká teszi, akik a csúcspatrónusnak tartoznak felelősséggel. Másodszor, a különböző 
korrupcióstervező-cégeket patronális autokráciában nem korrupt magánaktorok alkal-
mazzák külön-külön, hanem együtt dolgoznak, egyesített gépezetet alkotva, munkameg- 
osztással, a fogadott politikai család korrupt hálózatának részeként. Harmadszor, a nagy- 
korrupció (informális) intézményesítését követően a korrupciós tervezés különböző 
fázisait illetően specializációra kerül sor, és a korrupt tranzakcióban minden egyes lépést 
más-más szakosodott korrupciós tervező cég intéz. Végezetül az egyes oligarcháknak és 
poligarcháknak egyaránt megvannak a saját korrupciós brókereik, bár az intézményi 
biztosítókkal jellemzően maga a csúcspatrónus (aki jellemzően maga is poligarcha) ren-
delkezik, míg az oligarchák inkább a korrupciós brókerekkel állnak szorosabb kapcsolatban.

A kommunista diktatúrában a magánvállalati lobbista megfelelőjét az állami vállalat 
tolkacsának, vagyis magyarul kijáróemberének hívják:108

• Kijáróember (tolkacs) az az aktor, aki a gazdasági egységért felelős káderek (ál-
lami vállalati vezetők) és a bürokratikus koordinálásért felelős káderek (központi 
tervezők és felsőbb szintű pártkáderek) között teremt kapcsolatot szabályozatlan, 
nem transzparens módon. Feladatai, amelyekre nincs törvényes felhatalmazása, 
a következők: (1) képviselni a vállalatok érdekeit a bürokratikus koordinátorok 
felé, és (2) véghez vinni a tervalkukat, azaz elérni a terv kiigazítását agresszív be-
avatkozás vagy korrupció révén a határidők módosítása vagy a cég felé irányuló 
termékfolyam felgyorsítása érdekében.

A fő különbség a tolkacs és a másik két típusú mediátor-bróker között, hogy a kijáróember 
nem munkaadója magánhasznára dolgozik. A kijáróember dolga valójában, hogy segítsen 
áthidalni a tervgazdaság szűk keresztmetszeteit, és megőrizni a vállalat működőképességét. 

107 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 167–170.
108 Kornai, A szocialista rendszer, 132–133; Ledeneva, Russia’s Economy of Favours, 25–27.
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Kornai szerint a kijáróember tevékenysége „a piaci kapcsolatok […] csökevényes, torz for-
mája”: „[ha] a termelőeszközt (anyagot, félkész terméket, alkatrészt) beszerezni szándékozó 
vállalat hiányba ütközik, megtörténik, hogy megpróbálja a kibocsátó vállalat képviselőjét 
szívességekkel, ajándékokkal, esetleg pénzzel megvesztegetni. Ez az erőfeszítés – eltorzult 
formában – azt pótolja, amit piaci kapcsolat esetén a magasabb vételár felajánlása jelen-
tene, azzal az eltéréssel, hogy a többletet nem a terméket kibocsátó vállalat tulajdonosa 
kapja meg, hanem csupán az ügyet bonyolító néhány tisztviselő”.109 Emellett, míg sem 
a kijáróembernek, sem a korrupciós brókernek nincs törvényes megbízása munkaadója 
érdekében eljárni, a tolkacs nem a törvény kifejezett tilalma ellenére dolgozik, hanem in-
kább a jogi kereteken kívül (ezért „szabályozatlan” a tevékenysége). Ezen kívül a korrup-
ciós bróker az érdekérvényesítés törvényes módjait kerüli meg, míg a kijáróember 
a nómenklatúra hivatalos csatornáit. Arról van szó, hogy a kijáróember nem járja végig a 
bürokratikus adminisztráció minden fokát, azaz nem próbál előbb a munkaadója közvetlen 
felettesénél lobbizni, és onnan haladni felfelé lépésről-lépésre, hanem egyenesen a számára 
elérhető legmagasabb hivatalhoz fordul. S míg a tolkacs mindig alulról felfelé működik, és 
azért alkalmazzák, hogy magasabb hivatalokat betöltő emberekkel tárgyaljon, a korrupciós 
bróker haladhat felülről lefelé is, amikor egy poligarcha azért fizeti, hogy összekösse őt 
a klienseivel.

3.4.3. Gazdasági stróman (fantomcég)
Bár már a politikai stróman megjelenése is – ha visszagondolunk rá – azt jelezte, hogy 
a patronális autokráciában a közjó magánhaszonná alakítása alkalmi devianciából rendszer-
szerű működéssé lett, a strómannak van egy gazdasági változata is: ez az, amire a „stróman” 
szóval a köznyelvben általában utalnak. Lévén, hogy alapvető feladatuk, hogy a poligarchá-
kat a gazdaságban, különösen annak államtól függő részében helyettesítsék, saját nevükön 
tartják a patronális vagyon egy részét, vagy akár formailag egyes gazdasági egységeket is: 

• Gazdasági stróman az az aktor, akinek formális gazdasági hatalma van, de azt nem 
használhatja saját akarata szerint. Máshogy fogalmazva, a piaci cselekvés szférá-
jában tevékenykedik, de kliens egy patronális hálóban, alárendelve egy patrónus 
akaratának (s végső soron a csúcspatrónusénak), aki a stróman formális felhatal-
mazása fölött rendelkezik.

Sem a liberális demokráciák, sem a kommunista diktatúrák nincsenek „rászorulva” 
a stróman intézményére. Ezekben a rendszerekben egyszerűen mindenki az, ami: akár a 
jogrend, akár az erőszak által. Máshogy fogalmazva, ezekben a rendszerekben a stróman 
nem rendszerképző elem, ugyanis egybeesik a hatalom jellege és legitimációja, ahogy ez 
egyébként így volt a patronális autokrácia különféle történelmi előzményeiben is. Elvégre 
a feudális földesúr nem szorul a vazallusai elismerésére, s javait, birtokait is magától ér-
tetődően, nyilvánosan tarthatja a sajátjaként számon. A kommunista rendszerekben 
a nómenklatúra által definiált pozíciókat betöltő személyek is pontosan azok voltak, akik 

109 Kornai, A szocialista rendszer, 132–133.
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hivatalosan a formális pozíciójuk szerint. Sem az egyik, sem a másik rendszerben nem 
volt szükség strómanok jelenlétére a formális pozíció és a tényleges kompetenciák közötti 
szakadék áthidalására. Patronális autokráciákban azonban, ahol a formális intézményi 
kereteket a fogadott politikai család díszletekként használja, ott strómanokra van szükség 
a gazdasági és a politikai szférában egyaránt [→ 3.3.3.].

Bár lentebb elkülönítünk majd olyan strómanokat is, akik pusztán a nevüket adják 
egyes cégekhez vagy ügyletekhez, de maguk nem vesznek részt a vállalatok irányításában, 
a strómanok többsége általában két szerep ötvözetét testesítik meg: az orgazdáét és 
a vagyonkezelőét. Egyfelől orgazdák, amennyiben illegálisan szerzett vagyon birtoklói, 
akkor is, ha egyébként a vagyonfelhalmozás korrupt láncolatos cselekményeiben van-
nak formálisan jogszerűsített elemek is [→ 4.3.4.3.]. Ha a stróman mögött álló patrónus 
a kérdéses vagyont nem illegálisan halmozná fel, nem is lenne szüksége strómanra. Más-
felől viszont a stróman gyakran egyben vagyonkezelő is, amennyiben a vagyont nem holt 
tőkeként őrzi, hanem rátestálják a formálisan hozzá tartozó cégek menedzselésének min-
dennapi feladatait is. Viszont nem töltheti be nyíltan a liberális demokráciákban is ismert 
vagyonkezelő szerepét, éppen azért, mert a nevén tartott tőkét illegálisan halmozták fel. 
Így összegzi a „stróman” szó az orgazda és a vagyonkezelő kifejezéseket, avagy így áll össze 
a tevékenysége legális–gyakorlatias és illegális–bűnözői része.

A formálisan gazdasági strómanok által irányított cégeket önmagukban is nevezhet-
jük az egyszerűség kedvéért „strómannak”, de külön az ő leírásukra bevezethetjük a 
köznyelvben elterjedt „fantomcég” elnevezést is:110

• Fantomcég az a gazdasági egység, ahol a de jure tulajdonos anonimitást biztosít 
a de facto tulajdonosnak, miközben garantálja számára az ellenőrzést a fantomcég 
és annak erőforrásai fölött.

Ebben a tágabb értelemben a fantomcégeket irányíthatják mind vállalkozók, mind pedig 
gazdasági strómanok: ez mindössze attól függ, hogy a fantomcéget milyen célra alapí-
tották a pénzmosástól kezdve az adóelkerülésen át a formálisan politikai aktor vagyona 
és gazdasági hatalma álcázásáig terjedő skálán (az utóbbi a patronális autokrácia esetén 
jellemző).111 Bár a korrupt fantomcégekről szóló szakirodalom meglehetősen korlátozott, 
Jancsics Dávid korrupciókutató betölti ezt a hiátust, amikor a posztkommunista Ma-
gyarországra koncentrálva igyekszik megalkotni a fantomcégek tipológiáját.112 A termi-
nológiáját átvéve két altípust különböztethetünk meg: az élő és az üres fantomcéget. 
Patronális autokráciában mindkét fantomcég-típust a csúcspatrónus vagy valamelyik 
alpatrónusa érdekében hozzák létre, és arra használják, hogy learassák az általuk a fan-
tomcéghez informálisan és törvénytelenül irányított hasznot. Mint Jancsics írja, „az állam 
értékes forrásokat, licenszeket, koncessziókat vagy más monopolisztikus piaci pozíciókat 
oszt [az ilyen] fantomcégnek, amelyek gyakorlatilag garantálják a nyereségességet”.113 

110 Oroszországban a fantomcégeket („levije firmi”) néha kamucégeknek („pusztiski”) vagy majomcégeknek 
(„martiski”) is nevezik. Ledeneva, How Russia Really Works, 148.

111 Cooley, Heathershaw és Sharman, „Laundering Cash, Whitewashing Reputations”.
112 Jancsics, „Offshoring at Home?”
113 Jancsics, „Offshoring at Home?”, 12.
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Viszont míg az élő fantomcégek olyanok, mint bármely más gazdasági egység (azzal 
a jelentős különbséggel, hogy egy patrónus birtokolja és táplálja is informálisan), az üres 
fantomcégek már nem folytatnak gazdasági tevékenységet. Az üres fantomcégeket pusz-
tán technikai okokból hozzák létre, hogy legyen egy formális entitás, amely „jogszerűen” 
kaphat az államtól támogatásokat, például nyerhet közbeszerzéseket.114 A gazdasági 
strómanok fantomcégei rendkívül gyors felfutásúak, és annak ellenére válnak „nemzeti 
bajnokokká”, hogy közvetlenül az első elnyert közbeszerzésük meghirdetése előtt vagy akár 
azt követően alakultak meg. Megfelelő referencia és tőkeháttér nélkül képesek rögtön ha-
talmas állami megrendeléseket elnyerni, és szükség esetén tőkefedezet nélkül – rendszerint 
igen kedvező – hitelhez jutni.

Ami maguknak a gazdasági strómanoknak az alaptípusait illeti, egy oknyomozó 
újságíró gazdasági strómanokról szóló elemzése alapján hármat különböztethetünk meg:115

• Alkalmi stróman az a gazdasági stróman, akinek nincs személyes vagyona vagy 
pénzügyi tapasztalata, és csak identitását (nevét stb.) tudja adni a patrónusnak. Fő 
funkciója formálisan az üres fantomcégek irányítása („fantomizálás”), tehát nagy 
összegek is lehetnek a nevén, de csak korlátozott ideig. Ideális esetben semmiféle 
más szerepük nincs a fogadott politikai családon belül. 

• Prémium stróman az a gazdasági stróman, akinek van némi személyes vagyona és/
vagy pénzügyi tapasztalata, és ezeket is nyújthatja az identitásával (név stb.) együtt 
a patrónusnak. Fő funkciója a patrónusa számára történő vagyonfelhalmozás, te-
hát nagy összegek is lehetnek a nevén, méghozzá hosszabb időtartamra is. Lehet 
korrupciós bróker vagy oligarcha is.

• Elit stróman az a gazdasági stróman, akinek jelentős személyes gazdagsága és/vagy 
pénzügyi tapasztalata van, és ezeket is nyújthatja az identitásával (név stb.) együtt 
a patrónusnak. Fő funkciói: (1) a patrónusa számára történő vagyonfelhalmozás, 
és (2) üres fantomcégek működtetése, tehát nagy összegek és cégek is lehetnek 
a nevén, méghozzá hosszabb időtartamra is (olykor egy életre). Majdnem mindig 
oligarcha is egyben.

Szemügyre véve a három típust, működésük szempontjából két dolgot érdemes figyelembe 
venni. Először is ott a biztosítékok kérdése, azaz a stróman és patrónusa közti informális 
szerződés végrehajtatásának problémája.116 Az alkalmi stróman esetében ez ritkán jelent 
problémát; ő olykor nem is tudja, hogy az identitását használták, ha a patrónus egyszerűen 
csak ellopta valakiét annak érdekében, hogy egy, a stróman számára ismeretlen célra 
használja. A prémium- és elit strómanok esetében azonban tekintélyes a kockázat, mert ők 
formálisan megtartják a patrónusuk vagyonát, és elméletileg – kihasználva a jogi helyzetet 
– megtagadhatják tőle a vagyonhoz való hozzáférést. A patrónusok alkalmazhatják a szóbeli 
megegyezés és reputációs érvényesítés (egyszerű, de kockázatosabb) módszerét, vagy azt 

114 Jancsics egy másik definíciót használ. Jancsics, „Offshoring at Home?”, 14–16.
115 Brückner, „A strómanlét elviselhető könnyűsége”.
116 Vö. Lambsdorff, The Institutional Economics of Corruption and Reform.
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a (kevésbé kockázatos, viszont bonyolultabb) megoldást, hogy olyan jogi formulát találnak, 
ami korlátozza a stróman lehetőségeit.117 Azonban a leghatékonyabb megoldást általában 
nem más, mint a politikailag szelektív jogalkalmazás nyújtja: a stróman ellen csak akkor 
indul bűnügyi eljárás, ha elárulja patrónusát. Ez a megoldás természetesen csak azoknak az 
aktoroknak áll a rendelkezésére, akiknek hatalma van a törvényalkalmazó testületek fölött.

Az utolsó pont elvezet bennünket a második vizsgálandó aspektushoz, jelesül hogy 
kinek milyen fajta strómanja lehet. Mint említettük, általában az oligarcháknak és 
poligarcháknak is lehet gazdasági strómanjuk, aki képviseli őket a gazdaság szférájában. 
Lehetnek „családi barátok”, jelentéktelen vállalkozók, vagy akár oligarchák egy másik, 
jelentősebb oligarchának vagy poligarchának alárendelve. Egészen konkrétan az egypi- 
ramisos patronális háló csúcspatrónusa az összes oligarchát a kliensévé teszi, ami azt 
jelenti, hogy az oligarchák végső soron mind az ő elit strómanjaivá lesznek. Igaz, nem 
fosztják meg őket annyira az autonómiájuktól, mint egy strómant: az egyes oligarchák 
osztályozhatók is „strómanságuk” mértéke szerint, például a saját nevelésű oligarchák 
„strómanszerűbbek” a fogadott vagy belső körös oligarcháknál, mert az utóbbiak nem 
függnek a csúcspatrónustól annyira, mint az előbbiek. De a csúcspatrónus, mint „családfő” 
szeszélye szerint rendelkezhet a tulajdonukkal, ami azt jelenti, hogy ők nem tekinthetők 
a szó nyugati értelmében vett magántulajdonosnak [→ 5.5.3.4–5.].

3.5. Közösségi aktorok a három csúcsbéli 
rezsimtípusban

Ebben a részben fogalmi tereket feszítünk ki (három–három egymásnak megfelelő ideáltí-
pust határozunk meg) a közösségi cselekvés szférájának aktorai számára a három csúcs-
béli rezsimtípusban. Az aktorokat a következők szerint választottuk: (1) fontosságuk alap-
ján az egyes rezsimek működése szempontjából, és (2) csak ha ideáltipikus különbségeket 
lehet köztük tenni a három csúcsbéli rezsim tekintetében. Máshogy fogalmazva, noha 
a közösségi szféra egyes aktorai, akiket kihagyunk (például a művészek) fontosak lehetnek 
egy vagy több rezsimben, úgy döntöttünk, mégsem vesszük be őket, ha a szerepük a külön-
böző rezsimtípusokban lényegében azonos, azaz nem lehet őket ideáltipikusan elkülöníteni.

Természetesen, mivel a társadalmi cselekvés szférái csak az ideáltipikus liberális 
demokráciában vannak teljesen szétválasztva, a következő „közösségi” aktorok közül 
egyesek (a patronális autokráciákhoz és a kommunista diktatúrákhoz tartozók) a piaci 
és a politikai szféráknak is részei. Mivel azonban szerettük volna valahogy strukturálni 
az aktorok tárgyalását, úgy döntöttünk, hogy úgy különítjük őket el, ahogy az a főáramú 
irodalomban szokás. Így ugyanis látszani fog, hogy azok a szavak – sőt azok a formális 
titulusok –, amelyeket a liberális demokrácia nyelve használ ezeknek az aktoroknak a meg-
nevezésére, miért alkalmatlanok arra, hogy leírják a megfelelő aktorokat az informális 
intézmények fensőbbségével jellemezhető patronális rezsimekben.

117 Brückner, „A strómanlét elviselhető könnyűsége”.
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3.5.1. Polgár – szolga (kliens) – alattvaló
A közösségi szféra legalapvetőbb tagjai az emberek, akik egy bizonyos állam fennhatósága 
alatt élnek. Liberális demokráciában a nép tagjai fogalmilag polgárokként ragadhatók 
meg: 

• Polgár az az aktor, aki egy alkotmányos állam fennhatósága alatt él, amely a rá vo-
natkozó törvényeket alkotja. Alapvető jogai és szabadságjogai garantáltak, s ezeket 
szabadon gyakorolhatja az uralmi elit bárminemű közvetlen beavatkozása (azaz 
elnyomás) nélkül.

Értelmezésünk szerint a „polgár” jelentése egybevág a francia „citoyen” vagy az angol 
„freeman” szavakkal, amelyek „civil és politikai szabadságot élvező embert” jelentenek.118 
Ami a definícióban szereplő „alapjogokat és szabadságjogokat” illeti, azok közé sorolhatók 
a következők: a politikai szabadság (a választójog és a hivatalviselés joga), a gyülekezési 
és a szólásszabadság, a lelkiismereti és a gondolatszabadság, a személyi szabadság és 
a (személyi) tulajdon szabadsága, valamint az önkényes letartóztatással és fogva tartás-
sal szembeni szabadság.119 Az állam csak akkor avatkozik be ezen szabadságjogok gya-
korlásába, ha a jogok ütköznek, azaz, amikor az egyik polgár jogainak gyakorlása sérti egy 
másik ember jogait. Más esetben az állam semleges marad, és fenntartja a törvény előtti 
egyenlőséget a közösség minden egyes tagja számára.120

Patronális autokráciában az emberek idézőjelben „szolgaként”, vagy kliensként 
írható le:

• Szolga (kliens) az az aktor, aki egy maffiaállam fennhatósága alatt él, amely a rá 
vonatkozó törvényeket alkotja. Alapvető jogai és szabadságjogai formálisan garan-
táltak, de nem gyakorolhatja őket szabadon az uralmi elit közvetlen beavatkozása 
(azaz elnyomás) nélkül.

A szolga helyett a „kliens” kifejezés arra utal, hogy az ideáltípusú patronális autokráciában 
az emberek végső soron mind a csúcspatrónus alárendeltjei egy egypiramisos patronális 
hálóban. De jure a szolgának is megvan minden joga, ami egy polgárnak; de facto viszont 
ezek gyakorlásában akadályozza őt a fogadott politikai család. Ehhez az utóbbinak esz-
közök széles skálája áll a rendelkezésére a szelektív jogalkalmazástól az egzisztenciális 
fenyegetésig. Látni kell azonban, hogy a maffiaállam nem dogmatikus: ugyanúgy, ahogy 
a liberális demokrácia normatív törvényalkalmazása is átadja a helyét a csúcspatrónus általi 
diszkrecionális „igazságtételnek”, az elnyomásról szóló döntések is esetiek és célzottak. 
A szolgák helyzetét közvetve, illetve a helyzet logikáját már érintettük egy korábbi szakasz-
ban, amikor a politikai ellenzék patronális autokráciában zajló semlegesítéséről beszéltünk. 
Nevezetesen a fogadott politikai család csak a hatékony ellenzékkel törődik, vagyis azzal, 

118 „Freeman”.
119 Rawls, Az igazságosság elmélete, 87.
120 Vö. Kis, Az állam semlegessége.
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amely veszélyt jelenthet a hatalmára. Ha az emberek úgy gyakorolják alapvető jogaikat és 
szabadságjogaikat, hogy az nem jelent komoly fenyegetést a rezsimre nézve, akkor békén 
hagyják őket.121

Kommunista diktatúrában az emberek nem többek a nómenklatúra alattvalóinál:

• Alattvaló az az aktor, aki a pártállam fennhatósága alatt él, mely a rá vonatkozó 
törvényeket alkotja. Alapvető jogai és szabadságjogai nem biztosítottak, és ha bár-
melyiket gyakorolni próbálja, akkor ezért az uralmi elit részéről (az állam hatalmi 
gépezete révén gyakorolt) üldöztetéssel kell szembenéznie.

3.5.2. Civil szervezet (NGO) – álcivil-szervezet (GONGO) – 
transzmissziósszíj-szervezet (TRANSBO)

A közösségi szféra fő kollektív aktorai a különböző nonprofit szervezetek, amelyek 
a néppel állnak kapcsolatban, és igyekeznek elősegíteni bizonyos közösségi, társadalmi 
célok elérését. A „nonprofit” természetesen nem azt jelenti, hogy „no profit”: hogy az 
ilyen szervezetek bevételei sohasem haladhatják meg a kiadásaikat, vagy hogy feltétlenül 
veszteségesnek kell lenniük. Bizonyos értelemben ezek is gazdasági, illetve gazdálkodó 
szervezetek, s mint ilyenek, nem lehetnek fenntarthatók, ha folyamatosan a forrásaikon 
felül költekeznek.122 Amit viszont a „nonprofit” jelent, hogy a szervezetnek nem a profit az 
elsődleges motivációja: hogy veszteségek láttán a tulajdonosai, működtetői nem számolják 
fel, vagy kezdik leépíteni, átalakítani a „cég profilját” és „termékeit”, ahogy egy piaci vál-
lalkozó tenné, ha nem találkozna az általa nyújtott kínálat a kereslettel. Egy ilyen szervezet 
– ideáltipikus esetben – „egy ügyű”, amennyiben egyetlen ügyet vagy témát képvisel, s 
ezen nem változtat akkor sem, ha anyagi értelemben veszteségeket könyvel el. Ragaszkodik 
a missziószerűen képviselt nézeteihez, s inkább megpróbál alternatív forrásokból pénzt 
szerezni (a hitelfelvételtől az adományokig és a különböző keresztfinanszírozási meg- 
oldásokig), mint hogy feladja közösségi cselekvése választott céljait.

Liberális demokráciában nonprofit szervezetek az ún. civil szervezetek (NGO-k):123

• Civil szervezet (NGO) aktoroknak ama szervezett csoportja, amely be van ágyazva 
a közösségi cselekvés szférájába, és de jure és de facto egyaránt az államtól függet-
lenül működik. Alulról felfelé szerveződik, ami azt jelenti, hogy (1) alapítója lehet 
bármely polgár vagy polgárok csoportja, és (2) célja, hogy a polgár céljait támo-
gassa az uralmi elittel szemben. 

121 Visszatérünk még a szólásszabadság (média) helyzetéhez a 4. fejezetben.
122 Köszönettel tartozunk ezért a megjegyzésért Iványi Györgynek. Lásd még a jelen kötet első, angol nyelvű 

kiadásáról írt, értő recenzióját: Iványi, „Keresem a szót”.
123 Egy áttekintést ad a létező szakirodalomról Haque, „Non-Governmental Organizations”. A valóságban 

vannak NGO-k, amelyek nem nonprofit szervezetek, azonban a keretünk céljaira definiálhatjuk úgy a 
civil szervezet ideáltípusát, hogy az nonprofit szervezet. 
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Patronális autokráciában az ennek megfelelő, jellegzetes intézmények az álcivil szerve-
zetek (GONGO-k):124

• Álcivil szervezet (GONGO) aktoroknak ama szervezett csoportja, amely be van 
ágyazva a közösségi cselekvés szférájába, és de jure az államtól függetlenül műkö-
dik, de facto azonban az államtól függ. Felülről lefelé szervezett, ami azt jelenti, 
hogy (1) az uralmi elit arra felhatalmazott tagjai alapítják, és (2) a célja, hogy 
az uralmi elit érdekeit szolgálja az emberekkel (szolgákkal/kliensekkel) szemben. 

A „GONGO”, vagyis az angol elnevezésből képzett mozaikszó (government-organized 
non-governmental organization, „állam által szervezett nem állami szervezet”) egy fogalmi 
önellentmondást próbál megragadni: hogy ezek a szervezetek formálisan valódi civilekként 
pozicionálják magukat, miközben a valóságban állami szervezetek, melyeket (informálisan) 
az uralmi elit alapított és tart fenn, és a fennálló hatalmat szolgálják. Lévén a maffiaállamok 
pragmatikusak, és nem tiltják be (az összes) ellenzéki csoportot, valódi civil szervezetek is 
létezhetnek, amennyiben nem jelentenek kihívást a hatalom és az általa használt ideoló-
giai panelek számára. A veszélyt jelentő civil szervezetek – különösen a korrupcióellenes 
NGO-k – sorsa a hatalom részéről történő semlegesítés [→ 4.4.3.2.], miközben az álcivil 
szervezetek a szabályozás és pénzügyi támogatás révén egy privilegizált státuszt élveznek.125

Kommunista diktatúrában a közösségi szféra elsődleges aktorai a pártállam transz-
missziósszíj-szervezetei, amit TRANSBO-nak is rövidíthetünk:126

• Transzmissziósszíj-szervezet (TRANSBO) aktoroknak ama szervezett csoportja, 
amely be van ágyazva a közösségi cselekvés szférájába, és de jure és de facto egya-
ránt az államtól függően működik. Felülről lefelé szervezett, ami azt jelenti, hogy 
(1) az uralmi szervezet arra felhatalmazott tagjai alapíthatják, és (2) célja, hogy az 
uralmi elit érdekeit mozdítsa elő az alattvalókkal szemben.

A „transzmissziós szíj” gyakori kifejezés a kommunizmus terminológiájában, amit ál-
talában Lenin 1922-es, a szakszervezeteknek a párt és a tömegek közötti „transzmissziós” 
szerepéről szóló leírásához vezetnek vissza.127 Valójában minden olyan szervezet, mint a 
szakszervezetek, népfront-jellegű szervezetek, ifjúsági kommunista szervezetek, kulturális 
szövetségek, nőszövetség stb. egytől egyig TRANSBO volt, mely a kommunista párt legfőbb 
testületének akaratát – illetve konkrétan a kívánt közösségi életstílust – közvetítette a tár-
sadalom különböző szegmensei felé. A TRANSBO-k vezetőit a pártvezetés nevezi ki (illetve 
ők hagyták jóvá a kinevezést), és ideáltipikusan a vezetők maguk is a nómenklatúra tagjai.

124 Naím, „Missing Links”; Varga, „A GONGO-jelenség és kormányzati civilek Magyarországon”, 237–238.
125 Nagy C., „A civil társadalom domesztikálása”.
126 A kommunista diktatúra ezen szervezeteit a szakirodalom „tömegszervezeteknek” is szokta nevezni; lásd 

Kornai, A szocialista rendszer, 71–72. Mi azonban a „transzmissziós szíj” elnevezés mellett döntöttünk, 
ami nem (s valójában a TRANSBO maga sem) csupán a kommunista diktatúra sajátossága.

127 Vö. Lenin, „A szakszervezetek szerepe és feladatai az új gazdasági politika viszonyai között”. A magyar 
fordításban a kifejezés „a kommunista pártot a tömegekkel összekötő áttétel” (uo., 907.).
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Mint az olvasók emlékezhetek rá, a 3.3.8. fejezetben használtuk már a „transzmissziós 
szíj” kifejezést, méghozzá a patronális autokrácia uralkodó pártjára. Valóban, a fogadott 
politikai családnak is vannak különféle transzmissziós szíjai a patronális autokrácia 
közösségi szférájában. Ezen szervezetek némelyike, mint a transzmissziósszíj-párt, 
nem fér bele a fentebb definiált, rövidítésekkel jelölt szervezetek egyikébe sem, hanem 
független fogalmakat képviselnek a társadalmi cselekvés más szféráiban. Azonban van 
egy sor állami szervezet (kulturális, tudományos, sport stb.), amelyre illik a TRANSBO 
meghatározása. Ezek a formálisan állami szervek akár látszólag autonóm szervezetek is 
lehetnek, de informálisan mindenképp a fogadott politikai család uralma alatt állnak. 
Az ilyen szervezeteknek három fő funkciója lehet, melyek a különböző estekben más-
más súllyal jelennek meg: (1) kifizetőhelyek, azaz olyan „kimenetek”, amiken keresztül 
általában a fogadott politikai család közpénzeket csatornáz át magánzsebekbe, konkrétan 
pedig szinekúrát biztosít az arra érdemesítetteknek; (2) toborzóközpontok, azaz olyan 
formális szervezetek, ahol azok, akik szeretnék, ha a fogadott politikai család befogadná 
őket, a csatlakozással kinyilváníthatják ebbéli szándékaikat; és (3) a szimbolikus politika 
bástyái, azaz olyan szervezetek, amelyek szállítják és nyilvánosan támogatják a rezsim 
ideológiai legitimációját, és egyben propagálják a patriarchális család (jellemzően konzer-
vatív) kulturális, életformabeli normáit.128

3.5.3. Független egyház – kliensegyház – elnyomott egyház

3.5.3.1. Általános definíciók
A közösségi aktorok között különleges (és a posztkommunista régióban történetileg igen 
fontos) szerepet töltenek be a közösségi cselekvés szférájában az egyházak. Ennek a szónak 
a meghatározását most leszűkítjük a hívőket képviselő intézményekre, továbbá ezen a 
ponton nem teszünk különbséget a különböző vallások egyházai között sem, hanem inkább 
az ideáltipikus különbségeket írjuk le, amelyek az egyházak három csúcsbéli rezsimtípus-
ban betöltött szerepében és státusában megfigyelhetők.

Liberális demokráciában az egyházak függetlenek: 

• Független egyház az a vallási szervezet, amely működésében (kommunikáció, 
belső szabályok, ceremóniák stb.) független az államtól. Az állam a létét norma-
tív alapon ismeri el, elsődleges funkciója pedig, hogy valláshoz kapcsolódó szol-
gáltatásokat nyújtson a híveinek. Az államot a független egyház vonatkozásában 
szekuláris államnak mondhatjuk, mert célja, hogy semleges keretet biztosítson 
a vallások egymás mellett éléséhez.

Az egyházak függetlensége általában fakad a társadalmi cselekvés szféráinak szétválasz-
tásából, konkrétan pedig az állam és az egyház elválasztásából.129 Kétségtelen, hogy a füg-
getlen egyházak ideáltipikusan is kapnak állami támogatásokat, illetve egyes országokban 
(részleges) adómentességet élveznek. Ezeket a privilégiumokat azonban normatív alapon 

128 Bozóki, „Családi tűzfészek”. Az ideológia kérdésére még visszatérünk a 6. fejezetben [→ 6.4.].
129 Egy áttekintést ad Dreisbach, „The Meaning of the Separation of Church and State”.
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biztosítják a számukra, amennyiben megfelelnek bizonyos előre lefektetett kritériumok-
nak, amik alapján az állam vallási csoportként (felekezetként) ismeri el őket. Patronális 
autokráciában viszont, ahol az állam és egyház összejátszását figyelhetjük meg, a felekeze-
tek anyagi támogatását éppúgy, mint az állami elismerését diszkrecionális alapra helyezik: 
olyan alku tárgyává, melynek a csúcspatrónushoz való lojalitás a valutája. Ily módon az 
egyházak klienshelyzetbe kerülnek:

• Kliensegyház az a vallási szervezet, amely működésében (kommunikáció, belső 
szabályok, ceremóniák stb.) az államtól függ. Az állam diszkrecionális alapon 
ismeri el, és fő funkciója, hogy kampányoljon az uralmi elit mellett, és ideológiai 
(vallási) köntös mögé rejtse a cselekedeteit. Az államot a kliensegyházhoz való 
viszonyát illetően hipokrita államnak nevezhetjük, mert politikai eszközként al-
kalmazza a vallást.

A fogadott politikai család hitbéli, vallásos elköteleződése is éppoly pragmatikus, mint 
bármely más ideológia iránt [→ 6.4.3.]. Funkciója egyrészt, hogy az uralom legitimációját 
egy számonkérhető demokratikus alapról egy számonkérhetetlen tekintélyelvűre helyezze, 
és a csúcspatrónus tetteit egyre inkább mint a gondviselés által irányítottakat ideologizálja. 
Másrészt, hogy a köz megannyi ügyét egy vita alá nem vonható nyelven ritualizálja. Har-
madrészt pedig, hogy a fogadott politikai család uralmának társadalmi beágyazottságot 
biztosítson a politikailag nehezen elérhető régiókban és társadalmi csoportokban. Röviden, 
a kapcsolat az egyház és a hatalom között világiasan üzleti.130

Végül kommunista diktatúrában elnyomott egyházakról beszélhetünk:

• Elnyomott egyház az a vallási szervezet, amelyet az állam betilt, vagy a működé-
sében (kommunikáció, belső szabályok, ceremóniák stb.) hátráltat. Az állam nem 
ismeri el, azaz megfosztja nyílt (törvényes) közösségi funkcióitól. Az államot az 
elnyomott egyház tekintetében vallásellenes államként tarthatjuk számon.

A kommunizmus alatt az egyházakat nem ismerik el hasznos közösségi funkciót betöltő 
intézményként. A vallást szembeállítják a „tudományos marxizmussal”, ami a kommu-
nista propaganda szerint „észszerűséget” kínál a „babonák” helyett; azt hirdeti, hogy 
az ember „maga irányítja a sorsát”, szemben az „isteni akaratnak való alávetettséggel”; és 
„gazdagságot és prosperitást” hoz ahelyett a nyomorúság helyett, amit „a múlt sok-sok évi 
imádsága” elért.131 Ezt követően a pártállam lerombolja a vallási épületeket, elkobozza az 
egyházak vagyonát, és megfosztja őket jogi státusuktól.132 Ha maradnak teljesen be nem 
tiltott egyházak, azokat alárendelik a nómenklatúrának, ami a helyi vallási vezetőik ki-
nevezéséért is felel (ugyanúgy, mint a TRANSBO-knál), és/vagy a párt titkosszolgálata épül 
be fedett ügynökökkel a soraikba.

130 Gábor, „A kisajátított Isten országa”.
131 Dragadze, „The Domestication of Religion under Soviet Communism”, 145.
132 Dragadze, „The Domestication of Religion under Soviet Communism”.
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3.5.3.2. Regionális különbségek az állam egyházhoz fűződő kapcsolatában 
a posztkommunista régióban

Amint azt az 1. fejezetben kifejtettük, az egyház meghatározó elem volt a szovjet birodalom 
három történeti régiójában. Különösen fontos szerepet töltött be az iszlám régióban, amit 
az egyház és az állam azonossága jellemzett a kommunista uralom előtt. A kommunista 
időkben az egyházakat (az ideáltipikus leírásnak megfelelően) akadályozták és kiszorí-
tották a társadalmi cselekvés összeolvasztott szféráiból, ami bürokratikus formában folyt 
tovább. A Szovjetunió összeomlása után iszlám újjászületés indult a közösségi cselekvés 
szférájában a posztszovjet Közép-Ázsiában, a politikai cselekvés szférájában viszont 
a helyi patronális autokráciák jellemzően lesújtanak a politikai hatalomra törő vallási 
mozgalmakra, aminek fő okai az iszlamista szélsőségesekkel való különböző összeüt-
közések a térségben.133

A keleti ortodox régióban hagyománya van az állam és az egyház szimbiózisának, 
amelyben a világi hatalom feje felügyeletet gyakorol a spirituális hatalom feje fölött.134 
Ha Oroszország esetét nézzük, a rendszerváltás óta a vallás újjáéledt, és 2010-re már 
több mint száz ortodox testvériséget alapítottak.135 Ugyanakkor a széles körben elterjedt 
hiedelemmel szemben az egyház nem rendszermeghatározó intézmény, hanem sokkal 
inkább az orosz rezsim rendszerálcázó ideológiai köntöse. Mint kutatók kimutatták, 
az Ortodox Egyház befolyása a politikai cselekvés szférájában a Szovjetunió összeomlása 
óta viszonylag gyenge,136 azonban új életet nyert a közösségi cselekvés szférájában, ahol 
igen komoly befolyásra tett szert.137 A Putyin-korszak csúcsán (azaz mire a rendszer tel-
jesen kifejlett patronális autokráciává vált) megfigyelhető lett az állam és egyház kölcsönös 
előnyökön alapuló összejátszása. Mint Ben Judah írja a Putyin-rendszerről szóló átfogó 
elemzésében: „[az Ortodox Egyház] költségvetése immár titok, de a vagyonát legalábbis 
több milliárd dollárra becsülik. Vagyonportfóliója robbanásszerűen nő, mióta egy 2010-es 
törvény megfogadta, hogy minden, Lenin forradalma alatt elkobzott földjét visszaszol-
gáltatják. Ez Oroszország legnagyobb földbirtokosává teheti az Ortodox Egyházat. [Más-
felől], a Pátriárka a Kremlben [lakik], minden beiktatáskor megáldja az elnököt, gyakran 
szerepel élő adásban Putyin és miniszterei oldalán, papjai integrálódnak a hadseregbe, s 
a vallás de facto a párt és az állam vallása”.138 Nem csoda, hogy 2018 végén Ukrajna, amely 
a keleti ortodox régió és a nyugati kereszténység közti határ keleti oldalán található, úgy 
döntött, hogy az orosz befolyástól független, önálló egyházat hoz létre, a vallási hata-
lom szakadását idézte elő a két világi hatalom közti sok éves konfrontáció után.139

Végül térjünk át a nyugati keresztény történeti régióra. Az állam és az egyház össze-
játszása Magyarországon, amely a térség egyetlen patronális autokráciája, példa nélkül 
való abban az értelemben, hogy a kommunizmus uralomra jutása előtt az állam és az 
egyház el voltak választva. A rendszerváltás után hamarosan láthatóvá vált a fő egyházak 

133 Khalid, Islam after Communism.
134 Knippenberg, „The Political Geography of Religion”.
135 Knox, Russian Society and the Orthodox Church.
136 Papkova, The Orthodox Church and Russian Politics.
137 Judah, Fragile Empire, 150–154.
138 Judah, Fragile Empire, 151.
139 Barabás T., „Néhány éven belül az eddigi legnagyobb szakadás várható az ortodox egyházban”.
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összejátszása a politikai szférával: az 1998-as választásokon már a katolikus és a reformá-
tus egyház biztosította a megtért Fidesz hiányzó szervezeti hátterét. Ez nem csak a párt 
kampányköltségeit kímélte, hanem az ország egészét elérte, és olyan társadalmi csopor-
tokat volt képes befolyásolni, amelyek választói döntésüket nem racionális mérlegelés, 
hanem hitbéli elköteleződés alapján hozták meg.140 2010 és az egypiramisos patronális 
háló létrehozatala óta a mobilitás szempontjából meghatározó fontosságú gimnáziumi ok-
tatásnál az egyházi iskolákat preferálják: (1) azért, hogy a társadalmi mobilitás csatornáit 
politikai kontroll alá vonják, és (2) az ideológiai indoktrináció és az autonóm gondolkodás 
csökkentése céljából.141 A fogadott politikai család által kooptált magyar egyházi vezetők 
magatartásukkal ugyancsak inkább Orbánhoz igazodnak, semmint az egyház fejéhez. 
Sajátos példája volt ennek a magyar egyházi vezetők szembeszegülése a menekültválság 
idején a pápának a migráció kérdésében elfoglalt álláspontjával, amikor a Fidesz is kemény 
migránsellenes retorikát folytatott.142

Magyarország éles ellentétben áll a régió egy másik országával, nevezetesen Lengyel- 
országgal. Az ellentét talán nem nyilvánvaló, különösen, ha meggondoljuk, hogy Jarosław 
Kaczyński és pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) is az egyház és állam összejátszását képviseli, 
de egy közelebbi összehasonlítás révén lényeges különbségeket tárhatunk fel.143 Az egyház, 
mely régi és tartós szerepet játszik a lengyel állam és társadalom életében, a PiS nyílt 
közpolitikai szövetségese. Simona Guerra kutató szerint a katolikus egyház és a PiS köl-
csönösen profitálnak ebből a szövetségből, amelyben az előző legitimációt nyújt az utób-
binak és az általa hirdetett „keresztény társadalmi” programnak. Ebbe beletartozik az 
igen szigorú abortuszellenes szabályozás, valamint az egyháznak az oktatásban nyújtott 
előjogok és a vallás mindennapi életben való terjesztése.144 Az egyház Lengyelországban 
gyakorlatilag úgy működik, mint egy érdekcsoport, amely különösen nagy befolyással 
bír mind a politikára, mind a társadalomra [→ 4.3.2.3.]. Ezzel szemben az egyház a mai 
Magyarországon Orbán patronális politikai szövetségese, ami tiszta, nagyon is világia- 
san üzleti kapcsolat. Igaz, az egyház privilegizált státust élvez az oktatásban – ugyanúgy, 
mint Lengyelországban – és Orbán a kommunikációjában is gyakran él keresztény vallásos 
panelekkel, de egyrészt használ pogány és más elemeket is, amelyek ellentmondanak a 
kereszténységnek [→ 6.4.2.2.],145 másrészt pedig az egyház társadalmi szerepe az oktatásra 
korlátozódik, nem úgy, mint Lengyelországban. Valójában az oktatást kivéve a többi 
állami hivatal és szakpolitika Magyarországon olyan érdekeket követ, amelyek gyakran 
ellentétesek minden vallási tanítással s az egyház érdekeivel is általában [→ 6.4.1.3.]. Ha 
figyelembe vesszük az állami tevékenységek összességét, illetve azok indoklásait, a magyar 
politizálás ugyanolyan eklektikus, mint Orbán ideológiai álláspontja – és ugyanabból az 
okból. Ugyanis mind a kommunikációban, mind pedig a politikában Orbán azt az elvet 
követi, amit mi „funkcionalitás-koherenciának” fogunk nevezni: azon az alapon választja 

140 Enyedi, „Religious and Clerical Polarisation in Hungary”.
141 Andor, „A cselédmentalitás visszaépítése, avagy az orbáni oktatáspolitika”, 305–309.
142 Lásd pl. „Migráns-ügyben a pápa nem tévedhetetlen, sőt...”; „A szegedi püspök elutasította Ferenc pápa 

kijelentését”.
143 Egy részletesebb összehasonlításért lásd Magyar és Mitrovits, „Lengyel–magyar párhuzamos 

rendszerrajzok”.
144 Guerra, „Eurosceptic Allies or Euroenthusiast Friends?”.
145 Ádám és Bozóki, „State and Faith”.
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ki az ideológiákat, hogy melyik felel meg a hatalomkoncentráció és a személyes vagyo- 
nosodás ikermotivációinak. [→ 6.4.1.]. Mindez éles ellentétben áll Kaczyński politiká-
jával, amit a hatalom és ideológia motivál: a hatalom koncentrációja kéz a kézben jár 
a „nemzeti-keresztény” értékrend hegemónná tételének törekvésével. A lengyel rezsim inkább 
ideológiavezérelt, s „következetlenségei” nem 180 fokos fordulatok sokaságát jelentik, mint 
Magyarországon. Kaczyński elképzeléseiben az állam és a katolikus egyház szorosan össze-
fonódva működik (ahogy fogalmazott: „A kereszténység identitásunk része, az egyház pedig 
közösen vallott értékrendünk hirdetője és őrzője Lengyelországban”).146 Végső soron az egy-
ház és az állam Lengyelországban és Magyarországon megfigyelhető viszonyát épp az külön-
bözteti meg, ami ezen országok rezsimjeit is: jelesül, hogy Kaczyński ideológiavezérelt 
populista, míg Orbán ideológiaalkalmazó populista [→ 6.4.].

3.6. Az összejátszó szférák uralmi elitje: a fogadott 
politikai család 

A három csúcsbéli rezsimtípus egyéni és kollektív aktorainak szféránkénti bemutatása után 
vizsgálatunk következő tárgya a fogadott politikai család: az uralmi elit, amely egyesíti 
a politikai, gazdasági és közösségi aktorokat és kapcsolatokat [→ 2.2.2.]. Míg a fogadott 
politikai család az egyetlen uralmi elit, aminek könyvünkben külön részt szentelünk (lévén 
ez az egyik központi fogalmi innovációnk a posztkommunista rezsimek tanulmányozásá-
hoz), először a fogadott politikai családot más elittípusokhoz képest fogjuk majd defini-
álni. Így pedig más uralmi eliteket is leírunk (köztük a nómenklatúrát, a feudális eliteket 
és az „uralkodó osztály” általános fogalmát), és kísérletet teszünk arra, hogy kimutassuk 
a különbséget köztük, illetve a fogadott politikai család között. Miután meghatároztuk a 
fogadott politikai családot, mint sui generis fogalmat, továbblépünk a fogadott család ant-
ropológiai jellegének, azaz a patronális autokráciák ideáltipikus vezetőit jellemző belső 
viszonyoknak és kultúrának a leírásához.

3.6.1. Mi a fogadott politikai család, és mi nem?
Amikor a posztkommunista régió uralmi elitjeinek a fogalmi rendjéről van szó, kétféle 
megközelítésmódot figyelhetünk meg a szakirodalomban. Az első, amihez mi is tarto-
zunk, úgy értelmezi ezeket az uralmi eliteket, mint sui generis147 típusokat: ide tartozik 
például Janine R. Wedel és Olga Kristanovszkaja, akik mindketten a „klán” szót használják

146 Schmitz, „As an Election Nears in Poland, Church and State Are a Popular Combination”.
147 A „sui generis” kifejezést abban az értelemben használjuk, hogy a fogadott politikai család egy egyedi, 

újszerű jelenség a régióban az alábbiakban tárgyalandó szociológiai és történeti kategóriákhoz képest. 
Ám a „fogadott politikai család” ideáltípusa alkalmazható lehet más régiók és korok formális és 
informális pozíciókat és elemeket vegyítő hálózatainak leírására is. Egy kézenfekvő példa a reneszánsz 
Firenzében működő Cosimo de’ Medici (bár az ő hálózatát nem jellemezte a kriminalitás). Lásd Padgett 
és Ansell, „Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434”.
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(amit a következő rész elején vizsgálunk majd meg [→ 
3.6.2.1.]). Van azonban egy másik, látszólag népszerűbb 
megközelítésmód, miszerint a poszt-kommunista eliteket 
egy korábban már létező ideáltípus vagy egyes történelmi 
elitek szűkített vagy bővített altípusaiként lehet megragadni. 
Az előbbire példaként olyan kifejezésekre gondolhatunk, 
mint „az új uralkodó osztály”; az utóbbi – a prekommunista 
és kommunista korszakok alapján – olyan fogalmakat szült, 
mint az „újfeudális elit” vagy a „neo-nómenklatúra”.148 

Tárgyalásunkban ezt a második megközelítést elu-
tasítjuk, ugyanis meggyőződésünk szerint a fogadott 
politikai család és a már létező elittípusok között több 
a különbözőség, mint a hasonlóság. Állításunk alátámasz-
tására részletesebben is ki fogjuk fejteni, hogy a fogadott 
politikai család miért (a) nem osztály, (2) nem feudális 
rend és (3) nem nómenklatúra. Látni fogjuk, hogy min-
dig van egy olyan aspektus, amiben ezek az uralmi elitek 
hasonlítanak a fogadott politikai családra, s általában ez 
alapján a kérdéses hasonlóság alapján szokták a kutatók 
a típust fogalmi kiindulópontnak választani. Azonban a 
legtöbb más szempontból már egyáltalán nem találunk 
hasonlóságot – köztük olyanok szempontokban sem, ame-
lyek alapjaiban határozzák meg a fogadott politikai család 
működését és jellegét.

3.6.1.1. Miért nem osztály a fogadott politikai család?

Ha az „osztály” terminusból indulunk ki, fordulhatunk a marxista hagyományhoz vagy 
Weber osztálymeghatározásához a Gazdaság és társadalom sokat idézett, osztályokról, ren-
dekről és pártokról szóló fejezetéből (lásd 3.5. idézet).149 Mindkét hagyományban az osz-
tály legfontosabb jellemvonása az, hogy alapvetően gazdasági jelenség,150 és a csoportokon 
belüli érdekközösséget és a csoportok közti érdekkülönbségeket is a munkamegosztás és 
a tőkés termelési mód dinamizálják.151 Ez adja az alapot ahhoz, hogy az osztályt kiinduló 
fogalomnak válasszák, a fogadott politikai család tagjainak különleges gazdasági státusára 
reflektálva. A posztkommunista egypiramisos háló azonban nem tekinthető osztálynak, 
mert a fogadott politikai család:

 ◆ nem alapvetően gazdasági jelenség. Hale rögtön az elemzése elején rámutat erre, 
amikor azt írja, hogy a patronális politika „az olyan társadalmak politikájára utal, 

148 Vö. Petrov, „Putin’s Neo-Nomenklatura System and Its Evolution”.
149 Természetesen az osztályoknak számos különböző megközelítése van. Egy áttekintést ad Wright, 

Approaches to Class Analysis.
150 Pakulski és Waters, „The Reshaping and Dissolution of Social Class in Advanced Society”.
151 Scheiring, Egy demokrácia halála, 81. Vö. Wright, „Understanding Class”.

3.5. idézet. Max Weber az osztály fogalmáról.

„Ott fogunk »osztályról« beszélni, ahol 1. nagy-
számú ember megélhetési esélyei valamilyen sajátos 
ok következtében egyformán alakulnak, ameddig 
2. ez az okozó tényező pusztán javak birtoklásához és 
haszonszerzéshez fűződő gazdasági érdek, még-
pedig 3. piaci (áru- vagy munkaerő-piaci) feltételek 
között. […] Az osztályhelyzet szempontjából en- 
nélfogva mindig az az alapvető kérdés, hogy valaki- 
nek »van«, illetve »nincs birtoka« […] Ezeken a 
kategóriákon belül azonban további különbségek 
vannak az osztályhelyzetekben attól függően, 
hogy milyen jellegű a haszonszerzés céljából érté-
kesíthető birtok az egyik oldalon, és milyen 
jellegűek a piacon felkínálható szolgálatok a 
másik oldalon. […] Mindig közös vonás az, hogy 
milyen esélye van valakinek a piacon: ez az esély 
az, ami közös feltétele az egyének sorsának. Ebben 
az értelemben az »osztályhelyzet« végső soron »piaci 
helyzet«. [A puszta birtoklás] még nem hoz létre igazi 
»osztályt« – csupán az első lépcsőt jelenti az osztály 
kialakulásához vezető úton […]. [Az] »osztályt« 
egyértelműen gazdasági érdekek […] teremtik meg.”

– Max Weber, Gazdaság és társadalom: A megértő 
szociológia alapvonalai, 2/3. kötet (Budapest: KJK, 
1996), 32–34.
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ahol az egyének elsősorban tényleges ismeretségi láncokon át, konkrét jutalmak 
és büntetések személyre szabott cseréje köré szervezik politikai és gazdasági te-
vékenységeiket”, nem pedig olyan elvek köré, mint „a gazdasági osztályon alapuló 
kategorizáció”.152 Valójában a patronalizmus kultúra és politikai törekvés terméke 
[→ 1.5.1.], a patronális uralmi elit javára kialakuló gazdasági és társadalmi egyen-
lőtlenség fő hajtóereje pedig a diszkrecionális állami beavatkozás [→ 5.4.]. Ezzel 
szemben az osztály a kapitalizmus, vagyis személytelen piaci erők következmé-
nyeként jön létre (s ezért alapvetően gazdasági jelenség). Igaz, hogy – amint arra 
egyes osztályteoretikusok rámutatnak – az állam a kapitalista osztály eszközévé 
válhat, amellyel az elitpozícióját erősítheti.153 Azonban míg liberális demokráci-
ában egy ilyen osztályelemzés érvényes lehet [→ 5.3.1.], patronális autokráciában 
nem a kapitalisták, és nem is a piacorientált vállalkozók azok, akik „használják” az 
államot. Éppen fordítva van: a politikai vállalkozás az, amely üzleti vállalkozásba 
megy át, és a csúcspatrónus rendelkezik az állammal, arra használva a közhatalom 
eszközeit, hogy jutalmazzon és büntessen, illetve az oligarchákat az egypiramisos 
hálózata függelmi rendjébe tagozza be [→ 3.4.1.3–4., 5.3.2.3.]. Nem az egyenlőtlen-
ség „okozza” a fogadott politikai családot, hanem a fogadott politikai család az oka 
a társadalmi egyenlőtlenség, a közeledés és a távolság mintázatainak. A vagyoni 
különbségek szerkezete egy politikai-gazdasági csoport, a fogadott politikai csa-
lád és kedvezményezettjei tevékenységének köszönhető a társadalom más tagjaival 
szemben [→ 6.2.2.2.];

 ◆ hasonló státusú gazdasági aktorokat is leigáz politikai, patronális alapon. 
A csúcspatrónus rendszeresen támad gazdag tőkéseket is, azaz olyan embereket, 
akik hasonló az osztályhelyzetben vannak abban az értelemben, hogy ugyanúgy sok 
termelő tulajdon van a birtokukban, mint a fogadott politikai családnak [→ 5.5.3.]. 
Mindez politikai, nem pedig gazdasági törésvonalakat jelez az elitcsoportok között: 
a fogadott politikai család célpontjait azok alkotják, akiknek nincs patronális kö-
tődése, magyarán körön kívül vannak vagy hűtlenek [→ 5.5.4.]. Ugyanakkor az 
oligarchák és a strómanok nem „tőkések”, mivel a tőkéjüket nem használhatják 
szabadon a csúcspatrónus engedélye nélkül [→ 5.5.3.4.].154 A politikai és gazdasági 
aktorok közti kapcsolatok dinamikáját nem a piac vagy a munkamegosztás dina-
mizálják, hanem a patronalizmus személyes tényezői;

 ◆ a kohéziója nem osztálytudaton vagy identitáson alapszik, hanem személyes 
lojalitáson. Pakulski és Waters leírása szerint az osztályelméletekben az osztályon 
belüli „tagság oksági kapcsolatban áll a tudattal, az azonossággal és a gazdasági 
arénán kívüli cselekvéssel is. Hatással van a politikai preferenciákra, az életstílus- 

152 Hale, Patronal Politics, 9–10.
153 Domhoff, Who Rules America? Lásd még Scheiring, Egy demokrácia halála, 79–85.
154 Vö. Scheiring, Egy demokrácia halála, 203–210. Az osztályszemlélet még inkább félrevezető olyan 

patronális autokráciákban, amelyek a külföldi működőtőke-befektetéstől (FDI) függenek, s így a külföldi 
cégek hangsúlyosabb szerepet játszanak a gazdaságban [→ 7.4.5.], ugyanis az ilyen rezsimekben a külföldi 
gazdasági aktorok egy üzleti csoportot alkotnak, melyet a rezsim stabilitása érdekében kooptálnak, míg a 
hazai oligarchák és gazdasági strómanok egy informális patronális hálózatba tagozódnak be [→ 5.4.2.3.].
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választásra […] a házasodási, foglalkozásöröklési mintázatokra […], és így 
tovább”.155 Ezzel szemben a fogadott politikai családot a patriarchális család kultu-
rális mintái jellemzik, különösen a csúcspatrónus patriarchális uralma. Miközben 
mind megfelelnek a személyes lojalitás kritériumának (és egyszersmind képesek 
megérteni és teljesíteni a csak informálisan kiadott utasításokat),156 a fogadott csa-
lád tagjai kultúra és egyéni életstílus tekintetében meglehetősen sokfélék lehetnek, 
ami nincs oksági kapcsolatban a fogadott politikai családban betöltött (informális) 
státusukkal;

 ◆ a tagok közti vertikális, hierarchikus kapcsolatok jellemzik horizontális viszo-
nyok helyett. Mind a marxi, mind a weberi osztályelemzésből az következik, hogy 
a hatalmi egyenlőtlenségek az osztályok között állnak fenn, nem az osztályokon 
belül. Az osztály ideáltipikusan olyan emberekből áll, akik csak horizontális kapcso-
latban lehetnek, és az osztályok tagjai közt nincsenek alárendeltségi láncok (egészen 
addig, amíg ezek az emberek formális szervezetet nem alakítanak, mint például egy 
pártot, ahol már szükségképpen vannak vertikális kapcsolatok is).157 Ezzel szem-
ben, amint azt a 2. fejezetben kifejtettük, a fogadott politikai család patronális háló, 
amelyet az (informális) patrónus–kliens engedelmességi láncok jellemeznek;

 ◆ olyan társadalmat teremt, amelyben a kollektív alkuk osztályalapú, horizontális 
státusszervezetei nem működnek. Osztálytársadalomban az egyes homogén osz-
tályok érdekeit aggregálják, majd valamilyen érdekképviseleti testület (mint például 
szakszervezet) képviseli őket civilizált osztályközi viszonyokban. A fogadott politi-
kai családnak nincs ilyen intézménye, különösen formális szerve, mert a tagok ér-
dekeit nem kezelik egyenlően. A többi társadalmi csoport kollektív alkuszervezeteit 
pedig szétrombolják, és osztálytársadalom helyett ún. klientúratársadalom alakul ki 
[→ 6.2.], ahol sokkal többet tudunk meg, ha a társadalmi státust a függőségek irá-
nyából elemezzük, mintha a termelő tulajdonhoz fűződő viszony felől tennénk ezt;

 ◆ „osztályharc” helyett kooptál és alávet más társadalmi csoportokat. A gondolat, 
hogy az osztályoknak ellentétes érdekeik vannak, és hogy küzdenek egymás ellen, 
a marxi elméletben szükségszerűségként jelenik meg, míg Weber szerint vagy 
bekövetkezik, vagy nem, alapvetően ideológiai tényezőktől függően.158 Az „osz-
tályharc” azonban csak komoly fogalmi feszítéssel volna alkalmazható a patronális 
autokráciákra, mert az egypiramisos háló magába foglalja más társadalmi csopor-
tok kooptálását vagy leigázását is, ami megszünteti a harc lehetőségét [→ 6.2.2.]. 
Ez a helyzet lényegesen különbözik az ún. „osztálykompromisszumtól” is,159 mert 
itt egy nem osztályszerű (nem gazdasági alapú, patronális) entitás tesz másokat az 
uralmától függővé;

155 Pakulski és Waters, „The Reshaping and Dissolution of Social Class in Advanced Society”, 670.
156 Ledeneva, Can Russia Modernise?, 95.
157 Lásd az „oligarcha vastörvényéről” szóló híres fejtegetést: Michels, „A demokrácia és az oligarchia 

vastörvénye”.
158 Bendix, „Inequality and Social Structure”.
159 Korpi, The Democratic Class Struggle.
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 ◆ nem a jogegyenlőségen alapuló kapitalista társadalmon belül köt össze hasonló 
gazdasági státusú embereket. Lévén, hogy az osztály alapvetően gazdasági jelen-
ség, egyszersmind piaci jelenség is, ahol az osztálykülönbségek a tulajdonnal 
(s különösen a termelő tulajdonnal) kapcsolatos egyenlőtlenségek képében jelentkez-
nek. A gazdasági egyenlőtlenség azonban nem jár együtt jogi egyenlőtlenséggel 
[→ 4.3.5.1.]. Ellenkezőleg, biztosítani kell, hogy az osztályviszonyok a homogén jogi 
státusú emberek kapitalista társadalmában érvényesüljenek, hiszen máskülönben 
a politika határozná meg az egyes társadalmi csoportok közti egyenlőtlenségeket, 
nem pedig a gazdaság.160 Ezzel szemben a fogadott politikai család a társadalmi 
cselekvés összejátszó szféráinak jelensége, tagjainak gazdagsága pedig egy inst-
rumentalizált jogi környezetből származik, ahol a jogi egyenlőség normatív státu- 
sát aláássa a diszkrecionális állami beavatkozás, valamint az önkényesen, egyes 
egyénekre és vállalkozásokra szabott törvények [→ 5.4.]. A kapitalista társadalom 
osztályai versenyen keresztül jutnak társadalmi státusukhoz, nem pedig különleges 
törvények és állami kényszer révén [→ 4.3.4–5.].

3.6.1.2. Miért nem feudális elit a fogadott politikai család? 

Áttérve a történelmi analógiákra, az alap arra, hogy a feudális eliteket vagy rendeket ve-
gyék kiinduló fogalomnak, a patronalizmus vagy hűbériség: az „egyetlen úrnak nyújtott 
állandó, alárendelt szolgálat”.161 A feudális korban ilyen „úr-szolga” viszonyok álltak fenn 
tipikusan a király (földesúr stb.) és alattvalói között; a nepotizmus, az udvar fontossága és a 
személyi hatalom központisága az uralmi hierarchiában pedig további alapot szolgáltatnak 
a feudális analógia felállítására.162 Azonban a jogok és kötelességek a feudális rangsorban 
törvényben formalizáltak, mint például a kommunizmus előtti Oroszországban (lásd 3.6. 
idézet), amely ország a posztkommunista régióval kapcsolatos feudális analógiák közép-
pontjában áll.163 Ennek megfelelően a patronális háló, a posztkommunista egypiramisos 
rendszer nem tekinthető szolgáló nemességnek vagy feudális rendnek, mert a fogadott 
politikai családban:

 ◆ nincs társaság-típusú szervezet, nincsenek rangsor típusú, elkülönülő pozíciók 
a csúcspatrónushoz fűződő viszony tekintetében, nincs testületi öntudat. Bár 
az informális személyes kapcsolatok kiemelkedően fontosak a prekommunista 
feudális és a posztkommunista patronális uralmi elitekben is, a feudalizmusban 
az informális kontaktusok „egy formalizált, hierarchikus kapcsolatrendszeren”164 
belül helyezkednek el, s főként ez teszi őket lehetővé is. Ezzel szemben a fogadott 
politikai család informális szervezet, ahol az aktorok formális hierarchiája má-
sodlagos az informális hierarchiájukhoz képest [→ 2.2.2.2.]. A fogadott politikai 

160 Vannak szerzők, akik az állam által generált egyenlőtlenségeket is osztályviszonyokként írják le, ami 
viszont szerintünk a fogalom szétfeszítésével jár. Vö. Hoppe, „Marxista és Osztrák osztályelemzés”.

161 Hosking, „Patronage and the Russian State”, 305.
162 Török, „A tüntetésektől nem lesz vége Orbán királyságának, de fordulat jöhet”.
163 Shlapentokh és Woods, Contemporary Russia as a Feudal Society.
164 Hosking, „Patronage and the Russian State”, 302.



3.6. Az összejátszó szférák uralmi elitje: a fogadott politikai család  • 207

családnak nincs formális struktúrája vagy tagsága, 
így nem lehet társaság típusú szervezete sem rangsor 
típusú, elkülönülő pozíciókkal a csúcspatrónushoz 
való viszonyban. Továbbá nincs olyan testületi ön-
tudat, mint amilyen a nemeseknek és papoknak volt 
a feudális korban, hiszen a fogadott politikai család 
egy-egy tagja különböző (formális) társadalmi pozí-
ciók széles választékát töltheti be egyszerre;

 ◆ a kliensnek nincs vazallusi jogállása, csak vazallusi 
helyzete. A feudális korban a hűbéres jogszerűen bir-
tokolja a tulajdonát, miközben a hűbérúr jogszerűen 
meg is foszthatja attól: a vazallusi státus egybeesik 
a vazallusi helyzettel. Azonban az előző pontból kö-
vetkezik, hogy a fogadott politikai családban a klien-
sek alárendeltsége a patrónusoknak nem ölt formális 
alakot, noha a fogadott politikai család a közhatalom 
eszközei révén juttatja érvényre. S miközben a pol-
gári jogegyenlőség de jure nincs felszámolva, de facto 
vazallusi helyzetek tömege jön létre;

 ◆ nincs „szerződéses” viszony a csúcspatrónussal. 
A feudális rendek az uralkodóval mégiscsak egyfajta 
legitim szerződéses viszonyban álltak, az őket a rendi 
státusukból vele szemben is megillető jogokkal. Ez-
zel szemben a fogadott politikai családból nemhogy 
a formális szervezet és kötelező jogszabály-együttes 
hiányzik, de a csúcspatrónus – patriarchális családfő-
ként – rendelkezik is az egypiramisos hálón belüli 
státusok fölött. Ez a feudális korban egyáltalán nem 
így volt: a rendek rendi státusukból megkérdőjelez-
hetetlenül fakadó tulajdonnal rendelkeztek, s nem 
csupán ragaszkodtak törvényileg garantált jogaikhoz, 
hanem készek is voltak megvédeni azokat, amint azt 
az orosz birodalomban I. Pál cár sorsa mutatja (lásd 
3.6. idézet);

 ◆ a hatalmat törvénytelen módokon gyakorolják, ami rendszerszerű kompromit-
táltságot teremt, s ez többlet-engedelmességi nyomást helyez a hálózat tagjaira 
a csúcspatrónussal szemben. Míg a feudális analógia hívei abban hisznek, hogy 
ez majd a figyelem középpontjába helyezi a rezsim központi elemét (azaz a pat-
rónus–kliens viszonyt), a fogadott politikai család informális jellegének mellőzése 
egyszersmind azt is jelenti, hogy szem elől tévesztenek egy másik fontos elemet, 
amely meghatározza az uralmi elit dinamikáját. A csúcspatrónus státus fölötti teljes 
hatalmának egyik oka (szemben a királyok formálisan korlátozott hatalmával), 
hogy a csúcspatrónus zsarolhatja is a klienseit, azzal fenyegetve őket, hogy a törvény 

3.6. idézet. A feudális nemesség jogi helyzete 
Oroszországban.

„Az örökletes nemesség egy […] törvényileg 
meghatározott […] csoport volt, melynek tagjai 
osztoztak bizonyos előjogokban és intézményekben. 
Ezeket nagyrészt I. Péter és II. Katalin alatt iktatták 
törvénybe. Ezek a törvények állapították meg, hogy 
ki nemes, és ki nem, hogyan lehet nemességet 
szerezni, milyen jogokkal és kötelességekkel jár 
a nemesség, és milyen közös intézmények egye- 
sítik a nemességet. A péteri törvényhozás leghí-
resebb része az 1772-es Rangtábla volt, amely 
hangsúlyozta a korona szolgálata és a nemesi 
előjogok közötti összefüggést, és meghozta azt 
az előírást is, melyek értelmében a tisztek és a 
közalkalmazottak automatikusan nemesi státust 
kaptak egy meghatározott rang elérésével. […] 
A tizennyolcadik századi törvény megerősítette a 
nemességet, mint tulajdonjogú osztályt, amely 
abszolút tulajdonosa birtokainak, altalajának, és 
kizárólagos joga jobbágyokat tartani. II. Katalin 
fia, Pál (1796-1801) megkísérelte, hogy megsértse 
a Nemesi Chartát, amelyet Katalin alatt hoztak, s 
mely megerősítette, hogy a nemesi tulajdont a 
korona nem kobozhatja el semmilyen körülmények 
között, és hogy a nemesi becsület velejárója a testi 
fenyítéstől való abszolút mentesítés. Pál (valójában 
erősen korlátozott) támadásának a nemesi jog- és 
méltóságtudat ellen kulcsszerepe volt abban, hogy 
uralmát megdöntötték és őt magát megölték a 
pétervári arisztokrácia tagjai.”

– Dominic Lieven et al., The Cambridge History 
of Ruissa: Volume 2, Imperial Russia 1689-1917 
(Cambridge University Press, 2006), 229. 
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erejével sújt le rájuk az elkövetett bűneikért [→ 4.3.5.2.].165 Az ilyen bűnök és a 
csúcspatrónus zsarolási képessége azért állnak fenn, mert (1) az informális háló 
működési módjai nem fedik a formális törvényeket, ami szükségszerűen vezet tör-
vénytelenségekhez; (2) a kliensektől megkövetelik, hogy részt vegyenek a bűnöző 
állam törvénytelen cselekedeteiben, és csak akkor fogadja be őket a család, ha 
a csúcspatrónus eleve sakkban tudja tartani őket zsarolással (vagy bűncselekmé-
nyekben vesznek rész, hogy befogadják őket, vagy már korábban bűnöket követtek 
el, ami alkalmassá teszi őket a befogadásra); és (3) a csúcspatrónusnak hatalma van 
a törvényalkalmazó testületek fölött, ami azt jelenti, hogy ő dönti el, mely bűnöket 
fogják a törvény elé vinni, és melyeket nem (politikailag szelektív jogalkalmazás). 
Így tehát a rendszerszerű kompromittálás, amely a rezsim alapvető, informális ter-
mészetéből fakad, erőforrás („korbács”), amelyet a csúcspatrónus arra használhat, 
hogy fegyelmezze a klienseit;

 ◆ a felségárulás intézménye nem-formalizált alakban létezik, és a kliens rendezett 
státusának elvesztéséhez vezet. A feudális rendszerben az uralkodóval szembeni 
árulás (vagy „felségárulás”) törvény szerinti bűncselekmény volt, s ilyenformán 
megfelelt a feudális hatalom nyílt és törvényes jellegének. A patronális autokráciák 
esetében a csúcspatrónus elárulása, illetve a vele szembeni illojalitás de facto számít 
bűncselekménynek: mivel a fogadott politikai család informális, az árulás fölötti 
ítélkezés is csak informális lehet. Az elkövetők büntetését a közhatalom eszközei-
nek diszkrecionális alkalmazásával hajtják végre, különböző fegyelmezési módokat 
alkalmazva (mint a vagyonelkobzás), de az ok nem egy írott törvény megsértése, 
hanem a patriarchális család íratlan törvényéé. Ezen kívül a feudális korban senkit 
sem lehetett megfosztani a státusától illojalitás miatt; a törvény végrehajtása jelent-
hette az áruló életének, a szabadságának vagy a tulajdonának elvesztését, de sosem 
a státusáét. Patronális autokráciában viszont a fogadott politikai család kitagadott 
tagjai elvesztik a státusukat, először az informális, másodszor pedig (az előbbi kö-
vetkezményeként) a formális területén is.

3.6.1.3. Miért nem nómenklatúra a fogadott politikai család?

Végül, de nem utolsó sorban a nómenklatúra történelmi analógiájára is ki kell térnünk. 
Itt a fő alapot arra, hogy a kommunista uralmi elitet válasszák kiinduló fogalomnak, az 
a széles körben elterjedt gondolat szolgáltatja, hogy a régi nómenklatúra tagjai a rend-
szerváltás során sikeresen „átmentették magukat”, s így megőrizték befolyásukat mind a 
végrehajtó, mind pedig a törvényhozási ágban, formálisan és informálisan egyaránt.166 De 
egy egyszerű összevetés Michael Voslensky klasszikus nómenklatúra-elemzésével (lásd 
3.7. idézet) rögtön jelentős eltéréseket mutat a kommunista és a posztkommunista uralmi 

165 Lanskoy és Myles-Primakoff, „Power and Plunder in Putin’s Russia”, 78–80. Lásd még Ledeneva, Can 
Russia Modernise?

166 A posztkommunizmusnak egy, ezen a felvetésen alapuló elemzéséért lásd Frydman, Murphy és 
Rapaczynski, Capitalism with a Comrade’s Face.
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elitek között. A patronális háló a posztkommunista egypi- 
ramisos rendszerben nem tekinthető nómenklatúrának, 
mert a fogadott politikai család:

 ◆ a politikai és bürokratikus adminisztráció hálóza-
tát túlterjeszti annak formális intézményein. A fo-
gadott politikai család egyik fő jellegzetessége, hogy 
olyan emberekből áll, akik különböző formális pozí-
ciókat foglalnak el az állami szektorban (formálisan: 
politikusok, miniszterek stb.) és a magánszektorban 
(formálisan: vállalkozók, spin-doktorok stb.). Ezzel 
szemben a nómenklatúra, a kommunista rendszerek 
uralmi elitje a kommunista pártok hierarchiájába van 
betagozva;

 ◆ tagjainak nem szükségszerűen csak egy formális 
pozíciójuk van, hanem számos formális pozíció-
juk lehet egyszerre. Szoros összefüggésben az előző 
ponttal, a nómenklatúra tagjainak egyetlen formá-
lis pozíciója lehetett, mely pozíció egyben jelezte és 
megalapozta a hatalmunkat a bürokratikus patroná-
lis hálón belül. Ezzel szemben a fogadott politikai 
család egy tagja a legkülönfélébb formális (állami és 
magán-) pozíciókat is elfoglalhatja, mellyel párhu-
zamosan az informális patronális hálóban van egy 
pozíciója, amely meghatározza a tényleges hatalmát;

 ◆ nincs horizontális kötésekből álló kettős struktúrája a különböző szintű párt-
bizottságok (közép/alacsony szintű pártkáderek) között. A kommunista dik-
tatúrában a nómenklatúra formális hierarchiája az egész pártállami hierarchián 
végig megkettőződik, le a társadalom legalsóbb szintjeiig [→ 3.3.4.]. Így biztosítja 
a nómenklatúra a társadalom ideológiai kontrollját, miközben a nómenklatúra-tagok 
minden egyes szintje társul valamelyik szinthez a közép/alacsony szintű pártká-
derek tükörhierarchiájában. Egy fogadott politikai családnak nincs ilyen kettős 
szerkezete (sőt formális szervezete sem),167 a társadalmi kontrollt pedig, amely nem 
ideologikus jellegű, a társadalmi patronalizáláson és az egzisztenciális kiszolgálta-
tottság változó szerkezetén át biztosítják [→ 6.2.2.];

 ◆ tipikusan nem egy személy, hanem egy (vérségi vagy fogadott tagokból álló) 
család befogadása jellemző rá. A nómenklatúránál egyének voltak azok, akiket 
bevettek és kineveztek bizonyos pozíciókra. Természetesen a családtagok is élvez-
tek (formálisan és informálisan is, nepotizmus formájában) bizonyos privilégiu-
mokat, de hozzáférésük és befolyásuk erős korlátok közé volt szorítva, hacsak 
maguk is nem voltak a nómenklatúra tagjai.168 Ezzel ellentétben a fogadott politikai 

167 Petrov, „Putin’s Neo-Nomenklatura System and Its Evolution”.
168 White et al., „Interviewing the Soviet Elite”.

3.7. idézet. A nómenklatúra.

„A nómenklatúra két lényegi funkciója a hatalom 
adminisztrációja és gyakorlása. […] A nómenklatúra 
elsődlegesen a társadalom politikai vezetésének 
a megtestesülése. Csak másodlagos, és e vezetés 
következménye, hogy gazdasági hatalmat is gya-
korol. A fő feladata a politikai vezetés […] és ez 
szükségessé teszi, hogy világos választóvonal legyen 
a politikai és a tisztán adminisztratív munkája között. 
[…] A nómenklatúra (1) a kulcspozíciók listája, 
amelyekre a kinevezéseket a párt felsőbb autoritásai 
végzik, és (2) azoknak a személyeknek a listája, 
akiket e pozíciókra kineveznek vagy tartalékolnak 
rájuk. […] A miniszterek és nagykövetek a Polit-
büró nómenklatúrájához tartoznak; a miniszterhe-
lyettesek és intézetigazgatók a Központi Bizottság 
titkárságának nómenklatúrájához. […] Minden 
nómenklatúra-tag egy meghatározott vezető 
pártszerv nómenklatúrájához tartozik. Ez a szerv 
nevezte ki, és csak ez bocsáthatja el. […] Egy 
nómenklatúra-tag eltöltheti az életét a bölcsőtől a 
sírig úgy, hogy dolgozik, pihen, étkezik, vásárol, 
utazik, beszél vagy betegeskedik anélkül, hogy 
valaha is kapcsolatba kerülne a szovjet néppel.”

– Michael Volensky, Nomenklatura: The Soviet Ruling 
Class, 1. kiad. (Garden City, N. Y.: Doubleday 1984), 
70–82, 213.
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családba (tényleges és fogadott tagokból álló) családokat fogadnak be úgy, hogy 
valamelyik tagjával vérségi vagy vérségivé fogadott, közös üzlet által megpecsételt 
kvázi-vérségi kapcsolatot alakítanak ki. Továbbá egy nómenklatúra-tagtól kapott 
nepotisztikus szívesség nem hoz létre patronális függést, csak reciprokatív viszonyt 
[→ 3.2.], míg a fogadott politikai család tagjai akkor és csak akkor részesülnek szí-
vességekben, ha maguk is részesei a függés és engedelmesség patronális hálójának;

 ◆ személyes privilégiumai nemcsak korlátozott fogyasztási előnyökben és jöve-
delemben manifesztálódnak, hanem tulajdonjuttatásban is. Mivel a kommu-
nista rendszerekben a magántulajdon a legjobb esetben is csak a mérsékelten tűrt 
kategóriában volt, a nómenklatúra tagjai csupán a magasabb jövedelmek vagy egy 
hiánygazdaságban jelentőséggel bíró, korlátozott fogyasztási előnyök terén élvez-
hettek előjogokat, például az állami létesítmények (ingatlanok, üdülők, autók stb.) 
használata kapcsán.169 Ennek megfelelően nem került sor számottevő egyéni fel-
halmozásra sem kézzelfogható javak vagy pénzbeli vagyonok formájában. Ezzel 
szemben, mivel a fogadott politikai család egy patronális autokrácia fölött uralko-
dik, amely bizonyos szemszögből ragadozó állam is, a tagjai felhalmozhatnak, és fel 
is halmoznak vagyonokat pénzbeli vagyonok formában éppúgy, mint ingatlanok, 
cégek, földek, koncessziók stb. formájában;170

 ◆ vagyonban kapott előjogokat nyújt, amelyek nem korlátozódnak a „szolgálat” 
idejére, hanem megtarthatók. A nómenklatúra privilégiumainak választéka szigo-
rúan pozícióhoz, nem pedig személyhez kötött. Ennek megfelelően – s egyben az 
előző pontból is fakadóan – ezek a privilégiumok a hivatalviselés (illetve a pártban 
viselt formális pozíció fennállásának) idejére korlátozódtak. Ezzel ellentétben a 
fogadott politikai család tagjainak lehetőségük van vagyonuk megtartására, hacsak 
el nem távolítják őket a patronális hálóból (illojalitásért), nem távoznak külföldre 
vagy meg nem halnak [→ 5.5.3.4.]. Még „felségárulás” esetén is, a vagyon elkobzása 
fokozatos és részleges folyamat lehet, az állami kényszer törvénytelen módjainak 
alkalmazásával.

3.6.1.4. A fogadott politikai család sui generis jellege

Összefoglalva, az informális patronális hálót a posztkommunista rendszerekben foga-
dott politikai családként jellemezhetjük, mert:

 ◆ különböző kiterjesztett személyi ismeretségi hálók szerveződnek egyetlen 
fogadott politikai családba;

169 A nomenklatúrán belüli részelitekben betöltött pozíciók egymáshoz viszonyított hierarchiájáról általában 
a privilegizált személyi juttatások rendszere árulkodott. A kommunista Magyarországon például 
a részelitekben elfoglalt pozíciók közötti átváltási kulcs olyan szofisztikált fogyasztási és presztízs-
juttatásokban fejeződött ki, mint a pártüdülők különböző szintjeiben és üdülési szezonjaiban való 
üdülési jog, az állami vadászatokon elejthető szarvasbikák száma és agancsainak mérete, a privilegizált 
orvosi ellátás különböző fokozatai, a hivatali autók rendszámainak hierarchiába sorolása stb.

170 Petrov, „Putin’s Neo-Nomenklatura System and Its Evolution”, 183.
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 ◆ nemcsak személyeket, hanem családokat fogadnak be;

 ◆ informális, formális tagság nélkül;

 ◆ túlnyúlik a formális intézményeken;

 ◆ patronális, nem pedig szervezeti lojalitáson alapul (nincs szabad belépés vagy 
kilépés);

 ◆ a fogadott politikai családon belüli pozíció nem felétlenül esik egybe a formális 
adminisztrációban elfoglalt pozícióval;

 ◆ a hatalma politikai és gazdasági „erőforrások” egyesítésén alapszik;

 ◆ a patriarchális család uralmának kulturális mintázatát követi (patriarchális 
uralom).

A fogadott politikai család természetének illusztrációját adja Minakov, aki az ukrán „klá-
nokat” elemzi s követi végig a fejlődésüket kisebb, erős kötésekből álló hálókból országos 
szintű, „szofisztikált, sokrétegű szervezetekké”.171 Idézzük őt most hosszabban, mivel 
a leírása világos betekintést nyújt abba, hogy miként játszanak össze a társadalmi cselekvés 
szférái a fogadott politikai családok összetett informális patronális szerkezetén belül: 
„A kezdeti stádiumban a klánok egy fő patronális »poligarcha«, (vagy több partner/poligar- 
cha) mint kulcsfigura köré összpontosultak, aki lojalitást követelt a klán vagy kláncsoport 
minden tagjától. [A poligarchákat] az oligarchák belső köre vette körül, »fogadott oli-
garchák« és »behódoltatott oligarchák«, akik kulcsfontosságú üzemeket, bankokat és más 
gazdasági vagyonokat működtettek. A következő körbe (a »strómanokéba« és politikai 
partnerekébe) tartoztak a függő politikai pártok vezetői, a végrehajtó, törvényhozói és igaz- 
ságügyi intézmények vezetői, valamint a médiaholdingok irányítói. Külön társult csopor-
tot alkottak a »biztonsági szolgálatok«: bűnözői csoportok, valamint a titkosszolgálatok 
és a rendőrség függő tagjai. Ez a szerkezet elég erős volt ahhoz, hogy sikeres legyen 
a privatizációkor, túlélje a gengszterháborúkat, és sikeresen védekezzen (vagy megvédje 
az érdekeit) a céglerablási támadásokkal szemben. […] 2000–2002 táján ezek a klánok 
kezdtek előlépni az árnyékból, a titkos politikai és gazdasági tevékenységből egy nyilváno- 
sabb magatartás felé. Azokat a gazdasági vagyonokat, amelyek a poligarchák és a belső 
oligarchakör törvényes tulajdonában voltak, társaságokká alakították: így jött létre a 2000 
és 2014 közötti legnagyobb ukrán cég. Ugyanez a szervezeti folyamat ment végbe a politikai 
eszközök és a klienshálók területén. A kis pártok nagyobb, tartósabb szervezetekben ol-
vadtak össze, mint a Régiók Pártja vagy Julija Timosenko pártja, a Batykivscsina. A kliens-
hálókat a létrejövő filantrópikus cég- és magánalapítványok irányították.”172

Mint láthatjuk, együtt van mindenfajta aktor, akit fent leírtunk, és köze van a patroná-
lis autokráciához: az oligarcháktól a poligarchákig, a strómanoktól a patrónuspártokig. 
Ezeknek az aktoroknak az informális patronális hálóját hívjuk fogadott politikai család-
nak, amely megtestesíti a politikai, gazdasági és közösségi szférák összejátszását. A még 
nagyobb pontosság kedvéért az alábbi meghatározás adjuk a fogadott politikai családról:

171 Minakov, „Republic of Clans”, 238.
172 Minakov, „Republic of Clans”, 238.
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• Fogadott politikai család az az informális patronális háló, amely klánszerű formát 
ölt, vagyis vérségi és vérségivé fogadott, kvázi-vérségi kapcsolatokból áll egy csúcs-
patrónus patriarchális uralma alatt. A fogadott politikai családok formálisan 
demokratikus rezsimekben törekszenek politikai pozíciókra és kényszerítő (állami) 
hatalomra a társadalmi cselekvés valamennyi szférája fölött. A formális szabályok 
helyett az informálisak tiszteletére épülve a fogadott politikai család uralma több-
nyire törvénytelen, rendszeresen lépve át a fennálló formális törvényeken.

3.6.2. A fogadott politikai család antropológiai karaktere
A „fogadott politikai család” mint kifejezés az informális patronális hálók három jellemző 
vonását tükrözi:

 ◆ a „fogadott” a háló szerkezetére vonatkozik általában, különösen pedig arra a kap-
csolatfajtára (vérségi és vérségivé fogadott, kvázi-vérségi kapcsolat), amit alkalmaz;

 ◆ a „politikai” az elit funkcióját jelzi a politikai rendszeren belül, nevezetesen, hogy 
a főhatalom megszerzésére, politikai pozíciókra és kényszerítő (állami) hatalomra 
tör a társadalmi cselekvés valamennyi szférájában;

 ◆ a „család” a patriarchális családok kulturális mintájára utal, különösen a csúcspat-
rónus patriarchális uralmára.

Eddig főleg a középső szóra, a „politikaira” összpontosítottunk, és úgy mutattuk be a foga- 
dott politikai családot, mint a patronális autokrácia ideáltipikus uralmi elitjét [→ 2.2.2.2–3.]. 
Ami a két másik szót illeti, azok ennek az uralmi elitnek az antropológiai jellegét írják 
körül, részint a kötődés szempontjából („fogadott”), részint pedig az alávetés rendje szem-
pontjából („család”). A következőkben ezekkel foglalkozunk, ebben a sorrendben.

3.6.2.1. Kötődés: a posztkommunista klánok tipológiája

Ha az ember egyedül a kötődés antropológiai aspektusára akar utalni, akkor akár hasz-
nálhatja a „klán” szót is a sokarcú „fogadott politikai család” helyett, ugyanúgy, ahogy a 
„maffiaállam” helyett beszélhet „klánállamról” is a patronális autokrácia kapcsán, ha fi-
gyelmének fókuszában az uralmi elit természete áll.173 Eddig a klánt a következőképpen 
azonosítottuk [→ 2.3.1.]:

• Klán az emberek ama hálózata, amely informális, patronális, tagjait pedig vérségi, 
illetve vérségivé fogadott, kvázi-vérségi kapcsolatok kötik össze.

A premodern társadalmak klánjai vagy nemzetségei – a feudális dinasztikus házakhoz 
hasonlóan – alapvetően vérségi alapon szerveződtek, de személyi, családi alapon bővülve 

173 A fogalomalkotás ezen logikáját az előző fejezetben ismertettük, ahol különböző államtípus-fogalmak 
az állam eltérő értelmezési rétegein helyezkedtek el [→ 2.4.].
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fogadtak be idegeneket. Amikor a vérségi hierarchiát már kinövi a hálózat, a rendszer 
összetettebb lesz, s a vérségi alapon szerveződő család (vagy az alapítói mag) folyamatosan 
egészül ki nem vérségi alapon kapcsolódó családtagokkal, azaz fogadott családdá válik 
[→ 2.4.1.]. 

A „klán” fogalmát a létező szakirodalom is hasonlóan határozza meg a posztkom-
munizmus elemzése kapcsán. Ha megnézzük Collins széles körben idézett Clan Politics 
(Klánpolitika) című művét, a fő különbség az ő meghatározása és a miénk között az, hogy 
ő a hálózat kohézióját illetően a közös identitást hangsúlyozza a patrónus–kliens kapcso-
latok helyett.174 Mi ezzel szemben a definícióba inkább a patronalizmust vettük be, a közös 
identitást pedig kihagyjuk, mert a patronalizmus általánosabb jellemzője a klánoknak, 
amennyiben egyben politikai hálók (uralmi elitek) is. míg a közös identitás viszont inkább 
a posztkommunista klánok egy specifikus altípusára jellemző.

A klánok közti különbségek a posztkommunista régióban főként a genezisükből 
fakadnak, magyarán abból, hogy mely társadalmi csoport alkotja a háló magját, illetve 
hogy miféle értékek és érdekek alapján hozták létre. Ennek megfelelően alakíthatjuk ki 
a klánok tipológiáját, öt ideáltipikus alapot megkülönböztetve, amelyre épülhetnek:

• Etnikai alapú klán az a klán, amely tagjainak etnikai közösségén alapszik, konk-
rétan olyan, köztük fennálló hasonlóságokon, mint a közös örökség, nyelv, kultúra 
vagy nemzet. Az ilyen klánt a közös identitás jellemzi, ami azt jelenti, hogy a 
mag-sajátosságban, amire alapították (etnicitás) az összes tag osztozik.

• Nómenklatúra-alapú klán az a klán, amely tagjainak rendszerváltás előtti karri-
erjére épül, konkrétan arra, hogy együtt voltak a nómenklatúra tagjai. Az ilyen 
klánt a kettős identitás jellemzi, ami azt jelenti, hogy a mag-sajátosságban, amire 
alapozták (a nómenklatúra-tagság), főleg az alapítók osztoznak, azok a tagok, aki-
ket később fogadtak be, már kevésbé.

• Párt-alapú klán az a klán, amely tagjainak a rendszerváltás utáni karrierjére, konk-
rétan arra a pártra, mely a maga patronális hálózatát más pártokkal és hálózata-
ikkal versengve (azaz patronális demokráciában [→ 3.3.8.]) alakította ki. Az ilyen 
klánt a kettős identitás jellemzi, ami azt jelenti, hogy a mag-sajátosságban, amelyre 
alapozták (párttagság), főleg az alapítók osztoznak, és kevésbé azok a tagok, akiket 
később fogadtak be.

• Baráti alapú klán az a klán, amelyik egy kicsi, nagyon közeli és szoros kapcsolat-
ban lévő baráti vagy kollegiális, együtt szocializálódó közösségre épül (például egy 
kollégiumra vagy sportklubra). Az ilyen klánt a kettős identitás jellemzi, ami azt 
jelenti, hogy a mag-sajátosságban, amelyre alapozták (testvériség, közeli barátság), 
főleg az alapítók osztoznak, és kevésbé azok a tagok, akiket később fogadtak be.

• Bűnözői alapú klán az a klán, amelyik egy bűnözőcsoportra vagy szindikátusra 
épült, amely átlépett (valószínűleg a rendszerváltás során) a szervezett alvilágból 

174 Collins, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, 27.
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a szervezett felvilágba. Az ilyen klánt a kettős identitás jellemzi, ami azt jelenti, 
hogy a mag-sajátosságban, amelyre alapozták (bűnözőcsoport-tagság), főleg az ala-
pítók osztoznak, és kevésbé azok a tagok, akiket később fogadtak be.

Az, hogy egy konkrét posztkommunista ország uralkodó elitje melyik klántípushoz áll 
közelebb, meglehetősen esetleges, és nagyban befolyásolják a kontextuális és személyes 
tényezők.175 Például a közép-ázsiai posztkommunista rezsimeknél, miközben a kom-
munista párt legmagasabb pozícióit betöltők „váltottak át” patronális hálókra, ugyanezek 
a posztszovjet köztársaságok erős etnikai megosztottság jeleit mutatják. A hagyományos 
klánok többnyire összefognak és törzseket hoznak létre, és időként ezek a törzsek is törzsi 
uniókban egyesülnek, amelyeket Kazahsztánban „zsuz”-nak hívnak. A csúcspatrónusnak 
olykor egyensúlyoznia kell néhány nagy, etnikai alapú klán között (beleértve azokat, akik 
a rezsimet alkotják), hogy ezzel elejét vegye egy, a rezsimmel szembeni komolyabb klán-
alapú ellenállásnak.176 Másutt a klánok hat-hét regionális csoportot alakítanak, és egy vagy 
két erősebb regionális csoport emelkedik aztán olyan helyzetbe, hogy monopolizálni tudja 
az elérhető pozíciókat (Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán). Máskor nagy számú 
független, a politikai arénában versengő klán a politikai rendszert a parlamentáris alku-
mechanizmus irányába hajtja (Kirgiszisztán).177

Nómenklatúra-alapú klánok kialakulására ott volt a legerősebb hajlam, ahol a 
rendszerváltás előtt prominens szerepet játszottak a titkosszolgálatok és a hadsereg, hála 
szigorúbb engedelmességi láncaiknak (mint Azerbajdzsánban).178 De még ilyen estekben 
sem a teljes nómenklatúra alakult át klánná; mi több, ahogy távolodunk Szovjet-Közép-
Ázsiától (ahol a kommunista párt felsőbb pozíciói és a titkosszolgálatok közvetlenül 
alakultak át patronális hálókká), s a keleti ortodox régión át haladunk a nyugati keresztény 
történeti régió felé, a nómenklatúrának egyre kisebb része lett a posztkommunista ural-
mi elit tagja.179 Az egyik fontos ok, amiért nem a kommunista elit alakult át még Közép-
Ázsiában sem egy az egyben patronális hálóvá, az, hogy a nómenklatúra, mint egész, 
amely a bürokratikus hierarchiától függött, nagyjában-egészében alkalmatlan volt a 
posztkommunista klán szerepére, amely informális kapcsolatokon és a csúcspatrónus- 
hoz való személyes lojalitáson alapszik. Jól illusztrálja ezt a régi kommunista pártok sor-
sa a régióban. A rendszerváltás után jellemző volt a patronális autokráciákra (különösen 
Türkmenisztánban és Üzbegisztánban), hogy a Szovjetunió volt tagállamai gyakorlatilag 
demokratikus átalakulás nélkül, a helyi kommunista pártvezetői és titkosszolgálati elit 

175 A kínai állampárt küzd az állampárt alulról felfelé, informális patronális hálózatok általi átvételének 
tendenciájával [→ 5.6.2.3.], és – vélhetően ehhez kapcsolódóan – tiltja a nómenklatúra tagjainak az 
olyan szervezetekben való részvételt, amelyekből tipikusan klánok szoktak kialakulni. Ilyenek a belső 
frakciók, a hivatalosan el nem ismert egyesületek (pl. egyetemi öregdiákoké vagy katonai kadétoké) és 
informális regionális klubok (pl. azonos területről jövő pártfunkcionáriusoké). A kínai állampárt tagjai 
„számára csak az olyan szervezetekhez való csatlakozás engedélyezett, amelyeket közvetlenül, hivatalos 
állami engedéllyel alapítottak”. Heilmann, „3.7. Informal Methods of Exercising Power”, 184.

176 Collins, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, 50.
177 Dr. Dosym A. Satpayevvel, a Kazakhstan Risks Assessment Group (KRAG) igazgatójával az egyik 

szerző által folytatott interjú alapján.
178 Hale, Patronal Politics, 149–153. Vö. Széky, Bárányvakság, 213–249.
179 Szelényi és Szelényi, „Elitcirkuláció vagy elitreprodukció”.
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vezetésével szakadtak el a Szovjetuniótól.180 De úgy tűnik, ezek a pártok csak átmeneti-
leg tartanak ki, végül jelentőségüket vesztik és eltűnnek, vagy „nemzeti” pártokká alakul-
nak át. Sőt a volt helyi kommunista pártfőnök, miután egy elnöki rendszeren keresztül 
megszilárdította a hatalmát, gyakran otthagyta a régi pártot és annak struktúráját egy 
újonnan alapított pártért, a bőrét levedlő kígyó módjára.181 Az egyetlen látványos kivétel 
ez alól Türkmenisztán, ahol az uralkodó párt a kommunista utódpárt maradt, s ez főleg 
azzal magyarázható, hogy Türkmenisztánban az alapvető demokratikus intézmények még 
formailag sem jöttek létre (az ország egyedülálló módon 2008-ig de jure egypártrendszer 
maradt).182 Ha azonban az egypiramisos rendszer kiépülése hosszabb átmenetet igényelt, 
mint a Jelcin–Putyin fordulat Oroszországban, akkor az új patronális hálót politikai párt-
ként alakították újjá, melyet a csúcspatrónus alapított, függetlenül a kommunista párttól, 
amely ellenzékben él tovább.183

Ukrajnában a klánok sajátos regionális jelleget mutatnak: a dnyepropetrovszki és 
a donyecki regionális csoport egy sor nagyobb és kisebb klánt fog össze a régióikban, és 
számos jelentős politikai alakjuk és pártjuk szerepelt az ukrán politikai élet élvonalában. 
Javarészt etnikai alapú aktorokból álltak,184 akik a nómenklatúrán belül működtek, azon-
ban a posztkommunista időkben „a szervezett bűnözéssel is ápoltak kapcsolatokat. 
Az ukrajnai klánok kialakulása a posztszovjet »bűnözői forradalom« idején történt. Ennek 
a »forradalomnak« egyes vezetői, mint kiderült, a klánok oligarchái és poligarchái közül 
kerültek ki (köztük a kétszer elítélt Viktor Janukovics és Rinak Ahmetov, akiről úgy tudni, 
hogy 1995-től kezdve bűnözői csoportokat vezetett Donyeckben). Mások a biztonsági 
szolgálatok és a céglerabló csapatok szintjén maradtak. A bűnözői alvilág volt az ukrajnai 
klánok kádereinek egyik legfontosabb forrása.185 Így tehát Ukrajna esetében nem csak 
etnikai, hanem bűnözői alapú klánokról is beszélnünk kell.

Valahol az ideáltipikus nómenklatúra-alapú és baráti alapú klánok között helyez-
kedik el Putyin fogadott politikai családja. Oroszországban a fogadott politikai család 
döntéshozó centrumának gyökereit azokban a kapcsolatokban kell keresni, amelyeknek 
a kialakulási helyei: (1) a volt párt- és titkosszolgálati nómenklatúra, (2) Leningrád: 
a kapcsolatok olyan emberek között, akik Leningrádban születtek és ott végezték az egye-
temet (mint Putyin maga). Ezeknek a kapcsolatoknak a szükségképpen leszűkített köre és 
lokalitása szolgáltatja az alapot ahhoz, amit gyakran „szentpétervári klánnak” hívnak.186 
Az előző nómenklatúrának több tagja is eljutott a patronális bürokráciába [→ 3.3.5.], 
amely ennek eredményeképpen fontos szegmense lett Putyin fogadott politikai család-
jának [→ 7.4.2.]. A Putyin-klán tagsága (amint arra még visszatérünk) változott az idők 
során, miközben gyakran tekintik őt külső szemlélők amolyan „döntnöknek” a fogadott 
politikai család különböző csoportjai közti vitákban.187 Ugyanakkor nem világos, hogy 
mennyire dönt, és mennyire hagyja csak egyszerűen a különböző alpatrónusokat harcol-

180 Luong, Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet Central Asia.
181 Luong, The Transformation of Central Asia.
182 Hale, Patronal Politics, 242–248.
183 Sz. Bíró, „The Russian Party System”. 
184 Way, Pluralism by Default.
185 Minakov, „Republic of Clans”, 238.
186 Kryshtanovskaya és White, „Inside the Putin Court”.
187 Staun, „Siloviki versus Liberal-Technocrats.”
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ni a patronális piramis alacsonyabb szintjein [→ 2.2.2.3.]. Amit viszont mindenképp lát-
ni kell, hogy egy egyszerű döntőbírói szerep ingatag pozíció lenne a család lényegében 
egyenlő tagjaival szemben, és ez nem az a pozíció, amit Putyin elfoglal. Ő a fogadott 
családjában rendelkezik: csúcspatrónusként megvan a lehetősége ahhoz, hogy kedvére 
büntessen és jutalmazzon.

Végül Magyarországon egy baráti alapú klán felemelkedését látjuk: egy egykori, 
ifjúsági szervezetként alapított alternatív liberális párt, a Fidesz alakult át patronális hálózat-
tá, melynek bázisát a korábbi egyetemi kollégiumi ismeretségek adták.188 A párt átalakulá-
sa, majd a 2010-es választáson a kétharmados parlamenti többség elérése révén a korlátlan 
politikai hatalom megszerzése tette lehetővé számukra egy parlamentáris rendszeren belül 
az egyéni és intézményi autonómiák, a fékek és ellensúlyok rendszerének felszámolását és 
a társadalom tagjainak egypiramisos patronális hálózatba rendezését. Ez értelemszerűen 
nem az egykori párt- és titkosszolgálati nómenklatúra bázisán történt, bár a behódolókat 
befogadták, és a titkosszolgálati apparátust saját céljaikhoz domesztikálták.

3.6.2.2. Az alávetés rendje: a pater familias karaktere

A politikai család fejének kulturális mintái, uralmának jellegzetességei nagyban eltérnek 
más – például fasiszta vagy kommunista – diktátorok mintáitól. Nem díszszemlékben, 
pártkongresszusokban jeleníti meg hatalmát. Uralmának manifesztációja a patriarchális 
család viszonyainak jellemzőit viseli magán. Ha történelmi–logikai sorba raknánk, akkor az 
archaikus patriarchális családfőtől a római pater familiason, majd a maffia keresztapáján át 
jutunk el a patronális autokráciák csúcspatrónusához. Ami közös a szerepfelfogásokban, azt 
leginkább a pater familias szerepével lehet jellemezni. A római család, mint a pater familias 
kezdetben korlátlan hatalmának alávetett közösség (ún. házközösség) az állammal szemben 
igen nagyfokú autonómiát élvezett: „A közjog, a ius publicum hatálya, a magistratusok 
hatalma a magántelkek határán, a magánházak küszöbén bizonyos értelemben (elvileg és 
általában) véget ért, azon túl már a magánjog, a ius privatum szabályai érvényesültek, 
amelyek a családfőnek abszolút hatalmat biztosítottak.”189 Ez a hatalom kiterjedt az élet 
egészére, személyre, vagyonra és tevékenységre egyaránt. A „família lénye az egyazon 
családfő hatalma alatt állók összessége”,190 a családfőtől kezdve a feleségen, valamint a vér 
szerinti és fogadott gyermekeken, a háztartásban élő egyéb rokonokon át egészen a külön-
böző státusú szolganépekig és cselédségig. „Család szavunk etimológiája ugyanis az – ószláv 
eredetű – cseléd szóhoz vezet el, és ennek megfelelően a család eredetileg a háznépet, vagy 
még inkább a cselédséget jelentette. Ennek halvány, de máig élő nyoma nyelvünkben, hogy 
néha a gyermekeket nevezik »családnak«.”191 Történelmileg annak a folyamatnak lehetünk 
tanúi, hogy a patriarchális családfő háza-népéhez tartozó, neki alávetett, de különböző 
státusú személyek fokozatosan emancipálódnak, azaz kikerülnek a korlátlan személyi és 

188 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 53–57.
189 Földi, „A római család jogi rendje”.
190 Földi, „A római család jogi rendje”.
191 Földi, „A római család jogi rendje”.
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vagyoni függés alól. A folyamat hosszú évszázadai során például csak napjainkban jutot-
tunk el a családon belüli erőszak tilalmáig.192

 Patronális autokráciákban azonban a fogadott politikai család feje a jogosultságait 
személyek, vagyon és tevékenységek fölött törvénytelen módon terjeszti ki országos 
szintre, immáron – a klasszikus maffia véres eszközei helyett – az államhatalmi erőszak-
monopólium eszközeivel. Bár formálisan „kormányozza” az országot, cselekedetei nem fe-
jezhetők ki megfelelően ezzel a szóval, éppúgy, ahogy a pater familas sem „kormányozta” 
a családját. Ő a családjában valójában „rendelkezett”, azaz tulajdon- és státusmeghatározó 
volt. Ennek megfelelően az alkalmas ige a csúcspatrónus uralmi cselekvésének leírására is 
az, hogy „rendelkezik”, a társadalmi cselekvés minden szférájára kiterjedően.

3.6.2.3. Vazallizálás és a patrónus által támogatott karrierek mintái

Van egy látszólagos ellentmondás a kötődésről és az alávetés rendjéről elmondottak között: 
az előbbinél azt állítottuk, hogy a klánok kis csoportokon alapulnak, sőt szorosan összezáró 
baráti klikkeken és testvériségeken, amelyek e hálók magját adják; az utóbbi kapcsán most 
viszont azt mondtuk, hogy a csúcspatrónus, mint pater familias, mindenkit maga alá ren-
del a fogadott politikai családban, és rendelkezik fölöttük, azaz nem lehet a klánban egy 
egyenlőkből álló mag. Ez az ellentmondás az utóbbi nézőpont irányában dől el. Jelesül 
a horizontális baráti kapcsolatok – bár kezdetben még fontos szerepet játszhatnak – végül 
vertikális patronális hierarchiává alakulnak át. A rezsim stabilizálódásának folyamatában 
az egykori bajtársak vazallussá lesznek, akik nem csupán lojálisak a csúcspatrónushoz, de 
hajlandók is feladni az autonómiájukat: minden feladatot elvégezni, amelyet rájuk rónak, 
bármilyen megalázó is legyen az a nyilvánosság előtt. Azok, akik nem fogadják el a vazal-
lizálást (azaz a patronalizációt), de egyébként továbbra is lojálisak maradnak, azokat több-
nyire szinekúrákba küldik, azaz hivatalhoz juttatják őket szép fizetéssel és kevés vagy se-
mennyi munkával; azokat pedig, aki a méltóságukat is meg akarják tartani, és felmondják 
a lojalitást, kitaszítják.193

Ahogy az autokratikus áttörésben részes bajtársak a szélekre szorulnak az autokra-
tikus stabilizáció folyamatában [→ 4.4.3.], klántagok újabb nemzedékei lépnek be, akik 
már eleve alárendelt pozícióban lesznek.194 Míg ők lojálisabbak az eredeti tagoknál, akik 
kezdetben egyenlőnek hihették magukat, az újonnan jöttek közül azoknak, akik poli-
tikai szerepet is kapnak, különböző próbatételeket kell kiállniuk: (1) lojalitáspróba, 
ami azt jelenti, hogy specifikus feladatokat kapnak (gyakran törvénytelen megbízásokat), 
melyek nyomán azt kell bizonyítaniuk, hogy általában a klán és konkrétan a csúcspatrónus 
érdekeit szolgálják; (2) munkabírás-próba, ami azt jelenti, hogy más kihívással is meg kell 

192 Felter, „A History of the State’s Response to Domestic Violence”.
193 Illusztratív Orbán baráti alapú klánjának esete Magyarországon. Míg kezdetben mintegy fél tucat 

politikai aktor volt a klán élén, egy évtized múltán már csak Orbán maradt meg a csapatból. A többieket 
csaknem mind száműzték a hatalom legbelső köréből: Szájer Józsefet, Deutsch Tamást, Áder Jánost 
az Európai Parlamentbe, Brüsszelbe (majd ez utóbbi szolgálati helyét áthelyezték, és köztársasági 
elnökként reaktiválták); Pokorni Zoltánt az egyik fővárosi kerület polgármesterének, Stumpf Istvánt 
alkotmánybírónak, Kövér Lászlót parlamenti elnöknek, Várhegyi Attilát a magánszféra egy, a fogadott 
politikai család által befolyásolt szegletébe.

194 Oroszország esetéről lásd Gaaze, „Court and Politburo”.
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birkózniuk, rendszerint valamilyen erősen megterhelő pozícióval, ahol a hozzáértésüket 
vagy a munkabírásukat kell bizonyítani; és (3) kompromittálódás, melynek lényege, 
hogy – az (1)-(2)-nek megfelelően – végrehajtandó feladatok gyakorlatilag lehetetlenné 
tegyék a számukra, hogy más karrierbe kezdjenek, nem is szólva arról, hogy átálljanak egy 
rivális klánhoz. Az (1)-(2) során alakulnak ki a bizalom kötelékei, míg a (3) a patrónus–
kliens kapcsolatot teremti meg. A kompromittálódás ugyanis azt jelenti, hogy az új tag 
(a) mivel törvénytelen cselekményeket követett el, belezsarolható a patrónus utasításainak 
követésébe, és (b) klienssé válik, akinek szüksége van valamire (karrierre, magas beosz-
tásra), amelyet illetően a patrónus monopolhelyzetben van [→ 2.2.2.2.]. A háromrészes 
beavatási rítuson átesett emberek politikai pozícióban a csúcspatrónus legjobb kiszolgálói 
között lesznek. Bár a kötelező morális amortizáció szolgálati évei után kapott obsittal el-
vonulhatnak valamely nyugodtabb politikai birtokra, „tartalékosként” olykor azért behív-
ják őket egy-egy jellemkoptató szolgálatra. Amit a párt alapítói, a csúcspatrónus egykori 
harcostársai büntetésül kapnak, azt nekik jutalmul adományozzák.

3.6.2.4. Klánok vagy törzsek? Illojalitás és amorális családközpontúság

A csúcspatrónus (azaz, lévén a patronális autokráciákban maffiaállamokról beszélünk: 
a Keresztapa) karakteréből következik, hogy a fogadott politikai családban egyetlen bűn 
létezik, amit megtorolnak: az illojalitás. A lojalitás egyben az alkalmazás vagy a részesedés 
feltétele is.195 Akik ki akarnak lépni, netán szembefordulni a rendszerrel, azokat szankcionálni 
lehet olyasmiért, amiért egy liberális demokráciában senkit nem lehetne, és olyan eszközök-
kel, amilyenekkel egy liberális demokráciában lehetetlen lenne élni. A liberális demokrácia 
intézményeinek korlátozásával, felszámolásával, a patrónus–kliens viszonyok kiépülésével 
viszont rendelkezésre állnak a hallgatásra és engedelmességre kényszerítésnek – egy liberá-
lis demokráciában elérhetetlen – eszközei. Ezek alapvetően az egzisztenciát érintik, akár 
teljesen és tartósan is. Így az egzisztenciális erőszaktétel áldozatai – mint az a kriminológiából 
ismerős – hallgatnak, mert ha beszélnének, azzal még több bajt hoznának a saját fejükre.

 Ezzel a ponttal szoros összefüggésben a rendszerből nincs – saját elhatározásból 
történő – békés kilépési lehetőség. Aki egyszer bekerült, az vagy elbocsátást nyer a politi-
kai család fejétől, vagy ha dezertál, üldözni fogják. Legyenek akár a politikai család köztár-
sasági elnökei, miniszterei vagy parlamenti képviselői, tudják, mivel jár a szembeszegülés 
és a kilépés. Nem pusztán bizonyos előnyök elvesztésével, de akár teljes egzisztenciális 
ellehetetlenüléssel. A védettség megszűnése nemcsak „kilövési engedélyt”, hanem velük 
szemben egyben szinte „kilövési kötelezettséget” is jelent.

Viszont mivel csak az illojalitás számít bűnnek, ha a fogadott politikai család tagjai 
más, törvénybe vagy erkölcsbe ütköző dolgot követnek el, a szervezett felvilágban bün-
tetlenséget élveznek. Legyen az a politikai családon kívülről leleplezett korrupciós ügy, 
okirat-hamisítás vagy éppen (a hétköznapi értelemben vett) családon belüli erőszak, nem 
számít – legalábbis addig nem, ameddig az nem lépi túl az aktor számára engedélyezett 
mértéket [→ 5.3.4.2.].196 Ha a közhangulat nagyon erősen a leleplezett ellen fordul, vagy 
feltűnően súlyos az ügy nemzetközi megítélése, akkor előfordul, hogy valakit beáldoznak. 
De egy dologban ő is biztos lehet: a csúcspatrónus nem engedi el a kezét, azaz biztosítja 

195 Ledeneva, Can Russia Modernise?, 39.
196 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 57.
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számára a védettséget és a büntetlenséget. Legfeljebb – a tanúvédelmi programok analógiá-
jára – új egzisztenciát teremtenek számára másutt, kivonva őt a nyilvánossággal követhető 
szférából. De csak akkor, ha lojális. Ez adja a rendszer erejét: „idegen erőknek” nem szol-
gáltatják ki a sajátjaikat. És akik tudják, milyen hátrányokkal jár a szembeszegülés, és mi-
lyen védelmet jelent a rendszerbe való belesimulás – miközben tapasztalják a szervezett 
felvilág egyre erősebb és kiterjedtebb kontrollját a társadalom felett –, azok számára a szem- 
beszegülésnek nemcsak a lehetősége, de a racionalitása is elvész.

Edward C. Banfield, aki a szegénységtől gyötört, maffiakultúrával átszőtt dél-olaszországi 
viszonyok leírására vezette be az amorális családközpontúság (amoral familism) fogalmát, 
leírása azon magatartási formák leírására is alkalmazható, amelyek meghatározzák a foga- 
dott politikai család és a maffiaállam viselkedését.197 Az amorális családközpontúság 
a patronális autokráciákban azt jelenti, hogy – a klán belső kultúráját követve – nincs 
sem felelősség, sem pedig szolidaritás azokkal szemben, akik nem tartoznak a fogadott 
családhoz. Az amorális családközpontúság gyakran vezet a „mi” és „ők” fekete-fehér világ-
képének kifejlődéséhez a hálózat kívülállókkal szembeni védelmében, akiknek az érdekei 
vagy sértik a maffiaállamot, vagy az sérti őket [→ 6.4.2.4.].

Erre a vonásra utalva a kortárs politikai szakirodalomban gyakran használják a „triba- 
lizmus”, azaz törzsiség és „törzsi politizálás” fogalmát.198 Valóban, a „törzs” maga, mint 
fogalom, közeli rokonságban áll a klánokhoz a szociológiai és az antropológiai irodalom-
ban, ideértve Max Weber műveit is.199 De a törzsek szociológiai struktúrája általában, il-
letve az uralmi elitjüké konkrétan meglehetősen eltér a posztkommunista klánokétól. Ami 
a legfontosabb: a törzsben a családfő, a pater familias, csúcspatrónus vagy Keresztapa 
figurálja nem jelenik meg. A törzsfőnök hatalmát mind a premodern törzseknél, mind 
pedig modern megfelelőiknél korlátozza a „vének tanácsa” vagy egy hasonló testület, és 
nem ritka, hogy létezik valamiféle formalizált rituálé vagy más eljárás, amelyben a törzs 
többi tagjai kihívhatják őt.200 A fogadott politikai családban a lojalitás feltétele és az illojali- 
tásért járó szigorú büntetés, amelyek egyaránt következnek a pater familias karakteréből, 
nem adnak teret ilyen elemeknek a fogadott politikai családban.

3.6.3. Csúcspatrónusként való rendelkezés státus és vagyon fölött

3.6.3.1. Menedéknyújtás: védernyő, korlátozott hozzáférésű rend és 
vagyonfelhalmozás

A csúcspatrónus, ahogy rezsimje és országa területén rendelkezik, úgy rendelkezik az egyes 
fontosabb emberek vagyona és státusa fölött is, különösen, ami saját „háza népét”, a foga-
dott politikai családot illeti. Ezt nem más, mint a maximális önkényességi amplitúdó teszi 
lehetővé, magyarán hogy szabadon, kedve szerint használhatja a közhatalom eszközeit 

197 Banfield, Moral Basis of a Backward Society.
198 Denick, „Neo-Triablism”; Juhász és Krekó, „Kíméletlen törzsi logikával politizál az Orbán-rezsim”.
199 Weber, Gazdaság és társadalom, passim.
200 Lásd pl. Bamfo, „The Hidden Elements of Democracy Among Akyem Chieftaincy”; Gibson, „Consti-

tutional Experiences of the Five Civilized Tribes”; Förster és Koechlin, „‘Traditional’ Authorities”; 
Baldwin, The Paradox of Traditional Chiefs in Democratic Africa, 20–65.
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[→ 2.4.6.]. Mint azonban a 2. fejezetben a 2.2. ábrán látható, a diszkrecionális állami cse-
lekvés két irányba is fordulhat: lehet pozitív, de lehet negatív is. Az első esetben mene-
déknyújtásról beszélhetünk:

• Menedéknyújtás a (köz-) források és eszközök diszkrecionális használata egy aktor 
érdekében. A patronális rezsimekben a patrónusok azok érdekében gyakorolják 
a menedéknyújtást, akik a klienseik.

A fogadott politikai családon belül a menedéknyújtás legközönségesebb formája a véder-
nyő (vagy „krisa”, ami „háztetőt” jelent oroszul). Az oligarchikus anarchia évtizedének 
Oroszországára összpontosítva Volkov úgy látja, hogy a védernyő eredeti jelentése „bűnö-
zői vagy törvényes, magán érdekbehajtó partner” volt, aki „szolgáltatások egy csoportját 
[nyújtotta], hogy biztosítsa [a gazdasági szereplők] fizikai védelmét, és minimalizálja üzleti 
kockázataikat”.201 Ledeneva is úgy határozza meg a kifejezést egy ponton, hogy „védelem 
felülről, amely lehet bűnözői, katonai vagy titkosszolgálati eredetű”,202 bár később általáno-
sabb definícióval látta el: „politikai és bűnözői védelem fizetségért vagy üzletemberek által 
nyújtott anyagi támogatásért cserébe”.203 A mi meghatározásunk, amit úgy alakítottunk ki, 
hogy egyaránt beleférjenek a korrupció felülről lefelé és az alulról felfelé működő formái 
[→ 5.3.], még ennél is általánosabb:

• Védernyő valaki szabadságának és tulajdonának informális, diszkrecionális 
védelme a törvényes és törvénytelen fenyegetésekkel szemben.

A fogadott politikai család esetében a védernyő legfőbb formája a büntetlenség szava-
tolása, azaz a védelem a bűnüldözéssel s a formális kontrollmechanizmusok által kimért 
különféle büntetésekkel szemben. Hogy mennyire átfogó védelmet tud nyújtani valaki, az 
az önkényességi amplitúdójától függ, illetve azon intézmények skálájától, ahol gyakorol-
hatja önkényes akaratát.

Patronális autokráciában a fogadott politikai család lojális tagjai különös védelem-
ben részesülnek: a csúcspatrónus neopatrimoniális vagy neoszultanisztikus uralkodó, azaz 
saját magánbirtokaként kezeli a közintézményeket, és képes diszkrecionális alapon felül-
bírálni a formális intézmények döntéseit informális érdekei mentén [→ 2.4.2.]. Mindaddig, 
amíg a védernyője sértetlen, a kliens skrupulusok nélkül sérthet törvényt vagy követhet 
el akár nyílt bűncselekményeket. Természetesen nem tehet meg bármit, amihez kedve 
van; mi több, a csúcspatrónus világosan körülhatárolt felhatalmazást ad, meghatározva az 
engedélyezett törvénytelenség méretét, valamint azt a területet (egy régió, egy város, egy 
minisztérium stb.), amelyen belül a korrupt tevékenységet végezheti. Ezeket a korlátokat 
buzgón monitorozzák. Mindaddig, amíg a kliens betartja a szabályokat, biztos lehet benne, 
hogy azokat az intézményeket, amelyeknek de jure kötelességük volna eljárni vele szem-
ben (rendőrség, ügyészség stb.), de facto semlegesíteni fogják, azaz hatástalanítják, vagy 
a csúcspatrónus felülről jövő (informális) utasítására elfogult módon járnak majd el vele.

201 Volkov, Violent Entrepreneurs, 139.
202 Ledeneva, How Russia Really Works, 238.
203 Ledeneva, Can Russia Modernise?, 274.
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A védernyő jelentősége valójában túlmutat a személyes védelem biztosításán: az in-
formális szabályok formálisak feletti fensőbbsége elképzelhetetlen lenne nélküle. Ha ugyanis 
informális normákat, érdekeket és engedélyeket akarunk érvényesíteni a formális szabá- 
lyok ellenében, akkor az utóbbiakat irrelevánssá kell tennünk, ami azt is jelenti, hogy ki 
kell kapcsolni azokat a kontrollmechanizmusokat, amelyek pont azért vannak a helyükön, 
hogy biztosítsák a törvények szerinti, legális működést. Tehát egy informális rezsimben az 
aktoroknak kell, hogy legyen védőernyőjük, ami pontosan azt jelenti, hogy a formális 
intézményeket háttérbe szorítják az informálisakkal szemben. Továbbá az ember csak 
akkor cselekedhet informális érdekei szerint és követhet el törvénytelen, korrupt cseleke- 
deteket, ha a védernyője ép – patronális autokráciában addig, amíg a csúcspatrónus nem 
határoz úgy, hogy elveszi a védernyőt a feje fölül. A híres mondás, miszerint „a barátaim-
nak mindent, az ellenségeimnek a törvényt”, itt szó szerint értendő,204 kivéve, hogy itt 
nem „barátokról” vagy haverokról van szó, hanem kliensekről, a csúcspatrónushoz képest 
alárendelt helyzetben [→ 5.6.3.]. A védernyő automatikusan előállítja az ún. kompromatot, 
azaz a bíróságon felhasználható bizonyítékot [→ 4.3.5.2.], hiszen a csúcspatrónus ismerheti 
mindazokat a törvénytelenségeket, amiket az illojális kliens a védernyője eltávolítása előtt 
követett el. Így a törvénytelenség az engedelmességnek egy olyan többletrétegét rakja a 
hálózat tagjaira, ami egy legális rezsimben nem létezik: az illojalitás oda vezethet, hogy 
az ember elvesztheti a vagyonát és akár a szabadságát is (börtön). Az előző fejezetben 
említettünk egy példát, a Komi Köztársaságot, ahol Gajzer kormányzó évekig vezetett egy 
alárendelt szuverenitású maffiaállamot, míg végül is vádat emeltek ellene – noha már jóval 
azelőtt rengeteg bizonyíték és szóbeszéd gyűlt össze ellene anélkül, hogy bármiféle hivata-
los reakciót váltott volna ki [→ 2.5.3.].

Ugyanakkor a védernyő nem az egyetlen módja a menedéknyújtásnak. Valójában a 
védernyő csupán a legenyhébb forma, melyre eleve szükség van ahhoz, hogy az államot in-
formális normák mentén lehessen működtetni. Ha további típusokat is akarunk azonosítani, 
a menedéknyújtásnak három szintjét különböztethetjük meg az alábbiak szerint:

 ◆ védelem, ami a védernyőre vonatkozik, illetve a formális akadályok eltávolítására 
az informális gyakorlatok útjából;

 ◆ preferálás, ami egyenlőtlen lehetőségek nyújtását jelenti a fogadott család tagjai 
számára a nem családtagokkal szemben;

 ◆ támogatás, ami egy családtag vagyonának állami eszközökkel történő aktív bőví-
tésére vonatkozik.

Valójában az, hogy a csúcspatrónus védelmez valakit, eleve törvénytelen előnyt jelent, 
hiszen mások, akik nem részesülnek ilyen védelemben, be kell tartsák a törvényt, és nem 
tehetik meg, hogy figyelmen kívül hagyják a fennálló szabályokat. Azonban amikor a foga-
dott politikai család egy tagját preferálják, az azt jelenti, hogy már olyan forrásokhoz 
biztosítanak neki hozzáférést, amelyeket az uralmi eliten kívül állók nem kaphatnak. 
Ezek magukba foglalhatnak állami pozíciókat, közbeszerzéseket, nemzetközi kereskedelmi 
lehetőségeket, és gyakorlatilag bármiféle politikai és gazdasági lehetőséget, amihez liberális 
demokráciában normatív, személytelen kritériumok alapján lehetne hozzáférni [→ 2.4.6.]. 

204 Idézi O’Donnell, „The Quality of Democracy”, 40.



222 • 3. Aktorok

Ez az, amit North és kollégái „korlátozott hozzáférésű rendnek” neveznek, ahol a fontos 
forrásokhoz való hozzáférés az uralmi elit tagjaira korlátozódik [→ 6.2.1.].

Végül a csúcspatrónus aktív támogatója lesz fogadott politikai családja valamely 
tagjának, ha köz- és magánforrásokat oszt a számára újra a közhatalom eszközeivel. Ez 
főleg a fogadott politikai család gazdasági aktoraira érvényes, mint (a saját nevelésű és belső 
körös) oligarchák és strómanok. Ők az első számú haszonélvezői a maffiaállam (1) diszk- 
recionális beavatkozásainak, szabályainak és törvényileg garantált monopolpozícióinak 
[→ 5.4.], (2) kleptokratikus működésének, azaz közpénzek törvénytelen átirányításának 
magánzsebekbe, valamint (3) ragadozó tevékenységének, amikor kívülállók cégeit és 
tulajdonát megkaparintják, és a fogadott politikai család tulajdonosi körébe mozgatják 
át, azokhoz, akiket a csúcspatrónus meg akar támogatni [→ 5.5.]. Ezek a technikák mind 
részei a kapcsolati piac-újraosztás arzenáljának, mely a patronális autokráciák kapcsolati 
gazdaságának fő gazdasági mechanizmusa [→ 5.6.]. Ugyanakkor ez az elitérdek elvének 
legfontosabb megnyilvánulása is. E technikák révén ugyanis a fogadott politikai család 
gazdagságot, pénzt és tulajdont tud felhalmozni, amit aztán egyaránt használ magánköltés-
re és a patrónus politikai hatalmi monopóliumának erősítésére is [→ 5.3.4.4.].

3.6.3.2. Az integritás megtörése: fenyegetés, zaklatás és támadás

A menedéknyújtás ellentétét, amely a 2.2. ábra negatív oldalát képviseli, „az integritás meg-
törésének” nevezhetjük:

• Az integritás megtörése az (állami) erőforrások és eszközök alkalmazása egy aktor 
formálisan meghatározott autonóm pozíciója ellen. A patronális rezsimekben a 
patrónusok azokkal szemben gyakorolják az integritás megtörését, akik illojálisak, 
fenyegetést jelentenek, vagy csábító prédának tűnnek.

Az integritás megtörésének célpontjai csak illojalitás esetén lehetnek a fogadott politikai 
család (volt) tagjai, a fenyegetés és prédavadászat tárgyai azonban jellemzően kívülállók, 
akik vagy ellenségesek vagy semlegesek a rezsimmel szemben. Valójában nem szükséges, 
hogy valaki aktívan szembeszálljon a rezsimmel ahhoz, hogy kockázatot jelentsen. Elég, 
ha elegendő jelentős független forrással és autonómiával rendelkezik ahhoz, hogy po-
tenciálisan, elvileg akár a rezsim ellenségévé is tudjon válni. „Forrás” pedig egyaránt lehet 
gazdasági forrás (mint az autonóm oligarchák esetében [→ 3.4.1.4.]), vagy pedig politikai 
erőforrás (mint az ellenzéki pártok [→ 3.3.9.] és médiaszemélyiségek esetében, akik érzékeny 
információkat tehetnek közzé, tehát potenciálisan megváltoztathatják a közvéleményt és 
a választások kimenetelét). Másrészt viszont nem minden aktívan ellenséges elem lesz au-
tomatikusan az integritás megtörésének tárgya, csak azok, akik valós veszélyt jelentenek a 
hatalom monopolizálására és a személyes vagyonosodás folyamatára. A maffiaállam ebből a 
szempontból nagyfokú pragmatizmust mutat [→ 4.3.], mint ahogy a préda kiválasztásában 
is [→ 5.5.4.1.]. Az ún. cirkuláris vagyonhalmozás korszakában a fogadott politikai család 
újraosztja a magántulajdonosoktól elvett tulajdont [→ 5.5.4.], és támogatásra használja, 
illetve arra is, hogy tőkét gyűjtsön a fogadott politikai család hosszú távú működéséhez. 
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Az integritás megtörésének ugyancsak három szintjét különböztethetjük meg:

 ◆ fenyegetés, amely (szóbeli) üzeneteket jelent egy potenciális támadásról, amennyi-
ben a célpont nem engedelmeskedik a fogadott politikai családnak;

 ◆ zaklatás, amely „figyelmeztető lövéseket” jelent, amelyek nem semmisítik meg vég-
legesen a célpontot, de egyértelműen jelzik a csúcspatrónus ellenséges szándékát;

 ◆ támadás, amely a törvényes és törvénytelen eszközök teljes arzenáljának beveté-
sét jelenti, és potenciálisan a vagyon, szabadság vagy akár az élet elvesztéséhez is 
vezethet.

A fenyegetés önmagában nem tartalmaz ártó cselekvést, de megelőzi azt, vagyis előrevetíti 
a zaklatást és a támadást, hogy megadásra késztesse a célpontot. Alapvetően nem más 
ez, mint egy visszautasíthatatlan ajánlat, hogy a Keresztapa című regény és film híres 
és igen találó szállóigéjét használjuk. Ami a két másik szintet illeti, a valóságosan ártó 
cselekedeteket szétválaszthatjuk (a) morális, (b) egzisztenciális és (c) fizikai aktusokra. 
A „morálisat” elsősorban úgy kell értenünk, mint ami a nyilvános imázsra vonatkozik, 
azaz a személy reputációjára, amelynek ártani lehet (karaktergyilkosság). Természetesen 
negatív kampányra számos példát találunk liberális demokráciákban is, mégis vannak 
jelentős különbségek egy patronális autokrácia viszonyai között.205 Először is patronális 
autokráciában a patronális médiának óriási a kommunikációs térben meglévő túlsúlya 
[→ 4.3.1.2.]. A liberális demokráciával ellentétben, ahol a negatív kampányban részt-
vevő médiákat plurális médiakörnyezet veszi körül,206 a reputáció-mocskoló kampányok 
a patronális médiára támaszkodhatnak, és bárkit úgy állíthatnak be, mint első számú 
közellenséget, erkölcstelen embert vagy bűnbakot (esetleg a már említett kompromat 
segítségével [→ 4.3.5.2.]), míg a célpontnak sem lehetősége, sem pedig forrása nincs hason-
lóan nagy nyilvánosság előtt cáfolni a vele szemben felhozott vádakat. Mi több, az ügyészi 
hivatalt is fel lehet használni a célpontok kriminalizálására jól fotózható letartóztatások 
és informális utasításra induló nyomozások révén. Egyszerűen szólva az ügyészség úgy 
funkcionálhat, mint a csúcspatrónus kampánystábjának része [→ 4.3.5.2.].

A második jelentős különbség a két rezsim karaktergyilkosságai között, hogy liberális 
demokráciában az ilyen kampányok a szavazókra irányulnak, akiket a politikusok meg 
akarnak győzni ellenfelük elfogadhatatlanságáról. Patronális autokráciában a karakter- 
gyilkosság (1) nem feltétlenül kapcsolódik választási eseményhez, mivel nem is a választók 
miatt indítják önmagában, hanem a célpont integritásának megtörése érdekében, és (2) 
a célközönségben az egypiramisos hálózat tagjai is ott vannak, akik ezzel megkapják az 
említett „kilövési parancsot”, tehát hogy részesítsék előnytelen bánásmódban (de leg- 
alábbis kerüljék) a célpontot és másokat, akik a célponthoz hasonló státusban vannak. 
Ha az erkölcsi integritás megtörésének célpontja újságíró, ez jelzés is más újságíróknak 
(vagy reménybeli újságíróknak), hogy hasonló következményektől kell tartaniuk, ha nem 
engedelmeskednek (ráijesztés [→ 4.3.2.1.]). 

205 A következőkben a rezsimspecifikus eltérésekre összpontosítunk, tehát amelyek a patronális autokrácia 
természetével hozhatók összefüggésbe. A technikai különbségekről lásd az ún. fekete PR-ról („csernyi 
piar”) szóló fejezetet itt: Ledeneva, How Russia Really Works, 28–57.

206 Vö. Min, „News Coverage of Negative Political Campaigns”.
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S van még egy utolsó különbség: a karaktergyilkosságot liberális demokráciában nem 
követi egzisztenciális zaklatás vagy támadás. Az „egzisztenciális” itt annak a személy-
nek a vagyonára, illetve általánosságban az életszínvonalára utal, aki ettől a vagyonától és 
jövedelmétől, munkahelyétől függ. A zaklatás folyamán sor kerülhet a barátok és család-
tagok kirúgására köz-, illetve a fogadott politikai család gazdasági birodalmához tartozó 
pozíciókból [→ 6.2.]. Az egzisztenciális támadás legszembeötlőbb formája pedig a pré-
davadászat, azaz a célpont tulajdonának megkaparintása központilag irányított cégrablás 
útján [→ 5.5.3.1.]. Végül a fizikai zaklatás és támadás a törvényesített kényszerre és a fizikai 
erőszakra utal, magyarán a rendőrségnek és bűnözői csoportoknak a célpont fizikai bán-
talmazására való használatára [→ 4.3.5.4.]. Ezt a módszert jellemzően a legrosszabb eset- 
ben alkalmazzák, amikor a célpont nem enged, vagy amikor más eszközök nem alkal-
mazhatók, mert a célpontnak erős morális háttere és független egzisztenciája van, ráadásul 
esetleg kapcsolatai is külföldi országokkal, ahová elmenekülhet. A legtöbb esetben azon-
ban a csúcspatrónus képes a fenyegetések semlegesítésére, a préda leválasztására, valamint 
az illojális aktorok megbüntetésére anélkül is, hogy fizikai erőszakot kellene alkalmaznia: 
a kényszer a patronális autokrácia rezsimjében általában jóval kifinomultabb, mint a 20. 
századi kommunista diktatúrákban volt [→ 4.3.].

3.7. Elitstruktúrák a hat rezsim-ideáltípusban 

A fejezet elején beszéltünk arról, hogy liberális demokráciában a társadalmi cselekvés 
szférái külön vannak választva. Ha most kizárólag az elitekre összpontosítunk [→ 2.2.2.], 
akkor elmondhatjuk, hogy egy ilyen rezsimben az uralmi elit – vagyis a kényszerítő állami 
hatalom felett rendelkező elitcsoport – kizárólag a politikai elitből áll, azaz a hatalmi ágak 
formális tagjaiból. Ez a politikai elit pedig ráadásul ketté is oszlik: azokra, akik támogatják 
a hatalomban lévő csoportot (és maguk is a tagjai), és azokra, akik ellenzik; magyarán a 
vezetőkre és az ellenzékre.

Más rezsimekben viszont a politikai elit részlegesen vagy teljesen beleolvad a tár-
sadalmi cselekvés más, piaci és kommunális szféráiba is. Mindez maga után vonja a piaci 
és közösségi elitek annektálását is, autonómiájuk megtörését és alárendelésüket az uralmi 
elit (bürokratikus vagy informális) patronális hierarchiájának.

A következőkben eliteket választunk ki különböző szférák különböző életszeleteiből 
[→ 2.2.2.1.], és ideáltipikus formában felvázoljuk a politikai elithez való viszonyukat a 
háromszögű fogalmi terünk mind a hatféle rezsimtípusában. Igaz, hogy voltaképpen még 
nem definiáltuk pontosan ezeket a rezsimeket (lévén ehhez szükség lesz a következő fe-
jezetekben kidolgozott fogalmakra is), és a három átmeneti rezsimtípushoz nem határoz-
tunk meg még aktorokat sem, azonban az 1. fejezet végén megismerhettük ennek a hat 
rezsimnek az általános természetét, illetve jellemzőit [→ 1.6.]. Patronális demokráciában 
versengő patronális hálók vannak, ami azt jelenti, hogy bizonyos aktortípusai megtalál-
hatók a patronális autokráciákban is (mint a főpatrónusok, a poligarchák és az oligarchák), 
de vannak bizonyos demokratikus vonásai is, mint például a ténylegesen döntéseket hozó 
kormányzó párt a transzmissziósszíj-párt helyett. A konzervatív autokrácia ugyancsak ha-
sonlít a liberális demokráciához, viszont abban az értelemben, hogy a társadalmi cselekvés 
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szférái elválasztva maradnak; az állami intézmények között azonban találunk bürokrati-
kusan patronalizáltakat, az ellenzékben pedig különböző semlegesített pártokat. Végül a 
piackihasználó diktatúrában egypártrendszer van virágzó magánpiac mellett, azaz egymás 
mellett él a politbüró, a káderek és az állampárt jelentette politikai hatalmi centrum a vál-
lalkozókkal és a lobbistákkal (sőt a kijáróemberekkel, a tolkacsokkal is).

Az ideáltipikus ábrázolás céljából öt elitcsoportot választottunk ki, amelyeknek be-
mutatjuk a vezető politikai elithez (de nem egymáshoz) fűződő viszonyát. Ezek:

 ◆ gazdasági elit, mely a magán- vagy üzleti szektor elitjét foglalja magába;

 ◆ médiaelit, amely magába foglalja az országos médiumokat és az újságírókat;

 ◆ kulturális elit, amely az ország vezető kulturális alakjait, művészeit, rendezőit stb. 
foglalja magába;

 ◆ adminisztratív elit, amely a politikai döntések államapparátus általi végrehajtását 
megszervező és felügyelő szereplőket jelenti;

 ◆ törvényalkalmazó elit, amely magába foglalja a bűnüldözői és végrehajtó szervek 
döntéshozóit, a titkosszolgálatokat, a főügyészt stb.207

Jegyezzük meg, hogy az utóbbi elit a politikai cselekvés szférájába tartozik, míg az első 
három megoszlik a piaci és kommunális cselekvés szférái között. Ezen elitek és az ellenzéki 
politikai elit ideáltipikus viszonyát a vezető politikai elittel a 3.5. táblázatban összegezzük, 
ahol ennek a viszonynak három, általános típusát különböztetjük meg:

 ◆ nincs annektálás, amikor a politikai elit csak a törvényi kereteket szabja meg, de 
nincs szerepe egy másik elit vezetői döntéseiben;

 ◆ részleges annektálás, amikor a politikai elit részt kap egy másik elit vezetői 
döntéseiben;

 ◆ teljes annektálás, amikor a politikai elit a legfőbb vezetői döntéshozó, az annektált 
elitnek pedig semmiféle autonómiája nincs.

Máshogy fogalmazva, teljes annektálás esetén a politikai elit eleve az „elitek elitjévé” vá-
lik, mert a végrehajtói és törvényhozói ágak tagjainak nagyobb hatása lesz a leigázott 
elitcsoportok életére, mint fordítva [→ 2.2.2.1.]. Ez azonban különbözik az összeolvadás 
jelenségétől, amelyet szintén bemutatunk, s amelynek az a lényege, hogy formálisan két 
különböző elitcsoporthoz tartozó emberek de facto elitszereplőkké válnak egymás területén 
is, elmosva a határokat a két csoport között.

Mielőtt bemutatnák az ideáltipikus elitstruktúrákat (azokat közelítő valós példákkal), 
két technikai megjegyzést kell tennünk. Először is a csúcsbéli rezsimtípusokkal kezdjük 
(liberális demokrácia, kommunista diktatúra és patronális autokrácia), amelyeket a „köz-
bülső” típusok követnek (konzervatív autokrácia, piackihasználó diktatúra és patronális 
demokrácia). Ez a három közbülső típus egyszersmind azokat a típusokat és struktúrákat 
is megtestesíti, amelyekké a három csúcsbéli típus elitszerkezetei összeomlás esetén alakul-
hatnak. Másodszor, és ez valóban technikai megjegyzés: az ideáltipikus elitstruktúrákat 

207 Azokat az eliteket választottuk ki, amelyek a legfontosabbak a posztkommunista rezsimek szem-
pontjából. A listát mindazonáltal kibővíthetnénk más, jelen részben nem tárgyalt elitcsoportokkal is, 
mint például az egyházi vagy katonai elitek [→ Konklúzió].
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egy bizonyos konfigurációban egymás mellé helyezett egyenlőszárú háromszögekkel 
fogjuk illusztrálni. Ezekhez az ábrákhoz szövegeket adunk, és szeretnénk hangsúlyozni, 
hogy ezekbe nem kell többet belelátni, mint amit a szöveg mond. Konkrétan: a három-
szögek nagysága és hogy mennyire fedik át egymást (annektálás eseteiben), pusztán szer- 
kesztési kérdés és nem jelez sem abszolút mértéket, sem relatív arányt. Ez alól a szabály 
alól egyedül a patronális demokrácia jelent kivételt, ahol az ellenzéki piramis ideáltipikusan 
kisebb, mint az uralkodó (azaz a kormányhoz tartozó) patronális piramis. De a pontos méret-
beli különbség, vagy más esetekben a pontos méret és a relatív arányok (mármint az annek-
tálásé) mind empirikus kutatások kérdése, és esetről-esetre más-más eredményt kell kiadniuk.

3.5. táblázat. Elitek annektálása a politikai elit részéről a hat rezsim-ideáltípusban.

Gazdasági
elit Médiaelit Kulturális 

elit
Adminisztratív 
elit

Törvényalkal-
mazási elit

Politikai elit
(ellenzék)

Liberális 
demokrácia Nem Nem Nem Nem Nem Nem

Kommunista
diktatúra Teljesen Teljesen Teljesen Teljesen Teljesen n.a.

Patronális 
autokrácia

Részlegesen 
(összeolvadással)

Részlegesen Részlegesen Teljesen Teljesen
Részlegesen 
(összeolvadással)

Konzervatív 
autokrácia

Részlegesen 
(csak az állami)

Részlegesen 
(csak az állami)

Nem Teljesen Teljesen Nem

Piackihasználó 
diktatúra Részlegesen Részlegesen Részlegesen Teljesen Teljesen n.a.

Patronális 
demokrácia

Részlegesen 
(piramisonként 
osztozva)

Részlegesen 
(piramisonként 
osztozva)

Részlegesen 
(piramisonként 
osztozva)

Részlegesen 
(piramisonként 
osztozva)

Részlegesen 
(piramisonként 
osztozva)

Nem

3.7.1. Elitek a három csúcsbéli rezsimtípusban

3.7.1.1. Liberális demokrácia: autonóm elitek, demokratikus politikai elit

Az ideáltipikus liberális demokrácia elitstruktúráját a 3.3. ábrán láthatjuk. A vezető politikai 
elit ebben a rezsimben demokratikusnak nevezhető, mert (1) tiszteletben tartja más elitek 
autonómiáját (még a közszférában is), és (2) csak a liberális demokráciákra jellemző. Ennek 
megfelelően autonóm eliteket figyelhetünk meg, mert az ilyen rezsimekben a társadalmi 
cselekvés szféráinak, valamint a politikai szférán belül a hatalmi ágaknak a szétválasztása 
olyan társadalmat eredményez, amelyben egyetlen elit sem domináns. A politikai elit csak 
a lehetőségek választékát határozza meg a többi elit számára azáltal, hogy lefekteti a 
törvényi kereteket, de nem avatkozik bele egyetlen tag vagy csoport vezetői döntéseibe 
sem. A politikai ellenzék törvényes és szintén akadályoztatás nélkül működhet [→ 4.3.].

A posztkommunista régióban Észtország az az ország, amely a legközelebb áll a 
liberális demokrácia ideáltípusához [→ 7.3.2.2.]. A Freedom House (FH) jelentése szerint 
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az észt média törvényileg védett és lényegében mentes a nyílt politikai beavatkozástól: 
a média túlnyomó részben magántulajdonban van, és csak üzleti érdekeknek van aláren-
delve, nem pedig politikaiaknak (a FH csak a „megnövekedett elkereskedelmiesedést 
és a rejtett reklámozást” jelölte meg problémaként).208 A gazdaságot vállalkozók uralják 
versenypiacokon, nem pedig oligarchák, és az állam a rendszerváltás óta tartja magát egy 
konzervatív-liberális gazdasági programhoz.209 Természetesen a szétválasztott szférák, 
illetve a 3.3. ábrán látott különálló háromszögek nem jelentik az, hogy nincs is kapcsolat 
ezek között az elitek között. A liberális demokráciákban a lobbizás az ideáltipikus eljárás 
[→ 5.3.1.], és ennek reformja régóta téma az észt politikában. Voltak korrupciós botrányok 
is – köztük a legsúlyosabb Villu Reiljan volt észt környezetvédelmi miniszteré, akit azért 
ítélt el az észt bíróság, mert mintegy 100 ezer euró (durván 35 millió forint) kenőpénzt 
kért, és egy földcsere-ügyben is pártja egy régi támogatóját részesítette előnyben.210 Az észt 
politika nem annektálta a gazdaságot, és nincsenek informális patronális hálók és poli-
garchák sem. Az ellenzéki pártok erősek, a törvények alkalmazása normatív, az arányos 
választási rendszer következtében pedig az észt kormányok általában koalíciósak, miköz-
ben a kormányok is gyakran váltják egymást.211

3.3. ábra. Autonóm elitek ideáltipikus liberális demokráciában.

Jelmagyarázat: Minden háromszög egy elitet képvisel, a háromszögek csúcsa pedig az elitek csúcsát.

3.7.1.2. Kommunista diktatúra: betagozott elitek, totalitariánus politikai elit

Az ideáltipikus kommunista diktatúra elitstruktúráját a 3.4. ábra illusztrálja. A vezető po-
litikai elit ebben a rezsimben totalitariánus politikai elitnek nevezhető, mert egyáltalán 
nem tartja tiszteletben a többi elit autonómiáját, és radikálisan eltörli a határokat a kü-
lönböző társadalmi cselekvéstípusok között éppúgy, mint a hatalmi ágak között. Ennek 
megfelelően betagozott eliteket figyelhetünk meg. Ideáltipikusan a vezető politikai eliten 
túli eliteknek nincs autonómiája: egy egyesített nómenklatúrán belül helyezhetők el, 
amit az állampárt vezet. A betagozott elitek szervezetei a párt transzmissziós szíjai, azaz 

208 Pettai és Ivask, „Estonia”.
209 Bohle és Greskovits, Capitalist Diversity on Europe’s Periphery, 96–137.
210 Lumi, „Comparative Insight into the Status of the Lobbying Regulation Debate in Estonia”.
211 Mikkel, „Patterns of Party Formation in Estonia”.

Politikai
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Politikai 
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a marxista-leninista párt akaratának hordozói és végrehajtói [→ 3.5.2.]. Lehetnek közöttük 
szakszervezetek, nőszövetségek, akadémiák stb. Ezeknek a részeliteknek csak a vezető alak-
jai remélhetik, hogy bejuthatnak az igazi politikai elit szélesebb döntéshozó testületébe, a 
kommunista párt központi bizottságába, ugyanakkor csak a titkosszolgálati és katonai elit 
tagjai kerülnek be olykor a szűkebb, valóságos döntéseket hozó testületekbe, a politikai 
bizottságokba. A politikai ellenzékiség törvénytelen, és minden, a rendszerrel szemben 
álló csoportot üldöznek.

3.4. ábra. Betagozott elitek az ideáltipikus kommunista rezsimben.

Jelmagyarázat: Minden háromszög egy elitet képvisel, a háromszögek csúcsa pedig az elitek csúcsát. 
Az átfedés annektálásra utal.

Bár a betagozott eliteknek ezen struktúráját bármely kommunista diktatúrában megtalál-
juk, vegyük illusztrációként a Szovjetunió példáját. Richard Sakwa a Soviet Politics in Per-
spective (Szovjet politika az összkép tekintetében) című könyvében írja, hogy a Szovjetunió 
Kommunista Pártja „lényegében a szovjet kormány magasabb rangú végrehajtó hatalmi 
ága volt, ahol a döntéseket hozták vagy megerősítették. [Ez] természetes következménye 
volt annak, hogy az alkotmány elutasította a hatalmi ágak szétválasztását”.212 Kifejti azt 

212 Sakwa, Soviet Politics in Perspective, 96–97.
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is, hogy a Párt az állami és kormányzati rendszereket ellenőrzése alatt tartotta az intéz-
ményekben és tömegszervezetekben működő pártcsoportokkal, párszervezetek gigantikus 
hálózatával, a nómenklatúrán keresztül történő kinevezésekkel, valamint a káderek felülről 
kapott instrukciói végrehajtásának szigorú rendszerben történő monitorozásával.213 Mivel 
gyakorlatilag felszámolták a magántulajdont, nem voltak magánintézmények, média vagy 
kultúra sem. Ellenkezőleg, a megfelelő elitek a párt kontrollja alatt álltak, amely egy hatalmas 
agitációs és propaganda (agitprop-) hálózat segítségével gondoskodott a társadalmi „szociali- 
zációról”.214 Minden cenzúra és kommunista testület formális volt, éppúgy, mint minden 
nem politikai elit alárendeltsége a totalitariánus politikai elitnek. Semmilyen ellenzékiséget 
nem tűrtek el, még a párton belül sem, ahol a frakciókat idejekorán betiltották.215

3.7.1.3. Patronális autokrácia: patronalizált elitek, monopolisztikus        
patronális politikai elit

Az ideáltipikus patronális autokrácia elitstruktúráját a 3.5. ábrán mutatjuk be. A vezető 
politikai elit ebben a rezsimben monopolisztikus patronális politikai elitnek nevezhető, 
mert egyrészt más politikai eliteket leigázva beépíti őket a maga patronális hálójába (ezt a 
folyamatot nevezzük patronalizálásnak), másrészt pedig ez az egyetlen elit, amely ezt teszi. 
Így tehát az ilyen rezsimben patronalizált eliteket figyelhetünk meg. Szemben az elitek 
(teljes) annektálásával, amelyet a kommunista diktatúrában látunk, itt az elitek alávetettsége 
nem totális. A politikai szférához tartozó eliteket valóban teljesen patronalizálták annak 
nyomán, hogy az uralmi elit a politikai hatalmat monopolizálta, de a társadalmi cselekvés 
más szférái elitjeinek egyes szegmensei kívül maradnak az egypiramisos rendszer domináns 
hálózatának engedelmességi láncán. Ezek a független elitek azonban alacsonyabb szin- 
tűek, és semmiképpen nincsenek abban a helyzetben, hogy alakítsák a társadalmat, míg 
azokat, akik valóban számítanak (tehát az adott elitek csúcstagjait) annektálták.

Az annektált elitek nem de jure vannak betagozva, hanem de facto vannak alávetve. 
Máshogy fogalmazva, míg a kommunista uralmi elit (a nómenklatúra) formális, bürokra-
tikus jelenség, addig a patronális autokrácia uralmi elitje (a fogadott politikai család) in-
formális jelenség, amely formális és informális pozíciók patronális hálóba rendezett össz-
ességéből áll. Emellett megjelenik az összeolvadás jelensége is: egyfelől az egypiramisos 
patronális hálónak egyaránt van politikai és gazdasági hatalma is (miközben formálisan 
csak az egyikkel rendelkezik). Ennek következtében ezek az elitszereplők megkülönböz-
tethetetlenné válnak abban az értelemben, hogy a politikai vagy a gazdasági elithez 
tartoznak-e. Másfelől az uralmi és az ellenzéki politikai elitek is részben összeolvad-
nak, úgy, hogy főbb ellenzéki pártok is a vezető politikai elit érdekeit szolgálják, hiszen 
vagy kamupártok, vagy pedig domesztikálta őket a fogadott politikai család. Az ellenzék 
független tagjait vagy marginalizálták, vagy pedig likvidálták [→ 3.3.9.].

213 Sakwa, Soviet Politics in Perspective, 97–98.
214 Sakwa, Soviet Politics in Perspective, 100.
215 Sakwa, Soviet Politics in Perspective, 26–27.
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3.5. ábra. Patronalizált elitek az ideáltipikus patronális autokráciában.

Jelmagyarázat: Minden háromszög egy elitet képvisel, a háromszögek csúcsa pedig az elitek csúcsát. Az átfedés annek-
tálásra utal, a szaggatott vonlak pedig összeolvadásra.

A patronális autokrácia két paradigmatikus példája, Oroszország és Magyarország mono- 
polisztikus politikai eliteket és nagy fokú patronalizációt mutat. Bozóki András így ír 
a 2010 utáni Magyarországról: „A rendszer origójában […] a patriarchális családfő […] áll. 
Körülötte koncentrikus körökben helyezkednek el a nélkülözhetetlenek, a befolyásosak, 
valamint a felcserélhető támogatók. A parlament ugyan kétharmados többséggel választhat, 
de a parlamenti frakció tagjait Orbán választja ki. […] A maffiaállam befolyási modellje 
az egycentrumú hatalomhoz és a vezér személyéhez kötődő, nagyrészt »családi« jellegű, 
informális érdekérvényesítés”.216 Bozóki elemzi a befolyásos de jure politikai és gazdasági 
aktorokat, és hogy miképp olvadnak össze egyetlen uralmi elitté, s kimutatja, hogy mind 
Orbántól függenek, aki „szisztematikusan alkalmazott egzisztenciális fenyegetés, propa-
ganda, cenzúra, kooptálás, demonstratív kriminalizálás, diszkriminatív jogalkalmazás és 
hasonló technikák révén”217 tartja kézben őket. Ledeneva hasonlóan írja le Putyin „szisz-
tyema”-ját, annak belső kultúráját, valamint az intézmények és emberek patronalizációját.218 

216 Bozóki, „A Párttól a Családig”, 236–237.
217 Bozóki, „A Párttól a Családig”, 252.
218 Ledeneva, Can Russia Modernise?
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A médiaelitek patronalizációja gazdasági eszközökkel történik, a legtöbb független újság-
írót pedig a nem-elit befolyás nélküli pozíciójába kényszerítik a kommunikáció dominált 
szférájában [→ 4.3.2.1.]. Eközben a kulturális elit mindkét országban olyan harcban áll, 
ami – mint Bozóki fogalmaz – „kultúrharc helyett harc a kultúra ellen”.219 Az ellenzéki pár-
tok ugyancsak nagyrészt semlegesítve vannak, és részben be is tagozódtak: a semlegesítés 
valamennyi, fent ismertetett technikájára találhatunk példákat ezekben az országokban.220

3.7.2. Elitek a három köztes rezsimtípusban

3.7.2.1. Konzervatív autokrácia: részlegesen betagozott elitek, domináns 
politikai elit

Az ideáltipikus konzervatív autokrácia elitstruktúráját a 3.6. ábrában mutatjuk be. A vezető 
politikai elit ebben a rezsimben autoriter elitnek nevezhető (szemben a liberális demokrácia 
demokratikus elitjével), mert nem tartja tiszteletben más elitek autonómiáját a közszférá-
ban. Ennek következtében az állam a konzervatív autokráciában ideáltipikusan kiterjed-
tebb, mint a liberális demokráciákban, amely rezsimtípus tipikusan megelőzi a konzervatív 
autokrácia kialakulását. Másfelől ebben a fajta rezsimben a politikai ellenzék törvényesen 
működhet, a kulturális elit pedig – amely ideáltipikusan elkülönül a politikai cselekvés 
szférájától – független marad. A gazdasági- és médiaeliteknek csak az állami része van 
a vezető politikai elit által betagozva, a magánrészük autonóm marad.

Míg teljesen kifejlett konzervatív autokrácia nincs a régióban [→ 7.2.1.], Lengyelország 
2015 óta egy konzervatív autokratikus kísérletet él át. Ennek megfelelően megfigyelhető, 
hogy a PiS-kormány, mint formális testület, növeli a befolyását az állami tulajdonú mé-
dia felett (amely erős kormánypárti és Soros-ellenes propagandát folytat),221 valamint a 
gazdaságban is, amennyiben növekszik az állami tulajdonú vállalatok aránya és nőnek az 
állami kontroll különféle formái is a magánszektor fölött.222 Ugyanakkor ezek a szabályok 
normatívak, és nincsenek PiS-oligarchák, azaz a gazdaság nem patronális. A szoros egyházi 
kapcsolatok és a központi politika rangjára emelt ideológia-végrehajtás [→ 3.5.3.2.] ellenére 
Lengyelországban ma is független ellenzék, média és kulturális elitek vannak.223 Egy stabi-
lizálódott konzervatív autokráciában a független ellenzéket már bürokratikus eszközökkel 
semlegesítették volna,224 azonban a lengyel ellenzékben most is megvan a potenciál, hogy 
az autokratikus kísérletet választási korrekció révén visszafordítsák [→ 4.4.4.]. 

219 Bozóki, „Családi tűzfészek”, 350–351.
220 Sz. Bíró, „The Russian Party System”; Ripp, „Ellenzék a centrális erőtérben”, 122–125. 
221 Wójcik, „Poland”.
222 Kozarzewski és Bałtowski, „Return of State-Owned Enterprises in Poland”.
223 Wójcik, „Poland”.
224 Egy közeli (bár nem posztkommunista) példáért lásd Raby, „Controlled, Limited and Manipulated 

Opposition under a Dictatorial Regime”.



3.6. ábra. Részlegesen autonóm elitek az ideáltipikus konzervatív autokráciában.

Jelmagyarázat: Minden háromszög egy elitet képvisel, a háromszögek csúcsa pedig az elitek csúcsát. Az átfedés annek-
tálásra utal.

3.7.2.2. Piackihasználó diktatúra; részlegesen betagozott elitek, domináns 
politikai elit

Az ideáltipikus piackihasználó diktatúra elitstruktúráját a 3.7. ábrán láthatjuk. A vezető 
politikai elit ebben a rezsimben domináns politikai elitnek nevezhető (szemben a kom-
munista diktatúrák totalitariánus elitjével), mert részben eltörli, részben pedig szűkre 
szabja más elitek autonómiáját, elmosva ezzel a határokat a társadalmi cselekvés különböző 
szférái között éppúgy, mint a hatalmi ágak között. Ezért a piackihasználó diktatúrákban 
részlegesen betagozott eliteket láthatunk: az egyik oldalon a politikai cselekvés szférájához 
tartozó, adminisztratív és törvényalkalmazó elitek alá vannak vetve az uralkodóknak, 
akik egyszerre válnak de jure és de facto a fő döntéshozókká ezen elitek vezetői döntéseit 
illetően; a másik oldalon viszont a gazdasági, a média- és a kulturális elitek csak rész-
legesen betagozottak. Bizonyos fokig megőrizhetik az állampárttal szembeni autonómiá-
jukat, jóllehet ezt csak erőteljes állami szabályozás keretei között gyakorolják. Ezért míg 
a kommunista diktatúrában – amely rezsimtípus tipikusan megelőzi a piackihasználó dik-
tatúrát – az egyetlen valódi elit az uralmi elit, addig a piackihasználó diktatúra nómenkla-
túrája nem kizárólagos, és más elitek is léteznek rajta kívül. Mi több, az állami beavatkozás 
jelentős mértéke, illetve a beavatkozás egyes vállalatok vezetői döntésire tett hatása ellenére 
is nagyszámú autonóm nagyvállalkozó létezik, akik a gazdasági elit felső rétegét alkot-
ják. Ez a rezsim piackihasználó jellegéből következik, melynek alapján jelentős nagyságú 
magánszektornak adnak teret, ami aztán ezáltal indirekt módon szolgálja a pártállam poli-
tikai-gazdasági céljait [→ 5.6.2.2.].

A formális politikai szervezkedés azonban a nómenklatúra kizárólagos privilégiuma. 
A pártállami hálózaton kívül álló elitek csak egyénileg élvezhetik elitstátusukat, és senki 
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sem szervezkedhet a vezető politikai elittel szemben. Tehát a politikai ellenzék törvényel-
lenes, és minden, a rendszerrel szemben álló csoportot üldöznek.

A posztkommunista országok közül, amelyeket vizsgálunk, Kína az az ország, amelyet 
leginkább a piackihasználó diktatúra modelljén át közelíthetünk meg. Szelényi és Mihályi 
szerint „az 1980-as években Kína »kapitalizmust épített alulról felfelé« […] és sokan Kína 
leggazdagabbjai közül – még a leggazdagabb kínaiak korai 2000-es évekbeli listáin is – ala- 
csony sorból jöttek (mint a Liu fivérek vagy a Jang dinasztia). Még akikre látszólag illik is 
a politikai kapitalista képe (mint Rong), azok se voltak politikai kapitalisták abban az értelem- 
ben, ahogy azt a posztkommunista Oroszországból ismerjük”.225 A gazdasági elit beágyazott- 
ságát mutatják a nagyvállalkozók, akik vagy pártkapcsolataik révén gazdagodtak meg, vagy 
legalábbis pártprotekcióra volt szükségük a működéshez – azonban egyesek a leggazdagabb 
kínaiak közül is, mint Jack Ma, innovatív informatikai vagy más technológiai iparágak-
ból gazdagodtak meg. S míg az olyan vállalkozók, mint Ma, beléptek a kínai kommunista 
pártba, saját vállalkozói tevékenységükben jelentős autonómiát élveznek, nem úgy, mint 
az állami vállalok vezetői a rendszerváltás előtti kommunista diktatúrákban.226 Másfelől a 
média és a kultúra súlyosan korlátozva van Kínában, a Kínai Kommunista Párt pedig valódi 
állampártként viselkedik, amely uralja a politikai szférát.227

3.7. ábra. Részben betagozott elitek az ideáltipikus piackihasználó diktatúrában. 

Jelmagyarázat: Minden háromszög egy elitet képvisel, a háromszögek csúcsa pedig az elitek csúcsát. Az átfedés annek-
tálásra utal.

225 Szelényi és Mihályi, Varieties of Post-Communist Capitalism, 198.
226 Brant, „Why Is Jack Ma a Communist Party Member?”
227 Heilmann, China’s Political System.
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3.7.2.3. Patronális demokrácia: részlegesen patronalizált elitek, versengő 
patronális politikai elit

Az ideáltipikus patronális demokrácia elitstruktúráját a 3.8. ábrán mutatjuk be. A vezető 
politikai elit ebben a rezsimben versengő patronális politikai elitnek nevezhető, szemben 
a patronális autokrácia monopolisztikus elitjével. Hiszen egyrészt igaz, hogy (1) alávetve 
bevon más eliteket is a patronális hálójába (ezt a folyamatot hívjuk patronalizálásnak), 
azonban másrészt (2) a vezető politikai elit nem az egyetlen politikai elitcsoport, ami ezt 
teszi. Valójában az ellenzéki politikai elit is egy informális patronális hálót tart fenn, 
amely ugyanúgy patronalizálja a nem-politikai elitek egyes részeit.

Ebben a rezsimben részlegesen patronalizált eliteket figyelhetünk meg. Minden nem 
politikai elitcsoport három részre oszlik. Először is van az a rész, amelyet a vezető politikai 
elit patronalizált, másodszor pedig az, amit az ellenzéki politikai elit. Mindkét patronális 
piramisban van valamennyi a nem politikai elitekből, noha az uralmi elit patronális hálója 
ideáltipikusan nagyobb az ellenzéki politikai eliténél.228 Végül pedig van egy autonóm rész 
is, amely egyenlő távolságot tart mindkét csoporttól: egyformán jó kapcsolatokat ápolnak 
a két oldallal, de nem tartoznak egyik oldal patronális uralma alá sem. Ez a már említett 
kliens–kliens kapcsolatok tipikus esete, szemben a szigorúan patrónus–kliens kötésekkel: 
informális üzletek köttetnek önkéntes alapon a fennálló patronális hálókkal, anélkül, hogy 
a kérdéses szereplők alávetnék magukat nekik (magyarán fenntartják a szabad belépés és 
kilépés lehetőségét). Azt, hogy a rezsimben létezhetnek autonóm szereplők, nem más, 
mint a patronális piramisok versengése biztosítja. Mivel egyik politikai elit sem ren-
delkezik a politikai hatalom monopóliumával, ennek következtében egyik sem uralhatja 
le teljességében a társadalmi cselekvés szféráit. Mindazonáltal – patronális rezsim lévén 
– megjelenik az összeolvadás jelensége: a patronális hálók patrónusainak politikai és gaz-
dasági hatalma is van, miáltal megkülönböztethetetlenekké válnak abban az értelem-
ben, hogy a politikai elithez vagy a gazdasági elithez tartoznak-e. 

Ukrajna a Szovjetunió összeomlása óta patronális demokrácia. Kiterjedt kutatásokra 
alapozva Minakov felsorolja azokat a pozíciókat, amik a dnyipropetrovszki és donyecki 
regionális csoportokból alakult klánok ellenőrzése alatt állnak. Láthatjuk, hogy mindket-
tőnek igen széles a portfóliója a fent felsorolt elitcsoportokból: a dnyipropetrovszki csoport-
ban a Privat csoport informális patronális hálója ellenőriz külön parlamenti képviselőket, 
parlamenti pártokat és frakciókat is (1998-tól napjainkig), a Nemzeti Bank elnökhe- 
lyetteseit, az állami gáz- és olajvállalatok iránytóit és bizottsági tagjait, a Kucsma-Pincsuk 
klán pedig – amely 2005 óta kevésbé számít prominens klánnak – független képviselőkre, 
miniszterhelyettesekre és helyettes főügyészekre is kiterjesztette a kontrollját. Velük szem-
ben a donyecki regionális csoportba egyaránt tartoznak (1) „régi” klánok, amelyek az évek 
során ellenőrizték a Régiók Pártját, miniszterelnök-helyetteseket, kormányzókat, parla-
menti képviselőket, egyes minisztereket és miniszterhelyetteseket, az Adóhivatalt stb.; 
valamint (2) „új” klánok, amik ellenőriztek donyecki kormányzókat és polgármestereket 
(1996–2014), pozíciókat a Régiók Pártjában és az Ellenzéki Blokkban, egyéni képviselőket, 
parlamenti frakciókat (1998-tól napjainkig), államügyészeket és önálló minisztereket; és 
(3) néhány kisebb és újabb klánból, amelyek kézben tartották a bírói kart és egyes bírákat, 

228 Ha az ellenzék nem egységes, akkor ez a rész meg is lehet osztva több ellenzéki patronális hálózat között. 
A tárgyalás egyértelműsége kedvéért az ellenzéki politikai elitet egységes formában ábrázoljuk.
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a Központi Választási Bizottságot, bizonyos minisztereket és több állami tulajdonú vál-
lalatot.229 Az ukrán oligarchák kapcsán meg kell jegyezni, hogy versengő demokratikus 
körülmények között – a patronális autokrácia modelljével szemben – lényegesen több az 
autonómiájuk, mint orosz társaiknak, a Narancsos forradalom [→ 4.4.2.3.] óta pedig a hata- 
lommal bíró oligarchák által kontrollált parlament biztosította a poligarchák elszámol-
tathatóságát.230 Egy 2015-ös ukrajnai közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 44,6%-a az 
oligarchákat tartotta az ország legbefolyásosabb aktorainak, míg az állami hivatalnokokat 
csupán a társadalom 21,8%-a választotta.231

3.8. ábra. Részlegesen patronalizált elitek az ideáltipikus patronális demokráciában.

Jelmagyarázat: Minden háromszög egy elitet képvisel, a háromszögek csúcsa pedig az elitek csúcsát. Az átfedés annek-
tálásra utal, a szaggatott vonlak pedig összeolvadásra. Az ellenzéki piramis ideáltipikusan kisebb, mint az uralkodó.

Összefoglalva, a rendszerváltás során a posztkommunista rezsimekben megindult az 
elitek relatív autonómmá válásának folyamata, amit hamarosan az egyes autonóm eli-
tek versengő politikai-gazdasági patronális hálózatokba rendeződése követett. Ahol a 
posztkommunista rezsimekben tartósan fennmaradt a rivális politikai erők váltógazdasága, 
ott nagyobb eséllyel tudtak autonóm gazdasági, kulturális, média- és egyéb elitek megka-
paszkodni, vagy legalább a politikai hatalmat kizárólagosan kisajátítani nem képes versengő 
patronális hálókhoz kapcsolódni, esetleg azok holdudvarában fennmaradni. De az EU gra-
vitációs teréből kilépve jobb esetben is szinte kizárólag ez utóbbi típussal találkozhatunk 
[→ 7.4.4.], mely biztosítja a patronális demokrácia többpiramisos rendszerét a patronális 
autokrácia aktorait strukturáló egypiramisos patronális háló helyett.

229 Minakov, „Republic of Clans”, 234–237.
230 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”, 103. Lásd még Markus és Charnysh, „The Flexible Few”.
231 Idézi Dubrovskiy et al., „Six Years of the Revolution of Dignity”, 20.
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4.1. Útmutató a fejezethez

Ez a fejezet a politikai jelenségek komparatív fogalmi rendjével foglalkozik. A témákat 
az 4.1. táblázatban összefoglaltak szerint bontjuk ki, amely sok itt bevezetett fogalmat 
tartalmaz a háromszögletű fogalmi tér hat rezsim-ideáltípusának három csúcsbéli típusa 
szerint elrendezve.

A fejezet a népi legitimáció különböző típusainak leírásával indul: miképpen értel-
mezik a közjót, mely intézmények révén tartják fenn, és melyeken keresztül gyakorolják 
a politikai hatalmat. Egy ilyen keretet, a társadalmi érdekbeszámítás keretét használjuk 
majd a 4.3. részben a liberális demokrácia főbb folyamatainak, valamint ugyanezen 
folyamatok kommunista diktatúrákban és patronális autokráciákban fennálló megfele-
lőinek bemutatására. Ezen rezsimek általános hozzáállását megjelölve a társadalmi érdek-
beszámítás intézményeihez rámutatunk, hogy hogyan következik ez a hozzáállás, illetve 
a politikai intézményeik felépítése az ideológiai keretezésükből. Ebben a részben fogjuk 
tárgyalni: (1) a médiát és a kommunikációs szférákat, beleértve a médiapiacok átszerve-
zését patronális autokráciákban; (2) a szakpolitikai és a legitimációt megkérdőjelező 
tüntetéseket és a kormánytámogató meneteket, az érdekcsoportok politizálását és a párt-
rendszerek tipológiáját; (3) a kampányok és választások tipológiáját a három csúcsbéli 
rezsimtípusban; (4) a közpolitika megkülönböztetését a patronális és hatalmi politikától, 
amelyhez bizonyos fajta (korlátozott vagy eszközként használt) törvények és parlamentek 
illeszkednek; és (5) a bíróságok és az ügyészség helyzetét, valamint az állami kényszer 
intézményeit a törvényesített („fehér”) kényszertől a „szürke kényszeren” át a fizikai 
(„fekete”) kényszerig. Ugyancsak ebben a részben írjuk le a demokratikus és autokratikus 
legalizmus különböző formáit mint a rezsimek és jogrendszerek stabilitását fenyegető, 
specifikus veszélyeket.

Míg a 4.3 részt az egyes intézmények fogalmi rendjének szenteljük, a 4.4. rész már 
ideáltípus-szerűen írja le azokat a fő folyamatokat, amelyek stabillá és önfenntartóvá teszik 
az ideáltipikus rezsimeket. Ezeket mi védekező mechanizmusoknak nevezzük, és három 
politikai rezsimben vizsgáljuk: liberális demokráciában, patronális demokráciában és 
patronális autokráciában. Megmutatjuk, hogyan tartja fenn a hatalmi ágak szétválasztása 
a liberális demokráciát, a hatalmi hálók szétválasztása a patronális demokráciát, és 
hogyan biztosítja a hatalom forrásainak szétválasztása a patronális autokrácia stabilitását. 
A demokráciák kapcsán pedig bevezetjük az autokratikus kísérlet és áttörés fogalmakat, 
továbbá az antipatronális átalakulást, amelyek mind segítenek majd Eurázsia ún. színes 
forradalmainak leírásában. A színes forradalmak alaposabb vizsgálata alapján kiderül 
majd, hogy miért érdemes a sikeres eseteket a patronális demokrácia védekező mechaniz-
musainak tekinteni, nem pedig olyan eseményekként, amelyek egy nyugati típusú 
liberális demokráciát alapoznának meg. A patronális autokráciát illetően pedig leírjuk 
a sikertelen színes forradalmakat, az ilyen rendszerek monopolisztikus struktúráját, 
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4.1. táblázat. Politikai jelenségek a három csúcsbéli rezsimtípusban (az alfejezetek témáival).

Liberális demokrácia Patronális autokrácia Kommunista diktatúra

A KÖZJÓ ÉRTELMEZÉSE

konstitucionalizmus populizmus marxizmus-leninizmus
választásos népi legitimáció választásos népi legitimáció nem-választásos népi 

legitimáció
a közjó értelmezése társadalmi 
érdekbeszámítás révén
(a legitim értelmezők 
a polgárok)

a közjó értelmezésének
patronális kisajátítása
(a legitim értelmező 
a csúcspatrónus)

a közjó értelmezésének 
bürokratikus kisajátítása 
(a legitim értelmező 
az állampárt)

legális-racionális uralom szubsztantív-racionális uralom szubsztantív-racionális uralom 

A TÁRSADALMI 
ÉRDEKBESZÁMÍTÁS 
INTÉZMÉNYEI  

nyílt kommunikációs szféra
szólásszabadság

uralt kommunikációs szféra
kiszorítás/gettósítás

zárt kommunikációs szféra
cenzúra

versengő/kétpártrendszer dominánspárt-rendszer kom-
petitív szegéllyel/álellenzékkel

egypártrendszer

marketingkampány lojalitás-strukturáló kampány jogfelfüggesztő kampány
tisztességes választás manipulált választások kihívás nélküli választás
formális döntéshozatal 
(parlamentben)
a képviselők politikusok
döntéshozó parlament

informális döntéshozatal 
(parlamenten kívül)
a képviselők politikai 
strómanok
transzmissziósszíj-parlament

formális döntéshozatal 
(parlamenten kívül)
képviselők pártkáderek
transzmissziósszíj-parlament

joguralom
(törvény előtti egyenlőség, 
törvény utáni egyenlőség)

az uralom joga
(törvény előtti egyenlőség, 
törvény utáni egyenlőtlenség)

jogbizonytalanság
(törvény előtti egyenlőtlenség, 
törvény utáni egyenlőtlenség)

korlátozott jog
polgárok a törvénynek 
alárendelve

eszközszerű jog
törvény a fogadott politikai 
családnak alárendelve

eszközszerű jog
törvény a pártnak alárendelve

normatív jogalkalmazás

pártatlan igazságszolgáltatás

politikailag szelektív 
jogalkalmazás
politikailag szelektív 
igazságszolgáltatás

politikailag szelektív
jogalkalmazás
kirakatper

bizonyíték
(a bűnt elkövetik,
az eljárás automatikusan 
elindul)

kompromat
(a bűnt elkövetik,
az eljárás politikai döntés 
alapján indul)

koholt vád
(a bűnt nem követik el,
az eljárás politikai döntés 
alapján indul)

VÉDEKEZŐ 
MECHANIZMUSOK

védekező mechanizmusok 
a pluralizmusért

védekező mechanizmusok 
a pluralizmus ellen

n.a.

hatalmi ágak szétválasztása hatalmi erőforrások 
szétválasztása

n.a.

szabad civil társadalom leigázott civil társadalom nem létező civil társadalom
szakpolitikai tüntetések

békés kormányváltás
(rendszerváltás nélkül)

legitimációt megkérdőjelező 
tüntetések
rendszerváltás / rendszer 
önreprodukciója

nincsenek tüntetések 
(tiltott)
rendszerváltás 
(jogállami forradalom) 
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valamint a közhatalom eszközeinek azon csúcspatrónusi alkalmazásait, melyekből az 
előbb említettek következnek. A fejezet az utódlás problémáival, a bénakacsa-elnökökkel 
és a demokratikus rendszerváltás esélyeivel zárul.

4.2. Népi legitimáció és a közjó értelmezése

4.2.1. Népi legitimáció mint a modern államok alapja
A politikai cselekvés alapja a politikai hatalom alkalmazása, azaz (1) a legitim erőszak, 
ami felett (2) az államnak monopóliuma van a hat rezsim-ideáltípusban [→ 2.2.]. 
A meghatározás mindkét fele fontos. Egyfelől abban, hogy az állam legitim, benne fog- 
laltatik, hogy van valami olyan sajátossága, ami miatt az emberek elfogadják az uralmát.1 
Másrészt az, hogy az államnak „monopóliuma” van a politikai hatalomra, magába foglalja, 
hogy az állam a politikai cselekvés szférájának legfőbb intézménye. Ezért ha ennek 
a szférának a jelenségeit akarjuk elemezni, azt kell megnéznünk, hogyan keletkeznek az 
állami döntések, mely intézményeken keresztül és mely politikai aktorok interakciójával.

Az államok legitimációja a felvilágosodás kora óta a népszuverenitás elvén alapszik. 
Korábban a vezetők hivatkozhattak olyan, természetfeletti erőktől való „felkent” legitimá- 
cióra (numinous legitimacy) vagy isteni tekintélyre, amelyben nem szerepelt a nép 
fogalma: az állam nem azon az alapon volt legitim, hogy a népakaratot vagy a közjót 
szolgálta; az uralom a szentségből következett.2 A modern időkben azonban az államok 
már népi legitimációra támaszkodnak, ami nem mást jelent, mint hogy a vezető politikai 
elit mindig a népakarat képviselőjének és/vagy (tehát) a közjót, azaz a nép érdekeit 
szolgáló entitásként tünteti fel magát.3

Ennek megfelelően mindhárom csúcsbéli rezsimtípusban a népi legitimáció 
a döntő. Mi több, mind a három valamilyen fajta „demokráciának” hívja magát, amivel arra 
utal, hogy valóban a népuralom egy formáját valósítja meg. A liberális demokráciát vagy 
így nevezik, vagy „alkotmányos demokráciának”;4 a patronális autokráciát „szuverén 
demokráciának”5 vagy „illiberális demokráciának”;6 a kommunista diktatúrát pedig „népi 
demokráciának”.7 Amint azonban az elnevezésekben fellelhető különbségek is jelzik, 
a három csúcsbéli rezsimtípus mindegyike másként értelmezi a népi legitimációt, más-
más narratív panelekkel és eltérő ideológiai keretrendszerek kontextusában. Ez közvetlen 
összefüggésben áll a második kérdéssel, nevezetesen hogy hogyan születnek az állami 
döntések, hisz az eltérő narratívák az állami döntéshozatal különböző formáit igyekeznek 
legitimálni.

1 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 221–223.
2 Sternberger, „Legitimacy”.
3 Diggs, „The Common Good as Reason for Political Action”.
4 Kis, Alkotmányos demokrácia; Graber, Levinson és Tushnet, Constitutional Democracy in Crisis?
5 Okara, „Sovereign Democracy”.
6 Orbán, „Beszéd a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban”.
7 Shilling, „»People’s democracy« in Soviet Theory – I”.
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A 4.2. táblázat összefoglalja a három narratívát: a konstitucionalizmust, a populizmust 
és marxizmus-leninizmust, amelyek a népi legitimáció keretét nyújtják liberális demok-
ráciában, patronális autokráciában és kommunista diktatúrában. A közöttük lévő általános 
különbség abban rejlik, hogy melyik aktorhoz vagy folyamathoz rendelik a közjó értel- 
mezésének jogát. Annak ellenére, hogy olykor magától értetődőnek tűnhet, a „közjót” 
mégsem lehet objektív módon meghatározni. Ehelyett minden legitimációs keret bizonyos 
emberekre (vagy egy emberre) mutat, akinek joga van a közjót meghatározni, és az álla-
mot az legitimálja, hogy cselekedeteinek célját – közvetve vagy közvetlenül – a legitim 
értelmező tűzi ki.

4.2. táblázat. A népi legitimáció ideológiai keretei a három csúcsbéli rezsimtípusban (konstituciona- 
lizmus, populizmus, marxizmus-leninizmus).

Konstitucionalizmus
(liberális demokráciában)

Populizmus
(patronális autokráciában)

Marxizmus-leninizmus
(kommunista diktatúrában)

a polgárok által képviselt emberi 
méltóság univerzalisztikus védelme

a fogadott politikai család által képviselt 
nemzet partikularisztikus védelme

a párt által képviselt munkásosztály 
partikularisztikus védelme

individualista kollektivista kollektivista

humanista alapon univerzalisztikus klánalapon nacionalista (amorális 
családközpontúság)

osztályalapon internacionalista

korlátlan erkölcsi kötelezettség korlátozott erkölcsi kötelezettség korlátozott erkölcsi kötelezettség

pluralizmus antipluralizmus (többségi elv) antipluralizmus

à TÁRSADALMI ÉRDEKBESZÁMÍTÁS: 
a közjó interpretációjának társadalmi 
megvitatása, különféle versengő 
folyamatok és csatornák biztosítása 
az érdekek és értékek kifejezésére és 
megvalósítására (az emberek polgárok)

à PATRONÁLIS KISAJÁTÍTÁS: a közjó 
interpretációjának patronális kisa-
játítása: a fogadott politikai család 
végső hatalmának biztosítása az állami 
döntéshozatalban legitim ellenzék vagy 
kritika nélkül (az emberek szolgák)

à BÜROKRATIKUS KISAJÁTÍTÁS: 
a közjó interpretációjának bürokratikus 
kisajátítása: a párt végső hatalmának 
biztosítása az állami döntéshozatalban 
legitim ellenzék vagy kritika nélkül 
(az emberek alattvalók)

A következő három részt a három csúcsbéli típusú rezsimre kialakított ideológiai keretek-
nek szenteljük, majd – a leírásuk után – értelmezzük is ezeket a kereteket a legitim uralom 
weberi szemszögéből, aláhúzva, hogy mindegyik keret a racionális uralom valamilyen vál-
tozatát képviseli. A konstitucionalizmus legális-racionális hatalmat képvisel, míg a popu-
lizmus és a marxizmus-leninizmus szubsztantív-racionális legitimitás megteremtését 
célozzák – az utóbbi a de jure intézmények forradalmi eltávolításával, az előbbi anélkül.

4.2.2. Népi legitimáció liberális demokráciában: 
konstitucionalizmus

Liberális demokráciában a népi legitimációt a konstitucionalizmus ideológiai keretében 
értelmezik. A liberális politikai filozófiában gyökerezvén e narratíva kiindulópontja az egyéni 
polgár és az ő emberi méltóságának tisztelete, melynek értelmében szabad emberként kell 
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őt kezelni, akinek beleszólása van az élete irányításába. A liberális demokrata elméletben, 
amint azt Walter F. Murphy kifejti, a felnőtt emberek „mint eredendően, természetüknél 
fogva tiszteletet érdemlő lények […] nagy fokú autonómiát kell élvezzenek, amely státust 
a modern világban legfőképpen úgy lehet elérni, hogy képesek részt venni közösségük 
kormányzásában”.8 Ezt a kiindulópontot szem előtt tartva az alkotmányos állam [→ 2.3.2.] 
köteles:

 ◆ tiszteletben tartani mindenki emberi méltóságát, mert mindenki, akivel az ál-
lamnak dolga van – jellemzően azok, akik a területén élnek – olyan lény, aki méltó 
emberi méltóságának tiszteletére (humanisztikus alapon univerzalisztikus);

 ◆ védeni minden ember jogait, értve ezalatt, hogy az állam nem zárhat ki egyes 
embereket vagy csoportokat, hanem minden emberi lénnyel egyenlőként kell bánnia 
(korlátlan erkölcsi kötelezettség);

 ◆ olyan közösségi teret biztosítani, ahol senkinek az érdekeit nem nyomják el, hi-
szen ha minden felnőtt egyenlő tiszteletben részesül, az azt jelenti, hogy min-
denkinek a nézetei, értékei és érdekei egyformán legitimek és képviselhetőek 
(pluralizmus).

Az intézményes gyakorlatot, amit ez az ideológiai keret legitimál, úgy nevezzük, hogy 
társadalmi érdekbeszámítás (public deliberation).9 A „társadalmi érdekbeszámítás” azt 
jelenti, hogy a kérdést, hogy miképp használják a politikai hatalmat, a különböző érdekek 
beszámítását lehetővé tevő nyilvános vita, avagy „deliberáció” útján határozzák meg, mely- 
nek során a nép érdekeinek és értékeinek sokasága legitim alternatívaként vitázhat és 
versenghet egymással. Ez abból a meggyőződésből következik, hogy senkinek a nézeteit 
sem szabad elnyomni a közösségi térben, és minden egyén egyenlő tiszteletben részesül 
mint emberi lény.10 Ezzel összhangban, az állam megteremti a nyilvános érdekbeszámítás 
intézményeit: mint Philippe C. Schmitter és Terry Lynn Karl írják, a liberális demokráciák-
ban „az érdekek és értékek megjelenítésére számos egymással versenyző – egyesületi 
és pártpolitikai, ágazati és területi, kollektív és egyéni – lehetőség, csatorna kínálkozik. 
Mindezek szükségesek ahhoz, hogy a demokratikus gyakorlat kiteljesüljön”.11

Árnyaltabban (Schmitter és Karl, valamint Robert Dahl poliarchiájának procedurális 
minimuma12 nyomán) a társadalmi érdekbeszámítást az alábbi nyilvános események lán-
colataként határozhatjuk meg:

1. megvitatás, ahol egy politikai szervezet minden polgárának [→ 3.5.1.] megvan 
az esélye, hogy kifejezze a véleményét a politika témáiról s ütköztesse azt más 
polgárok véleményével, olyan, békés vitában, ahol minden véleményt legitimként 
s ilyenformán szabadon képviselhetőként kezelnek;

8 Murphy, „Constitutions, Constitutionalism, and Democracy”, 3.
9 Vö. Bohman, Public Deliberation.
10 Goodin, Reflective Democracy, 1–22.
11 Schmitter és Karl, „Mi a demokrácia és mi nem?”, 5.
12 Dahl, Polyarchy.
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2. egyesülés, ahol minden polgár önként dönt, hogy kíván-e összefogni, és autonóm 
és viszonylag független egyesüléseket vagy szervezeteket (például érdekcsopor-
tot vagy pártot) alakítani, amelyek más polgárokkal versenyben képviselik az 
érdekeiket;

3. választás, ahol az, hogy milyen értékek és érdekek jutnak képviselethez a dön-
téshozók között (és milyen arányban) békés és erőszakmentes versenyben dől el, 
amiben (1) gyakorlatilag minden polgár részt vehet jelöltként és/vagy szavazóként, 
és (2) a képviselet az emberek szavazatokban kifejezett valóságos véleményétől 
függ (tisztességesen levezetett és becsületesen számolt választás);

4. törvényalkotás, ahol törvények és szabályozások, azaz a társadalomra kötelező és 
állami erőszakkal betartatott kollektív normák készülnek a választott képviselők 
révén a többségi uralom alapján, így döntve a politikai hatalom alkalmazásának 
irányairól;

5. törvényalkalmazás, ahol a politikai hatalmat ténylegesen használják, értve ez-
alatt, hogy a törvényeket és szabályokat végrehajtják, tehát az állam (az erőszak 
legitim alkalmazásához fűződő monopóliumával élve) ráveszi az embereket, hogy 
kövessék őket.

Röviden, a társadalmi érdekbeszámítást érthetjük úgy, mint a közjó népi értelmezésének 
folyamatát, melynek során a polgárok akarata vitákban formálódik (1. lépés), civil cselekvés-
ben (2. lépés) és választásokon (3. lépés) fejeződik ki, főállású képviselők személyében in-
tézményesül (4. lépés), és végül közösségi szabályokként érvényesíti a politikai hatalom 
(5. lépés). Ezeknek a szakaszoknak az elkülönítése azonban csak analitikai célokat szolgál,
és nem jelenti, hogy elszigetelt egységekként követnék egymást: nem akkor következik 
a második lépés, amikor befejeződik az első, vagy a harmadik, amikor a másodiknak vége 
lesz stb. Amiről inkább szó van, hogy az egymást követő szakaszoknak előfeltétele az 
előző szakasz megléte, melynek azonban nem kell véget érnie, amint egy új szakasz 
megkezdődik. A szakaszok átnyúlnak egymásba. Hogy egy konkrét példát kiemeljünk, 
a megvitatás sosem ér véget: konkrétan a választási szakaszban, a választási kampány 
során éri el a csúcspontját, de utána is folytatódik.

Az utolsó vonás, amellyel még bővíteni kell a társadalmi érdekbeszámítás leírását, 
a ciklikusság eleme: a folyamat és az öt lépés konkrét intervallumonként újra meg újra 
megismétlődik. Ez arra való, hogy biztosítsa, hogy az emberek új vezetőket választ-
hassanak, ha elégedetlenné válnak azokkal, akik a képviseletüket jelenleg ellátják.13 Így 
a társadalmi érdekbeszámítás elválaszthatatlan az elszámoltathatóság fogalmától, a cikli-
kusság lényege pedig a politikai hatalom alkalmazásáról hozott korábbi döntések rendezett 
felülvizsgálata. Schmitter és Karl szavaival „a [demokratikus] vezetők számadással tar-
toznak közéleti tevékenységükért az állampolgároknak, akik a politikai életet közvetett 
módon, választott képviselőik együttműködése és versengése útján alakítják”.14 Továbbá 
a társadalmi érdekbeszámítás működése azt is biztosítja, hogy a demokratikus verseny 
kimenetele bizonytalan legyen, és egyetlen versenyző se legyen védett a maga politikai 

13 A képviseletről lásd Urbinati, „Representative Democracy and Its Crisis”.
14 Schmitter és Karl, „Mi a demokrácia és mi nem?”, 4.
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pozíciójánál fogva. Adam Przeworski kifejezésével a liberális demokrácia úgy is leírható, 
mint intézményesített bizonytalanság, ahol intézmények segítik, hogy az uralmat gya-
korlók személyi összetételében is megnyilvánuljon a nép változó akarata.15

Az alkotmány, ahogy az a „konstitucionalizmus” („alkotmányosság”) és „alkotmányos 
állam” kifejezésekben megjelenik, a társadalmi érdekbeszámítás intézményes garan-
ciája, amihez az államnak tartania kell magát.16 Mint Kim Lane Scheppele rámutat, 
„a konstitucionalizmus demokráciaerősítő, mert a kormányzat minden ágát az alkotmá-
nyos korlátozás két formájához köti: (1) azon követelményekhez, hogy az állam őrizze 
s védelmezze az egyének méltóságát és szabadságát, hogy fenntarthassák többek között 
azon képességüket, hogy demokratikus polgárok legyenek; és (2) azon követelményekhez, 
hogy a közhatalom minden forrása olyan kötelező fékek alanya legyen, amelyek többek 
közt biztosítják, hogy a vezetők törvényes korlátok között maradjanak, és szavatolják 
a vezetés rendezett rotációját, válaszul a demokratikus többség elmozdulásaira”.17 A mi 
terminológiánkat használva az alkotmány azért intézményi garancia, mert megkívánja, 
hogy (1) az államnak legyen kötelessége harcolni azok ellen a tendenciák ellen, 
amelyek megsértenék a társadalmi érdekbeszámítás fentebb leírt folyamatát (betiltani az 
alkotmányos rendre közvetlen veszélyt jelentő pártokat stb.),18 és (2) a hatalmat gyakorlók 
oly mértékig legyenek korlátozva, hogy – a konstitucionalizmussal összhangban – ne 
sérthessék meg a társadalmi érdekbeszámítás folyamatát, még többségi uralommal sem. 
Amint Murphy összefoglalja, a konstitucionalizmus „hódolat tárgyává teszi az emberi 
értéket és méltóságot mint központi elvet. Ennek az elvnek a védelmében a polgárok-
nak jogukban kell, hogy álljon a politikai részvétel, a kormányaik elé pedig konkrét 
korlátokat kell emelni a tekintetben, hogy mit tehetnek, bármily tökéletesen tükrözik is 
a népakaratot”.19

4.2.3. Népi legitimáció patronális autokráciában: populizmus
Patronális autokráciában a népi legitimációt a populizmus ideológiai keretében értel-
mezik. Szemben a Nyugaton megjelenő populizmusokkal, a posztkommunista régió 
populizmusából hiányzik az alulról indított mozgalom, amely szembeszállna az „establish-
menttel” s így emelné vezérré a populista vezetőt. Ehelyett a populizmust sokkal inkább 
felülről, uralmi pozícióból használják a csúcspatrónus uralmának legitimálására.20 Ennek 
érdekében a népi legitimációt oly módon értelmezik, hogy az tagadja a társadalmi érdek-
beszámítást a vezető uralmi elit korlátozatlan hatalmával szemben. Természetesen 
a populista narratíva nem ezt mondja, de a populista érvelés logikájából ez következik, 
amikor hatalmon lévő aktorok alkalmazzák.

15 Przeworski, Democracy and the Market. 
16 Sartori, „Constitutionalism”.
17 Scheppele, „Autocratic Legalism”, 558.
18 Fox és Nolte, „Intolerant Democracies”. Lásd még a „tolerancia paradoxonáról” szóló híres eszme-

futtatást Popper, A nyitott társadalom és ellenségei című könyvében.
19 Murphy, „Constitutions, Constitutionalism, and Democracy”, 3.
20 Ryabov, „The Reasons for the Rise of Populism in Developed Countries and Its Absence in the Post-

Soviet Space”.
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Névleg a populizmus ugyanazon az alapon áll, mint a konstitucionalizmus: mind-
kettő a népi legitimáció egy formája, és azt állítják magukról, hogy a közjót képviselik.21 
A populizmus kiindulópontja azonban nem az egyén, hanem a kollektíva: a populisták 
azt mondják, „a népet” és a volonté générale-t (az általános akaratot) képviselik,22 illetve 
– hatalmi pozícióból – a „nemzetet” és a „nemzeti érdeket”.23 Ebből az következik, hogy 
a populista narratívában, aki a populista ellen van, az a nép és a nemzet ellen van, s mint 
ilyen, nem pusztán erkölcsileg megvetendő, hanem egyszersmind illegitim is. Mint Jan-
Werner Müller megállapítja, a populizmus „a politika sajátos morális felfogása, a politikai 
világ értelmezésének olyan módja, amely egy erkölcsileg tiszta és teljesen egységes […] 
népet állít szemben a korruptnak, vagy más módon aljasnak tételezett elittel. [A] populisták 
mindig pluralizmusellenesek […]: azt állítják, hogy ők, és csakis ők képviselik a népet. 
[…] Így a populizmus alaptétele az antipluralizmus egy moralizált formája” (kiemelés 
tőlünk).24

Amikor a nép egyetlen legitim képviselőjének nyilvánítja magát, a populizmus derékba 
töri a társadalmi érdekbeszámítás logikáját, amely azon az elven áll, hogy mindenkinek 
a véleménye politikai ügyekről egyformán legitim alternatívaként verseng. Hiszen ha a 
populista minden, a sajátjától eltérő véleményt és cselekedeteire vonatkozó kritikát azzal 
hárít el, hogy az „nemzetellenes”, s nála van „az emberek igazsága”, azzal ellehetetleníti 
a politikai hatalom céljairól és eszközeiről szóló vitákat, mert a különböző érdekeket 
és értékeket nem lehet legitim módon képviselni. Amit látni kell, hogy a narratíva az 
ellenkezést mint olyat teszi illegitimmé, ideértve a jelenlegi és a jövőbeli ellenkezést is. 
Ez azt jelenti, hogy ha az emberek, azaz a nép egyes tagjai lesznek elégedetlenek a 
vezetőikkel, és ők döntenek úgy, hogy valaki mást támogatnának, ők is automatikusan 
illegitimmé válnak, hiszen a legitim populista ellen fordulnak. Ilyenformán a populizmus 
magát a népet fosztja meg a lehetőségtől, hogy legitim módon megváltoztassa a véle-
ményét, s egyszersmind ellehetetleníti azokat a célokról és/vagy eszközökről szóló vitákat 
is, amelyekben a különböző értékrendek és álláspontok ütközhetnének, s melyek folytán 
a választók megváltoztathatnák a döntésüket a nemzeti érdek mibenlétéről, illetve arról, hogy 
annak képviseletére ki a leginkább hivatott. A társadalmi érdekbeszámítás folyamata, 
még ha formailag ciklikus is marad, lényegét tekintve befagy: a nép akármilyen bölcsen, 
a saját jól felfogott érdekei érvényesítésére választotta meg a populista narratívát hangoztató 
kormányt, nem marad más számára, mint elfogadni a politikai hatalom azon használatát, 
amit az egyszer, egy adott helyzetben a képviseletükre méltónak találtatott és megvá-
lasztott kormányzat szab. Így a népre hivatkozó rezsim cselekvése valójában kikerül a 
nép fennhatósága alól, s a közjó minden tartalmi kérdésének egyedül a populista válik 
a meghatározójává.

Ennek eredményeképpen először is a polgárokat, akiket „a demokráciák legsajá-
tosabb elemének”25 szokás tekinteni, szolgákká teszik [→ 3.5.1.]. Bár a jogaikat de jure 
megőrzik, de facto lefegyverzik őket a populizmus ideológiai keretében (s az autokratikus 
intézményi berendezkedésben is, amit ez a keret legitimál). Másodszor, egyes embereket, 

21 Pappas, Populism and Liberal Democracy, 57–63.
22 Mudde, „A populista korszellem”.
23 Bozóki, „Broken Democracy, Predatory State, and Nationalist Populism”.
24 Müller, Mi a populizmus?, 39–40.
25 Schmitter és Karl, „Mi a demokrácia és mi nem?”, 4.
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nevezetesen a populisták ellenzékét kizárják a nemzetből, ami azt jelenti, hogy meg-
fosztják őket attól a státustól, amellyel együtt járna jogaik állami védelme.26 Éles ellen- 
tétben a konstitucionalizmus humanista alapú univerzalizmusával, a populizmus lehetővé 
teszi a csúcspatrónus számára, hogy az őket nem támogatókat „nacionalista alapon” 
negligálja. Azonban szemben a hagyományos nacionalizmussal, a maffiaállam naciona- 
lizmusa nem más nemzetek ellen irányul, hanem a saját nemzetéből történő kirekesz-
tésére mindazoknak, akik nem részei a fogadott politikai családnak, nincsenek a vazallusi 
rendben az alá betagozva, vagy éppen opponensei annak. Máshogy fogalmazva, a „nacio-
nalista alap” nem több mint klánalap [→ 3.6.2.1.]: akik nem részei a csúcspatrónus „háza 
népének”, azok viselhetik ennek minden következményét. E felfogásban a nemzet nem 
jelent mást, mint a fogadott politikai családot és annak tartozékait, a Családfőtől a szolgákig 
és a cselédségig, azaz a közmunkásokig. A maffiaállam partikularisztikus, egyénre 
szabott védelmet nyújt a nemzetéhez tartozóknak azokkal szemben, akik a csúcspatrónus 
uralma ellen vannak, a fogadott politikai család pedig ennek értelmében csak korlátozott 
erkölcsi kötelezettséget vállal az amorális családközpontúság formájában [→ 3.6.2.4.].

Harmadszor, a populista, aki narratívájában önmagát a „néppel” és a „nemzettel” 
teszi egyenlővé, a külső támadások ellen is felvértezi magát. A populista narratívában 
ugyanis a külföldi aktorok (nemzetközi civil szervezetek, politikai egyesületek, szupra-
nacionális szövetségek, sőt akár befolyásos egyének is) kizárólag a nép érdeke ellen 
lehetnek, ha nem értenek egyet a populistával, avagy hatalomgyakorlásának formájával. 
Ebben az összefüggésben a népszuverenitásra való hivatkozást nemzeti szuverenitássá 
transzformálják: a populista képviseli a népet, az érdekeit, azaz definíció szerint azt 
a nemzeti érdeket, amit a populista kritikusai semmibe vesznek. Ez a lényege Putyin 
„szuverén demokrácia”-narratívájának27 éppúgy, mint annak, hogy Orbán állandóan 
a nemzeti szuverenitásra hivatkozik az EU-val folytatott vitái során.28 Röviden, a populista 
felszámolja az elszámoltathatóság lehetőségeit mind a külföldi, mind pedig a hazai kritika 
elhárításával. Ezek valójában mind csak őt erősítik, mert alátámasztják az „ostromlott 
nemzet” védelmezőjének képét a populista narratívának megfelelően.29

Negyedszer, ha a populista a népnek „a” legitim képviselője, akkor ebből kifolyólag 
„képes […] arra, hogy a nemzeti ügyeket megfogalmazza – és ezt nem állandó vitában 
teszi, hanem a maga természetességével képviseli”.30 Ez azt jelenti, hogy a populista 
narratívában a társadalmi érdekbeszámítás strukturált intézményei elvesztik a funk-
ciójukat: a közakarat alulról történő megformálása és közvetítése feleslegessé válik, 
hiszen a populista ismeri a nép valódi akaratát. A populisták egyfelől gyakran kritizálják is 
a társadalmi érdekbeszámítás intézményeit, „korruptnak” tüntetve fel őket, amiket 
az „establishment” („a mélyállam”, „az elitek” stb.) tart fogva, így teremtve jogalapot 
mindezen intézmények ízlésükhöz való igazításához. Másfelől a populista azt állítja,

26 Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy a populizmust a fogalmi keretünk céljainak megfelelően 
határozzuk meg, azaz általában a posztkommunista térségben és konkrétan a patronális autokráciákban 
való megjelenéseinek vizsgálatához. Ennek megfelelően nem foglalkozunk az ún. „befogadó popu-
listákkal”, akik Latin-Amerikában léteztek. Vö. Mudde és Kaltwasser, „Exclusionary vs. Inclusionary 
Populism”.

27 Belousov, „Political Propaganda in Contemporary Russia”.
28 Ablonczy, „General Narrative”.
29 Vö. G. Fodor, „Az ostromlott erőd”.
30 Orbán, „Megőrizni a létezés magyar minőségét”.



248 • 4. Politika

hogy közvetlen kapcsolat van közte és a nép között: ezért mondja, hogy „a maga természe-
tességével” képviseli a nemzeti érdeket, és ennek megfelelően igyekszik megszabadítani 
a politikai arénát minden közvetítő intézménytől és eljárástól.31 Vlagyiszlav Szurkov, 
aki Putyin ideológusa és a „szuverén demokrácia” fogalmának kitalálója is, a narratívának 
ezt a szempontját hangsúlyozza, amikor azt írja, hogy Oroszországban van egy „mély” 
nemzeti szellem, amely „hozzáférhetetlen a szociológiai felmérések, kampányok […] 
és a közvetlen tanulmányozás és befolyásolás más metódusai számára”, de amelyet Putyin 
ért, és képes a politika rangjára emelni. Mint Szurkov írja: „[a képesség], hogy megértse 
őket, átlásson rajtuk és minden mélységükön, és eszerint cselekedjék – [ez] Putyin államának 
egyedülálló és leglényegesebb erénye […]. Ebben az új rendszerben minden állami 
intézmény alá van rendelve a fő célnak: a bizalmon alapuló párbeszédnek és interakciónak 
a legfelső vezető és a nép között. A kormányzat különböző ágai egybeolvadnak a vezető 
személyében, hisz nem önmagukban vett értékek, csupán abban a mértékben, amennyiben 
megteremtik a vele való kapcsolatot. […] Lényegében a társadalom csak az államfőben 
bízik” (kiemelés tőlünk).32

Eddig a populista érvelés logikai következményeit vázoltuk fel. Mégis, mivel a „popu-
lizmus” erősen vitatott fogalom, szükség van rá, hogy világossá tegyük, melyik meghatá-
rozását is fogadjuk el. A 6. fejezetben, az ideológia szerepéről szóló hosszabb tárgyalás 
után adunk majd egy olyan definíciót, amelyben megtestesülnek a populizmusról szóló 
egyedi meglátásaink [→ 6.4.3.]. Ezen a ponton viszont – és abból a célból, hogy kifejtsük, 
miért jelent a populizmus kihívást a konstitucionalizmussal szemben – elég a populizmust 
úgy bemutatni mint meghatározott sajátosságok koherens egységét, a következő érve-
lési lánc mentén (minden lépés a populizmus egy-egy sajátosságát határozza meg):

1. a populista a nép igaz képviselőjeként pozicionálja magát (népszuverenitásra 
támaszkodás); 33 tehát

2. nem lép be a társadalmi érdekbeszámítás megvitatás-szakaszába, minthogy nem 
fogadja el az övétől, avagy „a népétől” eltérő nézetek legitimitását (antipluraliz-
mus);34 tehát

3. tagadja a nép akaratának közvetítését szolgáló strukturált intézményeket, és a 
nemzet és a közjó közvetlen képviselőjének mondja magát (plebiszciter jelleg);35 
tehát

4. azt állítja, hogy az intézményeknek egy általa állított szubsztantív célt kell 
szolgálniuk, vagyis bármilyen intézményhez vagy törvényhez csak akkor kell 
igazodni, ha az a közjót szolgálja – amelyet a közvetlen képviselő, azaz a po-
pulista határoz meg –, és felülírható, ha nem szolgálja a közjót (többségi elv, a 
joguralom tiszteletének hiánya);36 tehát

31 Makarenko, „Populism and Political Institutions”.
32 Surkov, „Putin’s Long State”. Köszönettel tartozunk Sz. Bíró Zoltánnak az oroszból való fordításért.
33 Mudde és Kaltwasser, „Populism”.
34 Müller, Mi a populizmus?
35 Körösényi, „Weber és az Orbán-rezsim”.
36 Pappas, Populism and Liberal Democracy, 31–48.
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5. támadja az általa kijelölt szubsztantív cél ellenzőit, tipikusan (a) azt az fennálló 
establishmentet, amelynek az ellenzéke, vagy (b) a régi establishmentet, amelynek 
a helyére lépett, s amely az intézményi fékekhez és ellensúlyokhoz kötődik (anti-
elitizmus);37 tehát

6. fokozza a politikai rendszer polarizáltságát, értve ez alatt, hogy úgy mutatja be 
a szubsztantív cél mellett állók és az ellene lévők közötti törésvonalat, mint áthi-
dalhatatlan szakadékot, és ha a populista hatalomra kerül, akkor mindazokat, akik 
a „közjó” ellen vannak (illetve azokat, akik korlátoznák a cselekvésben) kirekeszti, 
általában a nemzetből, illetve konkrétan azok közül, akikkel szemben az államnak 
erkölcsi kötelezettsége van („mi” és „ők” retorika).38

E hat lépés mindegyike egy-egy új vonást ad a populizmus meghatározásához, és valóban, 
az ideáltipikus populistában mind a hat vonás fellelhető. Nyilvánvalóvá kell tenni azt 
is, hogy meghatározásunk egy karizmatikus vezetőt feltételez (ő a fenti „populista”). 
Ezt azért nem helyeztük a hat pont közé, mert ideológiai keretként és érvelési láncként 
akartuk meghatározni a populizmust. Ám nehéz volna bármiféle populizmust elképzelni, 
különösen a posztkommunista régióban „egy személyiségközpontú alak” nélkül, „aki 
plebiszcitárius típusú (vezérelvű) kapcsolatot épít a néppel”, és megszerzi „a társadalom 
[…] egyszeri jóváhagyását [és] egy ténylegesen »biankó csekket«, hogy akármilyen politikai 
kurzust teremtsen, és azt kövesse”.39

Hasznos lehet ezen a ponton a hatrészes meghatározásunk alapján elkülöníteni a 
populizmust más, rokon fogalmaktól. A demagógia, amelyet pejoratív értelmeben úgy 
szoktak jellemezni, mint ami az egyszerű emberek árnyalatlan „zsigeri érzéseire” apellál, 
könnyen lehet része a populizmusnak, de nem tartalmazza az érvelés mind a hat lépését.40 
Hasonlóképp az elitellenes retorika lehet a populizmus része, de nem minden elitellenes 
aktor populista, csak azok, akik a fent leírt hat lépésen át jutnak el az establishment-
ellenes gondolkodáshoz. Továbbá, noha a fennálló elit különböző (társadalmi, gazdasági 
vagy politikai) válságok alapján történő megtámadása kulcsfontosságú eleme a popu-
lizmus felemelkedésének,41 látni kell, hogy amikor a populizmus már hatalmon van, 
az establishment-ellenes érzelmek fókusza a fékek és ellensúlyok lebontására irányul, 
azaz arra, hogy minden olyan elemet, mint a legitim ellenzék és az alkotmány – amelyek 
egyébként korlátoznák a vezető politikai elit (közjónak álcázott) akaratának érvényesítését 
– át lehessen lépni. Végezetül a karizmatikus és plebiszciter vezetés bizonyos elemei, 
mint a közvetítés nélküli kapcsolat a vezér és a vezetettek között, vagy az új uralmi 
struktúra kiépítése lényegi vonása a sikeres populistáknak, akik ténylegesen megszerezik 
az intézmények megváltoztatásához szükséges hatalmat.42 Igaz az is, hogy sok populista 
vezető maga is karizmatikus és „prófétai” jellegű (bár nem mindegyik).43 De a weberi 

37 Barr, „Populists, Outsiders and Anti-Establishment Parties”.
38 Rooduijn, „The Nucleus of Populism”.
39 Makarenko, „Populism and Political Institutions”, 31.
40 Vö. Mudde, „A populista korszellem”, 8–9.
41 Pappas, Populism and Liberal Democracy, 123–130.
42 Pappas, „Are Populist Leaders »Charismatic«?”.
43 Pappas, „Are Populist Leaders »Charismatic«?”, 381–383.
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felfogás szerint a karizma és a plebiszciter vezetés még egy elemet magába foglal: a kihív-
hatóságot, értve ezalatt, hogy az uralkodó versenyben vesz részt, és abban bizonyul jobbnak 
a riválisainál. Ráadásul a plebiszciter vezető olyan aktor, akit a nép tagjai „tetszésük szerint 
[…] meneszthetnek is; ugyanúgy, ahogy a karizma elvesztése – illetve az, ha nem igazo-
lódott be – már korábban is az eredeti legitimitás elvesztését vonta maga után”.44 Amint 
láttuk, ez nem jellemző a populizmusra, és még kevésbé a patronális autokráciára, ahol 
a csúcspatrónus korlátozatlan hatalmat épít ki, semlegesíti az érdekbeszámítás intézményeit, 
és illegitimnek deklarálja a vele való szembehelyezkedést.45

Az előző bekezdésekből már kiolvasható az állami döntéshozatal menete is, illetve 
hogy miféle intézményi berendezkedést legitimál ez a narratíva. A csúcspatrónus mint 
populista vezér monopolizálja a közjó értelmezésének jogát, melynek révén meg-
szerzi a végső tekintélyt az állami döntéshozatalban, vagyis annak meghatározásában, hogy 
hogyan használják az államhatalmat. Ez pedig nem mást jelent, mint hogy neopatri-
moniális vagy neoszultanisztikus államot [→ 2.4.2.] rendez be. Máshogy fogalmazva, 
amit a populizmus legitimál, az a formálisan demokratikus intézmények patrimonia-
lizációja [→ 4.4.1.3.]: 

• Patrimonializáció egy politikai aktornak az a cselekedete, melynek során egy 
általa vezetett vagy másképp elért intézmény valamennyi kontrollmechanizmusát 
(fékek és ellensúlyok) kikapcsolja, hogy aztán magánbirtokaként igazgathassa.

A populista narratíva valójában azért illik a csúcspatrónus korlátozatlan hatalmához, mert 
nincs logikai kapcsolat aközött, amit bírál (a „diagnózis”), és amit alternatívaként javasol (a 
„terápia”).46 A kritika funkciója csupán annyi, hogy megkérdőjelezze a célpont, például az 
establishment által képviselt intézmények legitimációját. Hogy ezután mit kell tenni, azt a 
csúcspatrónus dolga meghatározni. Példa erre a társadalmi érdekbeszámítás bírálata mint 
korrupt, elitista eljárásé. Akár igaz ez az állítás, akár nem, a populista narratívában az 
a funkciója, hogy aláássa a fennálló rendszer legitimációját: hogy illegitim állásponttá 
tegye, ha valaki felszólal a korábbi rend megváltoztatása ellen, s így a populista azt tehessen 
a helyébe, amit akar (pontosabban azt – legyen az bármi –, amit ő „közjónak” nyilvánít).

A diagnózis és terápia közti logikai kapocs magyarázza, hogy miért lehet a populizmust 
gyakorlatilag bármilyen politikai programhoz (baloldalihoz, jobboldalihoz vagy máshoz) 
hozzákapcsolni. Emiatt a vonása miatt szokás az irodalomban a populizmust „vékony 
ideológiaként” leírni.47 Mégis számos félreértést elkerülhetünk, ha nem is ideológiaként, 
hanem ideológiai eszközként tekintünk rá, vagyis mint olyan argumentatív eszköz, amit 
bárki – akár van eredetileg ideológiája, akár nincs – felhasználhat cselekedetei igazolására 
[→ 6.4.1.2.]. Valóban, ha a populizmust (akár vékony) ideológiának tekintjük, az azzal 
a kockázattal jár, hogy egy kalap alá vesszük a bal–jobb vagy a liberális–konzervatív 
ideológiákkal, amelyeket úgy kell elemeznünk, mint értékkoherens programokat a társa-
dalom megfelelő működéséről. A populizmus azonban nem ilyen ideológia, mert egyetlen 

44 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 272.
45 A Körösényi András és szerzőtársai által leírt „plebiszciter vezérdemokrácia” elméletéről lásd még 

Madlovics, „Plebiszciter vezérdemokrácia és posztkommunista klientelizmus”.
46 Madlovics, „A maffiaállam paravánjai”, 334. Vö. Enyedi, „Populism is Indeed a Threat to Democracy”.
47 Vö. Stanley, „The Thin Ideology of Populism”.
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funkciója a legitimáció. Pontosabban, a populizmus nem több mint rugalmas eszköz, 
amelynek segítségével egy politikai aktor legitimálhatja önmagát, és delegitimálhat má-
sokat. Önmagában nem mutat semmiféle ideológiai cél vagy értékalapú vízió felé: nincs 
értéktartalma, csak funkcionális tartalma.

Felvethető, hogy a konstitucionalizmushoz is politikai programok széles skálája köthe-
tő, hiszen éppen az a célja, hogy semleges játékteret biztosítson az ideológiák versenyéhez. 
De a populizmus a konstitucionalizmus szimmetrikus ellentéte: (1) antipluralista, 
vagyis az a célja, hogy véget vessen az ideológiák versenyének; (2) partikularisztikus 
erkölcsi kötelezettséget hirdet, értve ezalatt, hogy elutasítja a minden emberre kiterjedő 
univerzális morális kötelezettséget; (3) nem vesz számba különféle érdekeket, csak 
egyetlen „nemzeti érdeket”, azaz tagadja a társadalmi érdekbeszámítást, a különböző 
társadalmi csoportérdekek megvitatásának és összegzésének intézményesített folyamatát; 
(4) kollektivista, vagyis csoportokként kezeli az embereket (főképp „mi” és „ők” alapon), 
ahelyett, hogy mindenkit autonóm egyénként kezelne. A populizmus valójában a liberális 
politikai filozófia tagadása – és ez a népi legitimáció olyan értelmezésévé avatja, amely 
illeszkedik a patronális autokrácia uralmi struktúrájához. A csúcspatrónus fogadott 
politikai családon belül s nemzeti szinten is birtokolt korlátozatlan hatalmát nem legitimál-
hatja a konstitucionalizmus, hiszen az alkotmányosság eszméjébe beletartozik a hatalomnak 
a társadalmi érdekbeszámítás, a versengő frakciók és maga az alkotmány általi korlátozása. 
Ami legitimálni képes a csúcspatrónus uralmát, az egy olyan ideológiai keret, amely bizto-
sítja, hogy (1) semmilyen, a csúcspatrónust érő kihívás ne legyen legitim, (2) a csúcspatrónus 
legitim módon átléphesse a (formális/alkotmányos) korlátokat, és (3) a csúcspatrónusnak 
szabadságában álljon eldönteni, hogy mikor és milyen okból lépi át ezeket a korlátokat. 
A populizmus, mint ideológiai eszköz, pontosan ezt kínálja: a felelősségre vonhatatlanság 
legitimációját, és társadalmi érdekbeszámítás helyett a közjó értelmezésének patronális 
kisajátítását a csúcspatrónus és a fogadott politikai család számára.

4.2.4. Népi legitimáció kommunista diktatúrában: 
marxizmus-leninizmus

Kommunista diktatúrában a népi legitimációt a marxizmusa-leninizmus ideológiai 
keretében értelmezik. A marxizmus-leninizmus számos hasonlóságot mutat a popu-
lizmussal, de más alapelveken nyugszik. Először is, a populizmushoz hasonlóan a marxiz- 
mus-leninizmus is kollektivista, és bizonyos emberek partikularisztikus védelmével 
jár másokkal szemben a politikai rendszerben. Míg azonban a patronális autokrácia a 
kollektív „nemzetet” klánalapon határozza meg, a marxizmus-leninizmus osztályalapon 
jelöli ki a védelmezendő csoportot. Kiindulópontként a „dolgozó parasztságról” beszél, 
valamint „a proletariátussal szövetséges más társadalmi rétegekről”. Másodszor a marxiz- 
mus-leninizmus is azt állítja, hogy a partikularisztikus csoportot, amelyet véd, egy erre 
a szerepre hivatott intézmény képviseli. Míg a populizmus esetében ez az intézmény a 
populista vezető elit, azaz a csúcspatrónus és a fogadott politikai család, addig a marxiz- 
mus-leninizmusban ez az állampárt. Ahogy Kornai parafrazeálja a hivatalos kommunista 
ideológiát: a munkásosztály „nem közvetlenül gyakorolja a hatalmát, hanem őt a párt 
képviseli. A párt a munkásosztály s ezen keresztül végső soron az egész társadalom 
élcsapata, s mint ilyen hivatott a társadalom vezetésére. […] A párt olyan szervezet, 
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amely a forradalom vezetésével és a forradalom ellenségei feletti győzelemmel bebizonyí-
totta, hogy alkalmas a nép vezetésére” (kiemelés tőlünk).48

Harmadszor, a kiválasztott csoportnak az arra hivatott intézmény általi „képviselete” 
ugyanarra az eredményre vezet: antipluralizmus az ellenzékiség delegitimálása, és 
a hatalom kivétele a nép kezéből. Ugyanakkor, míg a populizmusból ezek implicite 
következnek, a marxizmus-leninizmusban teljesen nyíltan hangoztatják őket. Egyrészt a 
hasonlóság kézzel fogható. Kornai így foglalja össze a hivatalos kommunista ideológiát: 
„[ha] a hatalmon lévők politikáját egyes politikai csoportok ellenzik, az nem annak a jele, hogy e 
politika problematikus, hanem azt jelzi, hogy ezek a csoportok éretlenek, rosszhiszeműek 
vagy egyenesen ellenségesek, a belső és külső osztályellenség szócsövei”.49 Tellér Gyula, 
aki Orbán Viktor populista csúcspatrónus főtanácsadója, hasonló tónusban magyarázza, 
hogy „a saját érdekeit követni merő valódi szuverén” állandó küzdelemre kényszerül 
„az összeszövetkezett hazai és euro-atlanti ellenzőből álló »politikai satu«” szorításában.50 
Ugyanez a fajta érvelés, mely a rezsim minden ellenfelét a nemzet integritása és szuve-
renitása ellen támadó „külföldi ügynöknek” bélyegzi, központi szerepet játszik Putyin 
populista narratívájában is.51 Másrészt viszont a marxizmus-leninizmus ennél is „tovább 
megy […]. A hatalom lévők politikájával szembeni széles körű tömegellenállás sem annak a 
bizonysága, hogy a nép egy része nem támogatja a hatalmon lévőket. A párt jobban tudja, 
mint maga a nép, hogy a nép érdeke mit kíván. Éppen ezt jelenti az »élcsapat« fogalma. 
[…] A tudományos szocializmus elmélete biztos iránytűt ad a kezünkbe […], hogy a párt 
jobban megértse a nép érdekét mint a nép párton kívüli milliói. Nincs tehát szükség arra, 
hogy a hatalmon lévők alávessék magukat az alternatív politikai pártok közötti választás 
ellenőrzésének. Ez súlyos hiba, a nép ellen elkövetett vétség lenne, mert esetleg olyan 
párt kapná a szavazatok többségét, amely rosszul szolgálja a nép igazi érdekeit. Sztálint 
idézzük: »A párt nem lehet igazi párt, ha csak annak regisztrálására szorítkozik, amit 
a munkásosztály tömegei átélnek és gondolnak, ha az ösztönös mozgalom uszályában 
vonszolódik… A pártnak a munkásosztály előtt kell járnia, messzebb kell látnia, mint 
a munkásosztálynak…«” (kiemelés tőlünk).52

Ez egyszersmind rámutat a két ideológiai keret közti negyedik és ötödik különbségre 
is. Ami a negyediket illeti, kommunista diktatúrában az uralom, amelyet a marxizmus-
leninizmus legitimál, formális; míg patronális autokráciában az uralom, amelyet 
a populizmus legitimál, informális. Valójában, ami mindkét rezsimben végbemegy, az a 
patrimonializáció mellett a patronalizáció az intézményi szférában:

• Patronalizáció egy politikai aktornak az a cselekedete, amellyel patrónussá válik 
(vagy kiterjeszti eddigi patronális hálóját), más (új) embereket téve klienseivé 
a társadalmi cselekvés adott szférájában. A patronalizáció vonatkozhat egyénekre 
éppúgy, mint formális és informális intézményekre (szervezetekre).

48 Kornai, A szocialista rendszer, 87.
49 Kornai, A szocialista rendszer, 87.
50 Tellér, „Született-e »Orbán-rendszer« 2010 és 2014 között?”, 366.
51 Applebaum, „Putinism”.
52 Kornai, A szocialista rendszer, 87–88. Lásd még Sztálin, A leninizmus kérdései.
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Ahogy viszont a 3. fejezetben elmondtuk, patronális autokráciában a vezető politikai elit 
egy informális patronális háló (a fogadott politikai család), kommunista diktatúrában pedig 
egy bürokratikus patronális háló (a nómenklatúra). Máshogy fogalmazva, a korábban 
önkéntes és horizontális kapcsolatokat vagy megsemmisítik, vagy kényszerített és 
vertikális (patrónus–kliens) kapcsolattá teszik mindkét rezsimben, csak a kommunista 
diktatúrában ez a pártállam formális intézményein keresztül megy végbe, ahol a nómen-
klatúra tagjait szigorú hierarchikus rendbe helyezik.

Az ötödik, a Sztálin-idézet alapján is kikövetkeztethető különbség a két narratíva 
között a választások megléte vagy hiánya a népi legitimáció alátámasztása érdekében. 
Valójában mind a populizmussal, mind pedig a konstitucionalizmussal együtt jár a 
választásos népi legitimáció: liberális demokráciában olyan választásokat tartanak, ahol 
a polgárok emberi jogait mind de jure, mind de facto tiszteletben tartják, és a patronális 
autokráciában is tartanak választásokat a népnek, akik csak de facto vannak jogaiktól 
megfosztva, de jure nem [→ 4.3.3.]. Mi több, a választásos legitimáció a hatalomban lévő 
populisták egyik központi érve, amikor igazolniuk kell, hogy ők képviselik a népet és a 
nemzetet.53 Kommunista diktatúrában viszont a marxizmus-leninizmus velejárója a 
nem-választásos népi legitimáció, ahol az állampárt – a fent vázolt érvelésre hivatkozva 
– feleslegesnek, sőt károsnak nyilvánítja a többpárti választásokat: „[a] bürokrácia 
a szülő, a társadalom minden más rétege, csoportja vagy egyede pedig a gyermek, aki 
gyámságra szorul, s helyette a felnőtt gondviselőnek kell döntenie”.54 Tehát az emberek, 
akik polgárok voltak a liberális demokráciában, a patronális autokráciában pedig szolgák, 
a kommunista diktatúrában alattvalók lesznek, akiket de jure és de facto egyaránt 
megfosztanak alap-, illetve szabadságjogaiktól. Az állampárt és a nómenklatúra révén 
a közjó értelmezésének bürokratikus kisajátítása valósul meg (szemben a patronális 
autokráciákban végbemenő patronális kisajátítással).

Hatodszor, meg kell jegyezni, hogy a nem-választásos rezsimek (diktatúrák) ideál-
tipikusan tömeges terrort alkalmaznak, s vele az elnyomás sokkal erőszakosabb formáit, 
mint a populisták által irányított választásos rendszerek (autokráciák). Ez abból a tényből 
fakad, hogy a marxizmus-leninizmust, amely sokkal kevesebb népi részvételt visel el, és 
sokkal nyilvánvalóbbá teszi a rezsim diktatórikus természetét, a népesség jóval kisebb 
százaléka fogadja el, mint a populizmust. Történetileg a populisták sokkal sikeresebbek 
voltak a kommunistáknál abban, hogy meggyőzzék az országuk lakosságát, hogy önként 
hajtsa igába a fejét;55 s még ahol a kommunisták sikeresek voltak is, ott is inkább a 
materiális legitimáció, azaz az alattvalóknak biztosított életszínvonal-emelkedés játszott 
kulcsszerepet [→ 6.3.].56 Mindazonáltal a marxizmus-leninizmus nem jelentéktelen elem, 
különösen mert ez az ideológia meglehetősen nagy magyarázóerővel bír a kommunista 
diktatúrák állami intézményrendszere és cselekedetei tekintetében [→ 6.4.1.].

53 Madlovics, „A maffiaállam paravánjai”, 326–327; Scheppele, „Autocratic Legalism”, 568–570.
54 Kornai, A szocialista rendszer, 88.
55 Gurijev, „Az információs diktatúra természetrajza”.
56 Széky, Bárányvakság; White, „Economic Performance and Communist Legitimacy”. White azt 

is megjegyzi, hogy a gazdasági visszaesés időszakában a kommunista diktatúra kénytelen volt 
alkalmazkodni, hogy nyugalomban tartsa az embereket, olyan eszközökkel operálva, mint a kooptálás 
és a propaganda.
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Ez vezet el bennünket a hetedik s egyben utolsó különbséghez a populizmus és 
a marxizmus-leninizmus között: a marxizmus-leninizmus egy konkrét politikai prog-
ramhoz kapcsolódik. E program lényege általánosságban a társadalmi cselekvés szférái-
nak egybeolvasztása a pártállam autoritása alatt, konkrétan pedig az államosítás és a 
kollektivizálás [→ 5.5.1.]. Valójában a populizmus paradox módon tágabb mozgásteret ad 
a csúcspatrónusnak, mint a marxizmus-leninizmus a pártfőtitkárnak, mert az utóbbinak 
ragaszkodnia kell a kommunista ideológiához. Természetesen, mivel elszámoltathatóság 
nincs, és a kommunista diktatúra jóval szélesebb körben alkalmazza a terrort és a kényszert 
a patronális autokráciánál, lehet változtatni a politikai programon, sőt az ideológián is.57 
De a nómenklatúrának mégis vannak bizonyos sarokpontjai, amelyek (többé-kevésbé 
puha) korlátokat szabnak a konkrét szakpolitikáknak, míg a populizmusban és a fogadott 
politikai családban ilyesmi nincs. Akárhogy is, mind a két rezsimre jellemző, hogy 
a hatalmon lévő politikai elit magához ragadja és kisajátítja a közjó értelmezését, és ennek 
megfelelően ők az állami döntéshozatal feletti végső hatalom letéteményesei.

4.2.5. Weberi legitimációs minták: a populizmus mint     
szubsztantív-racionális legitimációra való felhívás

Immár befejeztük a népi legitimáció ideológiai kereteinek felvázolását a három csúcsbéli 
rezsimtípusban. Érdemes azonban összevetnünk ezeket Weber legitim uralmi típusaival, 
amelyeket a szakirodalomban is gyakran használnak ezeknek a rezsimeknek a leírására. 
A Gazdaság és társadalomban Weber a legitim uralom három „tiszta típusát” különbözteti 
meg: (1) racionális, amely „a tételes rendnek és a tételes rend által az uralom gyakorlására 
kijelölt személyek utasítási jogába vetett hiten” alapszik; (2) tradicionális, amely „az em-
beremlékezet óta érvényes tradíciók szentségébe és a tradíciók által autoritással felruházott 
személyek uralmának legitim voltába vetett hiten” alapszik; és (3) karizmatikus, amely 
„nem mindennapi odaadáson [alapszik] egy szent, hősies vagy példamutató személy, 
illetve az általa kinyilatkoztatott vagy megtestesített rend iránt”.58 Máshogy fogalmazva azt 
mondhatjuk, hogy az alapvető érv az uralom mellett a legális hatalomnál az, hogy „mert 
ez a törvény”, a tradicionálisnál az, hogy „mert ez a szokás”, a karizmatikus hatalomnál 
pedig az, hogy „mert ő a legkivételesebb személy”.

Weber szerint a pusztán egy uralmi típuson alapuló hatalom ritka, a modern álla-
mokban a legitim uralom többnyire a három analitikailag elkülöníthető típus valamilyen 
kombinációján alapszik.59 Azonban bár ezt teljességgel elfogadjuk, és a három rezsim-
ideáltípus vonatkozásában mi is mindig az egyes sajátosságok dominanciájáról, nem pedig 
totalitásáról beszélünk, a három fentebb vázolt ideológiai keret arra utal, hogy a leírás 
a három weberi típussal nem lenne kielégítő. Konkrétan a weberi „racionális” típusú 
uralom mindhárom csúcsbéli típusú rezsimre illik, két értelemben is. Először is mind-
három ideológia az eljárást hangsúlyozza, melynek révén a vezetők hatalomra kerülnek. 

57 Ez leginkább Kína példáján szembetűnő, ahol névleg még mindig a marxizmus-leninizmus tanait 
követik, miközben az ország már valójában kapitalista gazdaság [→ 5.6.2.]. Az alapvető ideológiai 
igazolásért lásd Muqiao, China’s Socialist Economy.

58 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 224.
59 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 268–271.
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A konstitucionalizmusban és a populizmusban a választások játszanak központi szerepet 
abban, hogy biztosítsák az elit népi legitimációját, míg a marxizmus-leninizmusban 
a párt „bizonyította”, hogy alkalmas a társadalom élcsapatának szerepére, hiszen sikeres 
forradalmat hajtott végre. Másodszor a professzionális bürokrácia (melyet Weber azzal a 
legális-racionális uralommal párosít, ahol a hierarchikus állami adminisztrációt tökéletesre 
csiszolják)60 mindhárom rezsim-ideáltípusban jelentős szerepet játszik, igaz, más-más 
formában [→ 3.3.5.]. Ezen kívül pedig a populizmusnak és a marxizmus-leninizmusnak 
is van egy vonása, amely a weberi kategóriák egyikébe sem illik: jelesül az, hogy a vezetők 
cselekedeteit egy kollektívára való hivatkozással legitimálják ahelyett, hogy a törvényre, a 
tradícióra, vagy önmagában az egyéni vezető kivételességre hivatkoznának.

Ez azt jelzi, hogy tovább kell lépnünk Webernél. A fenti okokból a „racionálist” 
ernyőkategóriának kell tekintenünk, amelyre két altípust határozhatunk meg: a legális-
racionális legitimációt és a szubsztantív-racionális legitimációt.61 Az előbbi az, amit 
Weber valójában racionális (legális) legitimáció alatt értett: ez az, amikor az emberek az 
állam rendezett, legális eljárásait a vezetők kiválasztására és a döntéshozatalra öncélnak 
tekintik, és ha valaki ezeknek az eljárásoknak és szabályoknak a révén szerez hatalmat, 
azt ennek nyomán automatikusan legitimnek ismerik el. A szubsztantív-racionalitás 
esetében viszont, noha az intézmények a helyükön vannak, és fontos szerepet játszanak 
a rendszer legitimációjában és működtetésében, nem kezelik őket öncélként, hanem 
inkább eszközökként a közjó eléréséhez (4.3. táblázat).

Míg a konstitucionalizmus legális-racionális legitimitást kíván, a populizmus 
kihívás a legális racionalitással szemben, mivel azt szubsztantív-racionális legitimi-
tással cseréli fel. A marxizmus-leninizmus ugyanezt a változásmintát mutatja a legálisból 
a szubsztantív racionalitás irányába, de mint nyíltan forradalmi ideológia. A hatalomban a 
marxizmus-leninizmus fenntartja a de jure és a de facto kongruenciáját: amint a következő 
részben bemutatjuk, a kommunisták nyíltan deklarálják a szubsztantív racionalitást, 
és diktatúrát vezetnek be, formálisan a munkásosztály partikularisztikus védelmének 
nevében. Ezzel szemben a populizmus partikularizmusát nem teszik formális törvénnyé 
a patronális autokráciában. Ellenkezőleg, megvannak a formális demokratikus intézmények 
de jure díszletei, melyet de facto szubsztantív racionalitással kezelnek. Egyszerűen szólva 
mellőzik a törvényt, valahányszor az nem szolgálja a „közjót”. Mivel azonban a közjó 
interpretációját kisajátítja a fogadott politikai család (patronális kisajátítás), a szubsztantív 
racionalitás valójában a joguralom mellőzését mutatja bármely döntés javára, amit 
a vezetők hoznak, miközben – ténylegesen – az elitérdek elvének vannak alárendelve 
[→ 2.3.1.]. Máshogy fogalmazva, míg a konstitucionalizmus legális-racionális legitimá-
ciója együtt jár bizonyos, több aktor érdekeinek egyeztetését szolgáló deliberatív eljárá-
sokkal, a szubsztantív-racionális legitimáció deklaratív: egy aktor kijelenti, hogy mit 
kell tenni, és más (ellentétes) érdekeket nem vesznek számításba, hanem elnyomják őket.

60 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 225–232.
61 A fogalmat Szelényi Ivántól kölcsönözzük, aki rendelkezésünkre bocsátotta egy később, 2019-ben 

Mihályi Péterrel közösen megjelent könyvének korai kéziratát. Lásd Szelényi és Mihályi, Varieties of 
Post-Communist Capitalism, 43–47.
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4.3. táblázat. Legális-racionális legitimáció és szubsztantív-racionális legitimáció.

Legális-racionális legitimitás
(konstitucionalizmus)

Szubsztantív-racionális legitimitás
(populizmus, marxizmus-leninizmus) 

A legiti- 
máció 
hordozója

személytelen intézmények (formális szabályokban 
jelennek meg)

személyi aktorok (formális vagy informális szervezet-
ben jelennek meg)

Az uralmi 
elit státusa törvénynek alárendelt törvény által kiszolgált

Az ered-
ményezett 
eljárás

deliberatív: több aktor érdekeinek egyeztetése 
(különböző érdekek beszámítása)

deklaratív: egyetlen aktor érdekeinek érvényesítése 
(más érdekek elnyomása)

4.3. A társadalmi érdekbeszámítás intézményei a három 
csúcsbéli rezsimtípusban

Az 1. fejezetben a magunkévá tettük Kornai demokrácia-, autokrácia- és diktatúra- 
definícióit, melyek már tartalmazták azoknak a legfontosabb intézményeknek és folya- 
matoknak a listáját, amik egységükben jellemzőek ezekre az ideáltipikus rendszerekre 
[→ 1.6.]. Ebben a részben azonban részletesebben szólunk a politikai intézményekről, 
méghozzá az egyik előbb tárgyalt ideológiai keret: a társadalmi érdekbeszámítás öt 
lépése mentén strukturálva. A következőkben felvázoljuk a megvitatás, az egyesülés, 
a választás, a törvényalkotás és a törvényalkalmazás intézményeinek fogalmi rendjét, 
összehasonlítva a liberális demokráciában, patronális autokráciában és kommunista dikta- 
túrában fennálló formáikat.

Bár a társadalmi érdekbeszámítás csak a liberális demokráciában jelenik meg sértet-
len formában, két ok van, amiért a másik két csúcsbéli típusra is használjuk. Először 
is ez az a folyamat, amelyben azon intézmények legszélesebb skálája jelenik meg, 
amelyek strukturálják a köz- és magánszféra interakcióját, s ezért ez a legteljesebb keret-
szerkezet, amely a rendelkezésünkre áll a politikai intézmények számba vételéhez és 
felméréséhez. Másodszor, míg a kommunista diktatúra fontos részét szolgálja fogalmi 
eszközkészletünknek, a legtöbb posztkommunista rezsim a háromszögletű fogalmi terünk 
bal oldalára esik, azaz a liberális demokrácia és a patronális autokrácia közé. Ezek a 
rezsimek formailag demokratikusak, értve ezalatt, hogy mindegyikükben jelen vannak 
a társadalmi érdekbeszámítás intézményei, már ami a formális törvényeket és szabá-
lyokat illeti. Éppen ezért pontosan ezeknek az intézményeknek az összehasonlító fogalmi 
magyarázata az, ami alapján kimutathatjuk a köztük lévő különbségeket liberális és 
patronális rezsimekben.

Mindenekelőtt egy általános megfigyeléssel kell kezdenünk: jelesül azzal, hogy min-
den csúcsbéli típusú rezsimnek megvan a maga jellegzetes, egyedi attitűdje a társadalmi 
érdekbeszámítás intézményeivel kapcsolatban. Ezeket az attitűdöket, amelyek aztán az 
egyes rezsimek intézményeiben is leképeződnek, a következőkben foglalhatjuk össze:
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 ◆ liberális demokráciában a korlátozott politikai elit 
egyetemes módon tiszteli és védi a társadalmi ér-
dekbeszámítás intézményeit;

 ◆ kommunista diktatúrában a nómenklatúra doktri-
ner módon elnyomja és ellenőrzi a társadalmi ér-
dekbeszámítás intézményeit;

 ◆ patronális autokráciában a fogadott politikai csa-
lád pragmatikus módon semlegesíti és felhasz-
nálja a társadalmi érdekbeszámítás intézményeit.

Gyakorlatban az „egyetemes tisztelet és védelem” azt 
jelenti, hogy léteznek azok a hatékony kontrollmecha-
nizmusok, amelyek támogatják, illetve lehetővé teszik a 
társadalmi érdekbeszámítás zavartalan lefolytatását. Ezzel 
szemben a „doktriner elnyomás és ellenőrzés” értelmé-
ben a pártállam totalitariánus uralmat gyakorol, ahol a 
társadalmi cselekvés minden szférájában az összes aktor 
rákényszerül, hogy beilleszkedjék a pártvonalba, akik pe-
dig eltérnek ettől, azok ennek megfelelően büntetésben 
részesülnek. Végül a „pragmatikus semlegesség és felhasz-
nálás” jelentése, hogy a patronális autokrácia (1) csak azt 
fojtja el, ami fenyegetést jelent a stabilitására és politi-
kai-hatalmi monopóliumára nézve, és (2) akkor és úgy 
használja fel a fennálló intézményeket és aktorokat, ha 
és amennyiben hozzájárulnak ehhez a stabilitáshoz. 
A maffiaállam nem doktriner abban az értelemben, hogy 
a vezető politikai elit még az rezsim működését markán-
san ellenző folyamatok ellen sem lép fel szükségszerűen. 
Mindenkit békén hagynak, vagyis gyakorolhatja a jogait 
és részt vehet a demokratikus társadalmi érdekbeszámí-
tással kapcsolatos tevekénységekben (szólásszabadság, 
indulás a választásokon stb.) mindaddig, amíg nem jelent 
veszélyt az autokratikus uralomra. Mi több, ezek a folya-
matok részévé váltak a rendszer normális működésének: 
megteremtik a rezsimnek azokat a demokratikus díszleteit, 
amelyek az ellenzék számára megnehezítik a rezsimtől 
való éles elhatárolódást, a fogadott politikai család számára 
pedig megspórolják a nyílt elnyomás támogatottságban és 
gazdasági értelemben is rendkívül költséges bevezetését 
(lásd 4.1. idézet).62 Mindettől függetlenül a maffiaállam kor-
látozatlan hatalma lehetővé teszi, hogy lesújtson bármire, 
ami fenyegetéssé válik, és minél veszedelmesebb lesz egy 

62 Scheppele, „Autocratic Legalism”, 571–581; Wilson, Virtual Politics, 
187–265; Dobson, Diktatúra 2.0.

4.1. idézet. Az új autokraták pragmatizmusa.

„Az új autokraták […] kerülik azoknak a jól 
ismert forgatókönyveknek az ismétlését, amelyek 
azonnali, lehengerlő reakciót váltanának ki. 
Kellemesebb, puhább, de végül ugyancsak dest-
ruktív utat követnek. Demokrata mezben lépnek 
fel, és demokratikus mandátumuk nevében kor-
mányoznak. Nem rombolják le a demokratikus 
intézményeket; inkább fogják az általuk örökölt 
intézményeket, és átszabják őket más célra ahe-
lyett, hogy eltörölnék. A fegyvereik: törvények, 
alkotmánymódosítás és intézményi reform. […] 
És épp elegendő másként gondolkodást enged-
nek ahhoz, hogy toleránsnak látszódjanak. A fel- 
perzselt föld politikája helyett, amely minden 
ellenfelet megsemmisít, ezekben [a rezsimekben] 
találni egy maroknyi kis ellenzéki újságot, egy-
két gyenge politikai pártot, néhány kormánybarát 
civilszervezetet, talán még egy nyilvánosságban 
mozgó másként gondolkodót is, vagy hármat […]. 
Nincs sem szükségállapot, sem a szokásos jogok 
tömeges sérelme. Az alkalmi látogatónak, aki 
nem figyel oda jobban, egy új autokrata markába 
került ország teljesen normálisnak tűnik. […] Az 
új autokraták arra törekszenek, hogy megragadják 
és gyakorolják is a korlátlan hatalmat, de meg-
értették, hogy ehhez nem muszáj minden ellenfe-
lüket megsemmisíteni. Inkább ennek a fordítottja
a jellemző. Összhangban azzal az igyekezetükkel, 
hogy fenntartsák a törvényesség nyilvános látsza-
tát, kifejezetten hasznos az új autokraták számára, 
hogy úgy tűnjék, hogy van egy bizonyos demok-
ratikus nyíltság, kifejezetten azért, hogy állíthassák: 
ők nem huszadik századi stílusú tekintélyelvű 
uralkodók. Ezért eltűrnek egy meggyengült ellen-
zéket és más demokratikus életjeleket – mint egy 
kis kritikus sajtó és néhány ellenzéki NGO –, hogy 
megmutathassák, hogy az autokráciájukkal nem 
fojtották meg teljesen a politikai környezetet.”

– Kim Lane Scheppele, „Autocratic Legalism”, 
University of Chicago Law Review 85, sz. 2 (2018), 
573–577.
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folyamat, annál keményebbek az eszközök is, amiket a fogadott politikai család vele szem-
ben alkalmazni fog. Ezek akár a fizikai erőszak szintjét is elérhetik, de (1) összességében 
sokkal kisebb nagyságrendben, mint bármely diktatúra esetében – mely utóbbiakat (mint 
Kornai rámutat) tipikusan a tömeges terror jellemez [→ 1.6.] –, és (2) csak egyes, kijelölt 
személyekkel szemben, akiket sem semlegesíteni, sem kooptálni nem lehet, azaz nem lehet 
betagozni az egypiramisos patronális hálóba. Az ilyen emberek közé szoktak tartozni egyes 
küldetéstudatos újságírók és politikai aktivisták, akik az erőszakkal is farkasszemet néznek, 
amely jöhet különböző formában, a sikátorban való összeveréstől kezdve a kínzásokkal 
összekötött letartóztatásig és az emberölésig.63

Utolsó megjegyzésként, mielőtt hozzákezdünk, észre kell venni, hogy a patronális 
autokrácia pragmatizmusa saját ideológiai keretével kapcsolatban is megjelenik. Tulaj-
donképpen mind a demokrácia, mind a diktatúra megkülönböztető, sajátos attitűdje 
ideológiai keretükből fakad, s egyszersmind az intézmények, amelyek ezeket a rendsze-
reket alkotják, le is vezethetők az ideológiai keretük alapelemeiből. Máshogy fogalmazva, 
a konstitucionalizmus és a marxizmus-leninizmus pontosan azokat a politikai intézményeket 
írják le, amelyek a rezsimjeikben ténylegesen fennállnak. Azonban a populizmus esetében 
nincs ilyen logikai összefüggés. A populizmusból kizárólag az autokrata korlátozatlan 
hatalma következik – az nem, hogy hogyan gyakorolja ezt a hatalmat. A szubsztantív- 
racionális legitimáció értelmében a csúcspatrónusnak jogában áll eltekinteni a fennálló 
törvénytől, ha úgy látja helyesnek, de ebből nem következik, miért tekint el egyes konkrét 
törvényektől, másoktól meg nem, és nem következik a rezsim pragmatikus hozzáállása sem, 
ami a semlegesítést eredményezi. Igaz, ha az ellenzéki pártokat illegitimnek nyilvánítják 
a populistával szemben, akkor egyszersmind igazolt a semlegesítésük is, illetve bármilyen 
módszer, amit a populista a hatalma megtartása érdekében bevet. De ha így van, akkor 
meg az nem világos, hogy ennek miért kell rejtetten történnie, többpárti választásokkal 
fenntartva a demokratikus látszatot (s ha a populista a választásokból származtatja népi 
legitimációját, akkor nem világos, hogy miért változtatja meg a választási szabályokat és 
semlegesíti az egész választási eljárást is [→ 4.3.3.], ahelyett, hogy egyszerűen túlszárnyalná 
a riválisait, pont, ahogy egy weberi plebiszciter vezető tenné).64 A de facto autokratikus 
politizálás semlegesített demokratikus díszletei éppen azokból a pragmatikus megfonto-
lásokból származnak, amelyeket fent említettünk: hogy elrejtsék a hatalomkoncentráció 
szándékát, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi közönség elől.

4.3.1. Megvitatás: média és a kommunikációs szférák

4.3.1.1. A négy médiajog 
Induljunk a társadalmi érdekbeszámítás első szakaszától: a megvitatástól. Liberális 
demokráciában a megvitatás célja, hogy minden polgárnak legyen esélye kifejteni a 
véleményét a politikai ügyekről, és békésen ütköztetni ezeket más polgárok nézeteivel. 
Ez azonban további jogokat is érint; mint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. 

63 Mindez függ az erőszak kulturális elfogadottságától is az országban, valamint az autokratikus stabilizáció 
szintjétől is. Lásd 4.4.3.2. rész.

64 Vö. Körösényi, „Weber és az Orbán-rezsim”, 9–14. 
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a populistával szemben, akkor egyszersmind igazolt a semlegesítésük is, illetve bármilyen 
módszer, amit a populista a hatalma megtartása érdekében bevet. De ha így van, akkor 
meg az nem világos, hogy ennek miért kell rejtetten történnie, többpárti választásokkal 
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legitimációját, akkor nem világos, hogy miért változtatja meg a választási szabályokat és 
semlegesíti az egész választási eljárást is [→ 4.3.3.], ahelyett, hogy egyszerűen túlszárnyalná 
a riválisait, pont, ahogy egy weberi plebiszciter vezető tenné).64 A de facto autokratikus 
politizálás semlegesített demokratikus díszletei éppen azokból a pragmatikus megfonto-
lásokból származnak, amelyeket fent említettünk: hogy elrejtsék a hatalomkoncentráció 
szándékát, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi közönség elől.

4.3.1. Megvitatás: média és a kommunikációs szférák

4.3.1.1. A négy médiajog 
Induljunk a társadalmi érdekbeszámítás első szakaszától: a megvitatástól. Liberális 
demokráciában a megvitatás célja, hogy minden polgárnak legyen esélye kifejteni a 
véleményét a politikai ügyekről, és békésen ütköztetni ezeket más polgárok nézeteivel. 
Ez azonban további jogokat is érint; mint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. 

63 Mindez függ az erőszak kulturális elfogadottságától is az országban, valamint az autokratikus stabilizáció 
szintjétől is. Lásd 4.4.3.2. rész.

64 Vö. Körösényi, „Weber és az Orbán-rezsim”, 9–14. 

cikkelye kimondja: „Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, 
amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és 
hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és 
eszméket bármilyen kifejezési módon”.65 Valóban, ha a megvitatás nyílt, és az emberek 
szabadon képviselhetik a nézeteiket, ez egyszersmind azt is jelenti, hogy szabadságukban 
áll nyilvánosságra hozni és terjeszteni őket, és más emberek számára felkutathatóvá tenni. 
Továbbá minthogy a különböző nézeteknek interakcióba kell kerülniük, hogy versenghes-
senek (ami a társadalmi érdekbeszámítás lényege), mindenkinek joga kell, hogy legyen rá, 
hogy „kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket”.

Mindezt strukturáltabb formában is megragadhatjuk, ha a Haraszti Miklós által a 
fenti Nyilatkozat alapján meghatározott négy médiajogot vesszük:66

 ◆ az ismeret joga, ami az ahhoz való jogunk, hogy információhoz jussuk poli- 
tikai témákban (különösen az állam működésével kapcsolatos, közérdekű 
információkhoz);

 ◆ a beszéd joga, ami az ahhoz való jogunk, hogy megosszuk ismereteinket és a 
véleményünket;

 ◆ a választás joga, ami az ahhoz való jogunk, hogy egy nagy és sokféle véleményt 
tükröző médiatérhez férjük hozzá;

 ◆ a kapcsolódás joga, ami az ahhoz való jogunk, hogy részesei legyünk a szabad 
kommunikációnak és információcserének más emberekkel otthon és külföldön az 
interneten keresztül.67

4.3.1.2. Nyílt, zárt és uralt kommunikációs szférák
A négy médiajog alapján azonosíthatók azok a dimenziók, melyek mentén leírhatjuk azt a 
három ideáltipikus kommunikációs szférát, amelyek mindegyike egy-egy csúcsbéli típusú 
rezsimhez kötődik (4.4. táblázat). A kommunikációs szférát általánosságban, a politikai 
ügyek megvitatására leszűkítve, a következő módon határozzuk meg:

• Kommunikációs szféra azoknak a köz- és magánintézményeknek az összessége, 
amelyek a kommunikáció célját szolgálják, azaz véleményeket és információkat 
továbbítanak politikai ügyekben egyes emberektől másokig egy társadalomban.

Liberális demokráciában a kommunikációs szféra ideáltipikusan nyitott, vagyis mind 
a négy médiajogot tiszteletben tartják és óvják. Ez egyenesen következik a konstituciona-
lizmus és társadalmi érdekbeszámítás ideológiájából.68 Először is a politikai ügyekben való 

65 „Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata”.
66 Haraszti, „Illiberal State Censorship”.
67 Haraszti megjegyzi, hogy bár „a kapcsolódás és a választás jogai látszólag új szabadságjogok, […] 

valójában már benne foglaltattak a 19. cikkelyben: »határokra való tekintet nélkül« és »bármilyen 
kifejezési módon«”. Haraszti, „Illiberal State Censorship”, 375.

68 Míg ezeket a jogokat ideáltipikusan fenntartják, az egyes országok egymástól eltérhetnek, különösen 
annak tekintetében, hogy hogyan is tartják fenn ezeket a jogokat. Egy, a létező demokratikus 
modellekről szóló nagy hatású munka Hallin és Mancini, Médiarendszerek.
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4.4. táblázat. Nyílt, zárt és uralt kommunikációs szférák. 

Az ismeret joga 
(információszerzés)

A beszéd joga 
(információ-
megosztás)

A választás joga (az 
információs források 
sokfélesége)

A kapcsolódás 
joga (online 
információ)

Nyílt kommunikációs 
szféra (médiajogok 
tiszteletben tartva)

közérdekű infor- 
mációkhoz való 
hozzáférés engedése

szabad beszéd
(az állam a tartalmat 
moderálja)

• pártatlan állami  
   média
• szabad magán- 
  (ellenzéki) média

szabad 
internet-hozzáférés

Zárt kommunikációs 
szféra (médiajogok 
elnyomva)

közérdekű in-
formációkhoz 
való hozzáférés 
megtagadása

cenzúrázott beszéd
(az állam a tartalmat 
korlátozza)

• irányított állami 
  média
• tiltott magán- 
  (ellenzéki) média

korlátozott 
internet-hozzáférés

Uralt kommunikációs 
szféra (médiajogok 
semlegesítve)

közérdekű in-
formációkhoz 
való hozzáférés 
akadályozása

szabad beszéd
(az állam az elérést 
korlátozza)

• elfogult állami média
• perifériára szorított 
   és gettósított magán-   
  (ellenzéki) média

megregulázott 
internet-hozzáférés

tájékozottságot vagy információszerzést megengedik, vagy egyenesen elősegítik. Máshogy 
fogalmazva, az ideáltipikus liberális demokráciák törekszenek rá, hogy megvalósítsák a 
döntéshozatal átláthatóságát: a közérdekű információt (amit úgy határozhatunk meg, 
mint az állami döntések, kodifikációs folyamatok és az adóbevételek elköltése a bürokrácián 
belül és azon kívül különböző társadalmi célokra) könnyen és ingyenesen hozzáférhetővé 
teszik az állampolgárok számára egy szűk adatcsoport kivételével, amely nemzetbiztonsági 
érdekből titkos. Általában, ahogy Haraszti fogalmaz, „az állampolgárok váltak az ál-
lam által kezelt információk alapértelmezett »tulajdonosaivá«” a liberális demokrata 
rezsimekben.69

Másodszor a nyílt kommunikációs szférában a beszéd jogát tiszteletben tartják, 
a szólásszabadság kontextusában kezelve azt. Ez azt jelenti, hogy minden polgárnak 
egyenlő joga van ahhoz, hogy nézetei legyenek politikai ügyekről, hogy kifejezze azokat, és 
mindenkinek a véleményét úgy kezelik mint legitim, alternatív javaslatot a politikai hatalom 
használatára nézve. Azonban annak érdekében, hogy ez a helyzet fennmaradhasson, és 
biztosítsák, hogy valóban mindenki azonos szabadsággal vehessen részt a társadalmi 
deliberációban, az állam magára ölti a moderátor szerepét, bizonyos fajta véleményeket 
korlátozva vagy büntetve. Ez azonban szigorúan csak az olyan, szélsőséges beszédre 
vonatkozik, amely nyíltan sérti más polgárok emberi méltóságát, és/vagy a békés vitát erő-
szakkal akarja felváltani – azaz nyíltan ellentmond a társadalmi érdekbeszámítás szabad 
szellemének.70 Nem-szélsőséges vélemények esetén az állam politikailag semleges marad: 
a jelenlegi kormányt vagy az intézményi rendet békésen bíráló véleményeket legitim 
nézetként lehet kifejezni és megvitatni.

69 Haraszti, „Illiberal State Censorship”, 379.
70 Hare és Weinstein, Extreme Speech and Democracy.
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A választás joga nyílt kommunikációs szférában két dolgot jelent: hogy van (1) pártat-
lan állami média, amit az ún. „kemény híreknek” szentelnek pártatlan és teljes formában,71 és 
(2) szabad magánmédia, amely a legkülönbözőbb, államtól független információs források 
szerteágazó sokaságát jelenti. Máshogy fogalmazva, míg az állami médiának megvannak 
a maga rendszerei a belső pluralizmusa biztosítására, addig a magántulajdonban lévő 
csatornák dolga, hogy létrehozzák a külső pluralizmust, méghozzá országosan.72 Igaz, 
a magánmédia nyújt kereskedelmi tartalmat is, de a társadalmi érdekbeszámítás és a kom-
munikációs szféra szempontjából bennünket csak a politikai hivatású média érdekel. 
Liberális demokráciában – mint Daniel C. Hallin és Paolo Mancini rámutatnak – ezek 
a csatornák lehetnek (a) pártosak, értve ezalatt, hogy függetlenek az államtól, de nem függet-
lenek bizonyos politikai pártoktól, vagy (b) teljesen függetlenek a politikai aktoroktól, és 
egyszerűen kifejezik a véleményüket a mindenkori politika kérdéseiről, tükrözve a politikai 
rendszeren belüli fő választóvonalakat (politikai parallelizmus).73 De mindkét esetben, az 
állampolgár szemszögéből, a polgár szabad médiafogyasztó, akinek a választáshoz való 
jogát az információs források és politikai tartalmak széles választéka biztosítja.

Ez elvezet bennünket az utolsó joghoz, az online térhez való kapcsolódás jogához. 
Nyílt kommunikációs szférában szabad internet-hozzáférésről beszélhetünk ugyan-
úgy, mint a szabad magánmédiáról fentebb. Vagyis az internet biztosítja azt a „sokszínű 
és versengő digitális nyilvános szférát”, ahol a polgárok politikai tartalmat alkothatnak és 
fogyaszthatnak, információt oszthatnak meg, szervezkedhetnek és határokon átívelő 
kapcsolatot is tarthatnak.74 A társadalmi érdekbeszámítás szempontjából az online tér 
a megvitatás sokoldalú platformja,75 míg a kapcsolódás joga arról szól, hogy egyetlen 
állampolgár sem lehet akarata ellenére elszigetelve a kommunikációs szférában. Más-
hogy fogalmazva, a kapcsolódás joga kiemelkedő fontossággal bír a liberális demokrácia 
polgárainak autonómiája szempontjából, hiszen ez biztosít gyakorlatilag határtalan politi-
kai részvételt állami beavatkozás vagy segítség igénye nélkül.

A nyílt szféra egyenes ellentéte a zárt kommunikációs szféra. A marxizmus-
leninizmus ideológiájához illően ezt a szférát mind a négy médiajog formális és nyílt 
elnyomása jellemzi. Az ismeret jogát (közérdekű információ) megtagadja az állam: 
a rezsim működése nem transzparens, sem a hazai alattvalók, sem a külföldi emberek 
számára.76 A beszéd és a választás jogát szintén mellőzik, ami kommunista diktatúrákban 
a rezsim három egymást erősítő tulajdonságából következik. Ezek:

1. az állami tulajdon monopóliuma és a magántulajdon általános tilalma, melynek 
nyomán (1) minden médium állami tulajdonban van és (2) a magántulajdonú mé-
dia be van tiltva;

71 Soroka et al., „Auntie Knows Best?”.
72 Haraszti, „Illiberal State Censorship”, 377.
73 Hallin és Mancini, „Western Media Systems in Comparative Perspective”.
74 Zuckerman, „New Media, New Civics?”.
75 Vö. Fox és Ramos, iPolitics.
76 Nem véletlen, hogy Mihail Gorbacsov Szovjetunióban bevezetett reformjainak címszava a glasznoszty, 

azaz nyíltság volt, mellyel arra a nagyobb kormányzati transzparenciára utalt, amit névleg megpróbált 
elérni.
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2. a média a pártállam egy alosztálya, az újságírók pedig a nómenklatúra tagjai, ami 
azt jelenti, hogy beosztottak egy bürokratikus, parancsuralmi rendszerben;

3. a tartalmat cenzúra és egyben öncenzúra korlátozza.

Egyszerűen szólva a cenzúra a zárt kommunikációs szférában azt jelenti, hogy minden média- 
tartalmat cenzornak kell jóváhagynia, és csak azok a munkák hozhatók nyilvánosságra a 
maguk teljességében, amelyek tökéletesen illenek a párt kommunikációs vonalába. Az olyan 
munkákat, amelyek nem teszek eleget ennek a kritériumnak, vagy (a) megcsonkítják, értve 
ezalatt, hogy azokat az információkat és véleményeket, amelyek nem illenek a diktatúra hi-
vatalos vonalába (sőt akár ellentmondanak annak, vagy támadják), eltávolítják a műből, vagy 
(b) egyáltalán nem engedik megjelenni.77

Fontos azonban különbséget tenni a kommunista cenzúra és a kommunizmus előtti kor 
(a 19. század) hagyományos cenzúrája között, mely utóbbi keretében az egyes íróknak kellett 
a (feudális) cenzori hivatalhoz fordulniuk, amely eldöntötte, hogy engedélyezi-e a művük 
kiadását, vagy sem.78 Először is a prekommunista időkben a cenzor és a művész a társadalmi 
cselekvés más-más szférájában helyezkedtek el: a cenzor politikai aktor volt, míg a művész 
közösségi vagy gazdasági. A kommunista diktatúrában nincs külön cenzori hivatal: az állami 
monopóliumot és a magánmédia betiltását követően a művész a pártállam alkalmazottja, 
és eszerint szabályozzák, egy hierarchiában, ahol mindenkinek a főnöke egyben a cenzora 
is. A magas szintű pártkáderek inkább elveket határoznak meg a nómenklatúra számára, 
semmint maguk végeznék a cenzori feladatokat. Másodszor, a kommunizmust megelőző 
időkben a megcsonkított vagy nem engedélyezett művek száma önmagában nem volt köz-
vetlen hatással egy magánszereplő megélhetésére, állására vagy egzisztenciális helyzetére. 
Azonban ha minden médium és kiadószervezet állami egység, és gyakorlatilag mindenki 
az államnak dolgozik, akkor a hivatalos véleménynek ellentmondó nézetek kifejezése a párt- 
tal szembeni illojalitást jelent, és büntetést von maga után: lefokozást, elbocsátást, vagy 
még rosszabbat. Így a médiamunkásokat az öncenzúra ethosza jellemzi, vagyis még ha 
lennének is antikommunista nézeteik, aligha mernék kifejezni azokat.79 Végül a kommunista 
diktatúrák sajátos szerepet rónak az írókra és más művészekre, mint a pártállam szószólóira; 
egy szerepet, amit sok művész – a marxizmus-leninizmus híveként – büszkén a magáévá 
tesz. Számukra az öncenzúra nem elnyomásként ismerszik fel, hanem mint a kommunizmus 
építésének küldetéséhez tartozó szükséges önmegtartóztatás. A cenzor nem ellensége, ha-
nem segítője a művésznek a küldetésében, a cenzúra pedig csupán „műhelymunka”, vagy 
az utolsó fénymáz, amit az állam biztosít a műnek, mielőtt a nyilvánosság elé bocsátja. Mint 
Haraszti írja A cenzúra esztétikájában: „Az állami irányítás azért költözött be a művészetbe, 
mert a művész beköltözött az államba. [A] hagyományos cenzúra feltételezi alkotók és 
ellenőrök elkülönülését és szembenállását; épp azt, ami megszűnt az államszocializmusban”: 
„művészet és cenzúra kölcsönösen erősíti egymást”.80

Egy klasszikus tanulmányukban Fred Siebert és kollégái levezetik, hogy a hivatalos 
ideológiából, illetve abból a gondolatból, hogy a pártok közti verseny káros, közvetlenül 
következik, hogy „az alapvető felelősséget minden tömegkommunikációért a Párt egy 

77 Dewhirst és Farrell, The Soviet Censorship.
78 Goldstein, Political Censorship of the Arts and the Press in Nineteen-Century Europe.
79 Egy klasszikus mű az öncenzúráról Haraszti, A cenzúra esztétikája.
80 Haraszti, A cenzúra esztétikája, 10–11.
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maroknyi csúcsvezetőjének a kezébe kell helyezni. Az összes tömegmédia [a kommunista 
diktatúrában] ezeknek a vezetőknek a szócsöve lesz, a szerkesztők és igazgatók pedig 
aggódva lesik »az igazság« legfrissebb olimposzi mordulásait”.81 Elméletben, írja Sarah 
Oates, „[a] média a munkásosztály érdekeit szolgálja, és a korlátok/cenzúra tudatát a 
munkásokkal szolidáris újságírók tudata állítja fel”; a gyakorlatban viszont a kommunista 
média arra törekszik, hogy olyan kommunikációs szférát teremtsen, amelyben az egyetlen 
értelmezési keret a párté (azaz a marxizmus-leninizmus), és az emberek meg vannak 
fosztva attól a joguktól, hogy bármi mást ismerjenek, illetve szabadon kimondják, amit 
gondolnak, ha nem értenek egyet a párttal.82 Ha végignézünk a történelmi példákon, 
még a reformkommunizmus legmérsékeltebb változataiban is, ahol jóval puhább cenzúra 
létezett,83 csak a kommunista rendszer ellenzékének üldözött szamizdatkiadói (amelyek 
közvetlenül legfeljebb néhányezer embert értek el) maradtak az állam által ellenőrzött 
nyilvánosságon kívül.84

Végül a kommunista diktatúra zárt szférájában a kapcsolódás jogát is felszámolják, 
mivel magát az internet-hozzáférést is súlyosan korlátozzák, amihez speciális engedély 
szükséges, és amely a nómenklatúrán kívüli hétköznapi emberek számára gyakorlatilag 
hozzáférhetetlen. Az internet előtti kor kommunista diktatúráiban erre nem találunk 
példát, de annál inkább a még ma is fennálló, kemény változataikban, mint Észak-Korea.85 
Azonban míg az ideáltipikus kommunista diktatúrához ez a totalitariánus modell illik, ennek 
egy cseppet kevésbé elnyomó változata uralkodik a cseppet kevésbé elnyomó piackihasználó 
diktatúrákban. Ezekben a rezsimekben is cenzúrázzák a médiát és elfojtják a kapcsolódás 
jogát, igaz, szofisztikáltabb eljárások útján. Kínában például, míg a embereknek névlegesen 
van hozzáférésé az internethez, a „kínai nagy tűzfal” sokfajta cenzúrát és tartalomszűrést 
alkalmaz, hogy ellenőrizze az ország internetforgalmát.86 A kínai pártállam nem engedi 
a szabad hozzáférést olyan webhelyek számára, mint a Google vagy a Facebook, melyek-
nek csak kínai változatai elérhetők. Ezenkívül amellett, hogy betilthatja bármely helyi 
honlapot, a párt társadalmi kreditrendszert vezetett be, hogy szankcionálja a nem meg-
felelőnek tartott magatartást, beleértve a nem elfogadott nézetek kifejezését.87 Ezzel 
a formailag kevésbé elnyomó kínai állam a gyakorlatban újból feltámasztja a kommu-
nista diktatúrákban működő rendszert: öncenzúrát ösztönöz az alattvalók számára, 
akiknek az egzisztenciális helyzetére közvetlen kihatással van, hogy az állam helyesli-e 
a véleményüket, vagy sem. Ez a rendszer pontosan azt az autonómiát gátolja, amit a 
kapcsolódás joga jelentene egy nyílt kommunikációs térben.

A demokratikus és diktatórikus modellek között helyezkedik el az uralt kommu-
nikációs szféra de jure nyílt, ám de facto zárt modellje, amely a patronális autokráciák 
kommunikációs ideáltípusa. Ez a típus jellemzően a formálisan demokratikus poszt-
kommunista országokban fejlődött ki, ahol igen gyakran „a médiarendszer átformálása 

81 Siebert et al., Four Theories of the Press, 119.
82 Oates, „The Neo-Soviet Model of the Media”, 1280–1284.
83 Magyarország ennek klasszikus példája, ahol a párt 1966-ban három publikációs kategóriát („3T”) 

állított fel: tilt, tűr, támogat. Lásd Bozóki, Gördülő rendszerváltás, 59–70.
84 Bozóki, Gördülő rendszerváltás, 88–93; Hodosán, Szamizdat történetek.
85 Ko, Lee és Jang, „The Internet Dilemma and Control Policy”.
86 Boris, „A Nagy tűzfal és a SZORM”.
87 Qiang, „President Xi’s Surveillance State”.
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pluralista és független Negyedik Renddé, az újságíró-közösség átalakítása autonóm, 
a közszolgálati eszméhez hű professzionális csoporttá, és a közönség átértelmezése állam-
polgárok csoportjává mind nem történtek meg”.88 A valóságban éppúgy, ahogy a populizmus 
csak rejtetten foglalja magába a politikai szféra monopolizációját, a patronális autokrácia 
ugyancsak informálisan sérti a négy médiajogot. Pontosabban az uralt kommunikációs 
szféra lényege a médiajogoknak nem az elfojtása, hanem a semlegesítése: a polgárok 
nem nyílt alattvalók, hanem szolgák lesznek. Ez nyilvánvalóvá válik, amint elemezzük 
a négy jog e rezsimekben fennálló helyzetét, szembe állítva teljes hiányukkal és teljes 
tiszteletben tartásukkal a zárt, illetve nyílt szférákban.

Először is az ismeret joga korlátozott, mivel a hozzáférést a közérdekű információ-
hoz korlátozzák. A megszerezhető információk köre lecsökken: (1) a titkosított adatok körét 
kiszélesítik; (2) leszűkítik azok körét, akik részt vehetnek a kormány sajtótájékoztatóin; 
vagy kérdéseket intézhetnek a kormányzati szereplőkhöz; és (3) akadályozzák – ahelyett, 
hogy segítenék – az információhoz való hozzáférést (bizonyos adatokat nem közölnek 
a kormány weboldalain, megtagadják a választ az újságíróktól és az ellenzéktől, megtagadják 
az adatokhoz való hozzáférést, majd azokat még jogerős bírósági ítéletek ellenére sem 
adják ki stb.).89 A beszéd jogának esetében a patronális autokrácia nem a tartalmat 
korlátozza, hanem az elérést. Nem az érdekli, hogy mondanak-e a hivatalos propagandától 
eltérő dolgokat, csak az, hogy elég emberhez jutnak-e el, ami potenciálisan politikai 
instabilitáshoz vezethet. Így az „elég embert” egyszerre értik számtani értelemben (hány 
médiafogyasztót ér el az ellenzék) és területi értelemben is (még ha sok embert is érnek 
el, ezek koncentráltan helyezkednek-e el, egy maroknyi nagyvárosban vagy megyében).90 
Ezt a folyamatot „gettósításnak” nevezhetjük: a kritikus hangokat olyan zárt körökbe 
szorítja be a hatalom, ahol a már egyébként is a kormány opponensei közé tartozók csak 
egymással diskurálnak, így korlátozott a lehetőség a szélesebb közönség körében a lojális 
kontra kritikus arányon változtatni. A folyamatosan leépülő kritikai csatornák egyre 
inkább a kommunikációs „dühöngők” szerepét játsszák a rezsim ellenfelei számára, ahol 
megvitathatják sérelmeiket és kritikáikat egymás között, de a szélesebb közönséget nem 
érhetik el. Az egymásközti beszélgetés hevessége pedig azt a hamis érzetet kelti, mintha 
tömegek volnának elégedetlenek a kormánnyal, pedig valójában mindig csak ugyanazok, 
ugyanazokban a kis körökben cserélnek eszmét egymással. Röviden, a „gettósítás” a 
semlegesítés eszköze, hasonlóan az ellenzéki pártok semlegesítéséhez [→ 3.3.9.], sőt annak 
részeként. Szemben a kommunista pártállammal, a maffiaállam nem doktriner: a szavaktól 
nem fél, a kritikát elviseli – feltéve, ha nem ér el sokakhoz.

Mindez közvetlenül átvezet a választás jogához. Míg a liberális demokráciában 
a választás jogát a pártatlan állami média és a szabad magánmédia kettőse őrzi, patronális 
autokráciában pontosan ennek a kettőnek a semlegesítése jelenti a választás jogának sem-
legesítését. Egyfelől az állami média pártos, mivel a fogadott politikai család ellenőrzése 
alá kerül a hatalom közvetlen eszközei révén. Ezek között szerepel a médiapozíciók feltöl-
tése strómanokkal és patronális szolgákkal (akiket a patrónus emberi felügyelnek [→ 3.3.5.]); 

88 de Smaele, „The Applicability of Western Media Models on the Russian Media System”, 173.
89 Haraszti, „Illiberal State Censorship”; Vartanova, „The Russian Media Model in the Context of Post-

Soviet Dynamics”; Medvegy, „Magyarország kilép a Nyílt Kormányzati Együttműködésből”.
90 Ez utóbbi aspektus különösen olyan rezsimekben fontos, amelyekben a választási rendszer nem teljesen 

arányos (vagyis ahol vannak választókörzetek).
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közvetlen utasítások arra vonatkozóan, hogy mit (vagy kit) kell bemutatni; cenzúra gya-
korlása a kemény hírekkel kapcsolatban, amelyeket a média még hivatalosan közvetít; 
valamint a tartalom hozzáigazítása a transzmissziósszíj-párt propagandájához.91 Másrészről 
a magánmédiát általában felvásárolja a fogadott politikai család, az ellenzéki médiát 
pedig kiszorítják, átveszik vagy gettósítják. Elena Vartanova Oroszországot, illetve Putyin 
patronális autokráciája kiépítésének időszakát vizsgálva az ehhez kapcsolódó technikák 
között említi a következőket: jogi szankciók szelektív alkalmazása (adó- és vámszabályok, 
tűzvédelem és egészségügyi előírások); az ellenzéki média elleni pereskedések stratégiája, 
gyakran feljelentések alapján; és a tulajdonjogok megszerzése a helyi és regionális újságok 
felett.92 Különösen érdekes volt ebben a folyamatban a médiaoligarchák patronalizációja 
Putyinnak abban a stratégiai lépésében, ahogy az oligarchikus anarchiát egypiramisos 
patronális hálóra váltotta át, illetve amikor ennek részeként átvette az uralmat a legfontosabb 
országos médiaállomások felett Oroszországban (lásd 4.2. idézet).93

A 2010 utáni Magyarországon a médiapiac hasonló átrendezése ment végbe, amikor 
a fogadott politikai család felvásárolta a helyi és regionális újságok zömét, valamint ki-
szorította az ellenzéki médiákat (bár Orbánnak nem kellett oligarchákkal harcolnia, mivel 
a média nagy része eleve fogadott családja tulajdonában volt). Orbánék már 2014-re kvázi-
monopolhelyzetre tettek szert a médiapiacon.94 A Mérték Médiaelemző Műhely szerint 
a független média részesedése 2017-ben már csak 22,2 % volt. Minden más a patronális 
médiabirodalom része volt: az állami média, amely a Fidesz szócsövévé lett (38,1 %); 
a rezsim oligarchái tulajdonában lévő média (15,7%), és az a 476 különféle médiaplatform, 
amit a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) médiaholdingba tömörítettek 
(24,%).95 A KESMA mintegy állatorvosi lova s egyszersmind különösen ékes példája és 
egyértelmű megnyilvánulása a patronális autokrácia sajátosságainak: a holdingot patro-
nális médiatulajdonosok töltötték fel, akik „önként” adományozták orgánumaikat a hol-
dingnak, mely nem fizetett kompenzációt a cégek mintegy 30 milliárd forintos értékéért 
cserében [→ 4.4.3.2.]; a holdingot de jure Orbán egyik strómanja vezeti [→ 5.5.3.4.]; a mega-
lakulását pedig az tette lehetővé, hogy kormányrendeletet alkottak, amely a KESMA-t 
„nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak” minősítette, ezzel kivonva azt a verseny-
jogi törvény érvénye alól.96

Az állami hirdetések preferenciális elosztása volt a média politikai nyomás alá helye-
zésének egyik fő eszköze Magyarországon, ahol a hirdetési piac történetileg kicsi, és csak 
egy maroknyi média képes tisztán a piacról finanszírozni önmagát.97 A preferenciális 
elosztás jelenségét a 4.1. ábrán láthatjuk, amely az államtól származó hirdetési bevételek 
megoszlását mutatja Magyarországon 2006 és 2019 között politikai csoportok szerint. 

91 Vásárhelyi, „A médiapolip működése”, 378–380; Zassoursky, Media and Power in Post-Soviet Russia. 
92 Vartanova, „The Russian Media Model in the Context of Post-Soviet Dynamics”, 135.
93 Az (ellenzéki) újságírókkal szembeni erőszak légköréről – melybe beletartozik a fizikai zaklatás és több 

rejtélyes haláleset is – ugyancsak szólnak leírások. (Lásd Oates, „The Neo-Soviet Model of the Media”, 
1293–1295.) Mindezt úgy lehet értelmezni, mint a kiszorítás individualizált formáját.

94 Vásárhelyi, „Médiamonopoly”.
95 „Mindent beborít a Fidesz-közeli média”.
96 Kovács, „Teljes lett a központosítás a kormánymédiában”. A magyarországi médiahelyzet tömör 

leírásáért lásd „Conclusions of the Joint International Press Freedom Mission to Hungary”.
97 Vö. Bátorfy, „Az állam foglyul ejtésétől a piac fogvatartásáig”; Bátorfy és Urbán, „State Advertising as 

an Instrument of Transformation of the Media Market in Hungary”.
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Nyilvánvaló, hogy már Orbán 2010-es győzelme előtt 
is volt preferenciális megoszlás a Fidesz (Orbán) és az 
akkor regnáló MSZP–SZDSZ (szocialista–liberális) 
koalíció hálózatai között, de a legtöbb hirdetés más, 
multinacionális hirdetőktől származott. Mindez olyan 
rezsimre utalt, amely valahol az ideáltipikus patronális 
demokrácia (a maga versengő, hatalmi és ellenzéki pira-
misaival) és a liberális demokrácia között helyezkedett el, 
lévén az autonóm vagy el nem kötelezett csoportok része 
nagyobb, mint az ideáltipikus patronális demokráciában 
[→ 3.7.2.2.]. Ez a helyzet drámaian megváltozott 2010 után, 
amikor az MSZP-hez kötődő csoportok kezdtek kevesebb 
hirdetést kapni, nemcsak nominálisan, de viszonylagosan 
is. Az egyközpontú piramis bevételei jelentősen megnőttek 
2010 és 2015 között, majd hirtelen „kilőttek” a belső körös 
oligarcha, Simicska Lajos árulása után [→ 3.4.1.4.], amit 
egy új patronális médiarendszer megalapozása követett a 
maffiaháborúban való győzelem reményében, illetve hogy 
ezzel csökkentsék a renegát Simicska médiabirodalmának 
relatív súlyát is.98

Az állami hirdetések megvonásával, a magánhirdetők 
állami kényszerrel történő elrettentésével, valamint a magán- 
média bevételeinek minimalizálásával és közvetett kont- 
rolljával a maffiaállam korlátozza a sajtószabadságot. Az 
„elrettentés” a tényleges zsaroláson túl egyfajta öncenzúrá-
ra is utal: a magánhirdetők nagyon jól tudják, hogy ha 
támogatni kezdenek egy ellenzéki vagy független médiumot 
(üzletelnek vele), akkor a fogadott politikai család ellenségévé 
válnak. Ezzel ugyanakkor – ha más esetben nyilvánítanának 
is véleményt – depolitizálják és öncenzúrára késztetik a 
jelentősebb kereskedelmi médiákat.99 Ugyanakkor a kor-
mány a rádiófrekvenciák elosztásánál is lesújt a kritikus 
médiacsatornákra, vagy kevés intellektuális fogyasztói 
csoport gettójába szorítja őket, vagy talán egyszerűen 
csak pénzügyileg éhezteti ki.100 Emellett ingyenes állami 
hírszolgáltatásával a maffiaállam aláásta, gyakorlatilag 
felszámolta a független hírszolgáltatók piacát,101 és így át- 
tételesen maga szerkeszti a magánmédia hírműsorait is. 

98 Rényi, „Ez nem újságírás, ez politikai nehézfegyverzet”.
99 Felvethető, hogy Magyarországon az RTL Klub politikailag igenis aktív, már ami a híradóit illeti. 

Azonban a csatorna politikailag semleges volt 2014-ig, amikor is kivetettek rá egy diszkrecionális adót 
[→ 5.4.3.] egy központilag vezérelt céglerablási folyamat részeként [→ 5.5.4.]. Miután a prédavadászat 
meghiúsult – főként a csatorna erős német háttere miatt –, az RTL elkezdett több negatív hírt sugározni 
a kormányzatról, illetve különösen annak korrupciós ügyeiről. Vásárhelyi, „Médiamonopoly”, 416–419.

100 Máriás et al., „A médiapiac illiberális modellje – Lágy cenzúra 2017”.
101 Vásárhelyi, „Médiamonopoly”, 415.

4.2. idézet. Hogyan patronalizálta Putyin a 
(média-) oligarchákat?

„Kezdetben, amikor Putyin Jelcin székébe ült, a 
Kreml rettegésben élt a két nagy »médiaoligar- 
chától«: Vlagyimir Guzinszkijtól, az NTV urától és 
Borisz Berezovszkijtól az ORT tulajdonosától. […] 
Akkora nézőközönségük volt, hogy alááshattak 
volna egy törékeny birodalmat, ha megromlott 
volna a viszonyuk. […] Mégis két héttel az után, 
hogy beiktatták, [Putyin] egy olyan megjegyzést 
tett, hogy »Ezek az emberek, aki egybeforrasztják, 
vagy segítik egybeforrni a hatalmat és a vagyont, 
ilyen oligarchák vagy hasonlók, mint osztály, 
nem lesznek«. [Összehívta] az ország huszonkét 
vezető nagyvállalkozóját a Kremlben, hogy egy 
egyszerű üzletet ajánljon nekik: megtarthatják a 
vállalkozásaikat, ha kívül maradnak a politikán. 
Ketten nem voltak meghívva: Berezovszkij és 
Guzinszkij. Ami [velük] történt, az jelezte, mi lenne 
az ára, ha valaki nem fogadja el Putyin ajánlatát. 
[…] Putyin […] felszólította Guzinszkij cégét, 
hogy fizesse vissza a kölcsönt, amit a Gazpromtól 
kapott még 1996-ban. […] Az üzletembert 
letartóztatták, és kényszerrel rávették, hogy 
írassa át az NTV egy tulajdonrészét a Gazpromra. 
Putyin ezek után azt mondta Berezovszkijnak: »én 
akarom ellenőrizni az ORT-t. Majd én irányítom.« 
[…] Bűnvádi eljárás indult Berezovszkij ellen, aki 
nyomás alatt az ORT-ben való teljes tulajdonrészét 
eladta Roman Abramovicsnak, aki azonnal átadta 
azt az államnak. Az ORT és az NTV megszerzésével 
Putyin pontosan azt érte el, amit akart. […] 
2008-ra az orosz média 90%-a Putyin közvetlen 
vagy közvetett ellenőrzése alatt állt.”

– Ben Judah, Fragile Empire: How Russia Fell In 
and Out of Love with Vladimir Putin (New Haven; 
London: Yale University Press, 2014), 42–46.
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Ez utóbbiba beletartozik a bulvársajtó is, amely azokhoz is eljut, akik jellemzően nem 
fogyasztanak politikai híreket.

4.1. ábra. Az egyes kormányok listaáras költése érdekcsoportonként, ezer forintban (2006–2019).      
Forrás: Bátorfy és Urbán (2019).

Jelmagyarázat:             Fidesz-szövetséges                 Simicska (korábbi Fidesz-szövetséges)                 Egyéb (multinacionális)

                         MSZP-SZDSZ közeli                 Közmédia

A patronális média azonban – ahogy Vásárhelyi Mária mondja – nemcsak agymosoda, 
hanem pénzmosoda is.102 A fogadott politikai család kliensei az állami média legnagyobb 
beszállítói, az állami frekvenciákból hálózatot építők, az állami támogatások élvezői, az 
állami reklámok kedvezményezettjei, az állami forrásokból médiát vásárlók, alapítók. 
Ők azok, akik az állami kényszer eszközeivel kiszorított szereplők helyét átveszik. Míg 
Berlusconi a médiabirodalma segítségével épített politikai hatalmat Olaszországban, addig 
a Fidesz politikai hatalmával építi a politikai család médiabirodalmát.103

Orbán fogadott politikai családja médiabirodalmának részletes elemzése alapján,104 
kibontakozik egy olyan médiastruktúra és -működés, amely akár ideáltipikus is lehet 
patronális autokráciáknál:

1. a politikai család az állami média működését, a költségvetési forrásokat és az állami 
hirdetéseket meghatározó pozíciókba ülteti strómanjait és patronális szolgáit; 

2. akik az állami hirdetéseket és megrendeléseket döntően a politikai családhoz vagy 
ahhoz lojális médiumokba irányítják;

3. ezek az emberek ugyanakkor végzik a közvélemény ideológiai átmosását és az 
állami források túlárazott megrendelések és osztalék formájában történő magán- 
zsebekbe csorgatását;

102 Vásárhelyi, „A médiapolip működése”.
103 Ara-Kovács, „Előképek és rémképek”, 101–106.
104 Bátorfy, „Hogyan működött Orbán és Simicska médiabirodalma?”.
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4. majd a kört bezárva a politikai család ezen oligarchái célzott kinevezésekkel (stró-
manok, patrónus emberei stb.) biztosítják a rendszer zavartalan működését.

Azok a funkciók, hogy (1) propagandát terjesszenek különböző ideológiai panelek al-
kalmazásával [→ 6.4.2.] és (2) közpénzeket játsszanak át a fogadott politikai családhoz, 
ideáltipikusnak mondhatók patronális autokráciában. Ezeken felül viszont ellátnak még 
egy harmadik funkciót is. Ez (3) a zajkeltés, ami a kritikus hangok semlegesítésének egy 
sajátos módszere. Arra a jelenségre utal, amelyet Pomerantsev és Weiss úgy írnak le, mint 
az információ fegyverré kovácsolása (weaponization).105 Jellegzetesen posztmodern módon 
a zajkeltés célja nem az emberek meggyőzése, hanem összezavarása. Míg a populizmus 
narratíváját – általános értelmezési kereteként – fenntartják, bizonyos konkrét ügyekben 
a fogadott politikai család médiája elkezd különböző, egymásnak is ellentmondó narratívákat 
terjeszteni, keverve a valóságot és az álhírt.106 Ez egyfelől zavart és általános bizalmatlanságot 
ébreszt, másfelől viszont azt is jelenti, hogy számos olyan szempontot visznek a nyilvános 
vitákba, amelyek egyetlen célja a hallgatóság összezavarása. Ez gyakorlatilag ellehetetleníti 
a társadalmi érdekbeszámításhoz szükséges vitát és diskurzust, mivel a kritikus narratívák 
beleolvadnak a kaotikus kommunikációs szféra zajába, amelyben az emberek nem tudják 
kiválasztani a narratívák kakofóniájából, hogy melyiket érdemes komolyan venni.

Ami a kapcsolódás jogát illeti, az online térben is ugyanezzel a zajkeltéssel találkozunk. 
Ez már csak azért is szükséges, mert az online teret nehéz szabályozni (bár egyes patronális 
autokráciák tettek már ilyen irányú lépéseket).107 Egy olyan tér semlegesítéséhez, amely 
különben meglehetősen szabad, speciális eszközökre van szükség. Az első ilyen eszköz 
a zajkeltés, ami a „neutrollizálás” formájában jelentkezik. Xymena Kurowska és Anatolij 
Resetnyikov alkották ezt a kifejezést, a központilag szervezett és iparosított trollhadseregek 
alkalmazására utalva: azon emberek tömegére, akiknek az a feladatuk, hogy a propaganda- 
üzeneteket replikálják, terjesszék a zaj-narratívákat, és általában zavarják meg a komment-
szekciókban és a közösségi médiában zajló vitákat.108 A trollok – akik a patronális autokrá-
ciák transzmissziósszíj-pártjait szolgálják – lehetnek fizetett „alkalmazottak”, vagy akár  akti-
visták is, akik meggyőződésből terjesztik a párt által a szájukba adott üzeneteket.109 A második 
módszer bírságokat fizettetni azokkal a weblapokkal, amelyek engedélyezik az ellenzéki 
tartalmak publikálását és a szabad hálózatépítést, így ellenösztönözve a szabad kapcsolódás-
hoz szükséges platformok felállítását. Végül a semlegesítés talán leghatékonyabb módszere 
az öncenzúra. Ez első sorban azok között érvényesül, akiknek az anyagi, egzisztenciális 
pozíciója az államtól függ (mint a közalkalmazottak vagy a kormányzati intézmények 
beszállítói), akik tartanak a negatív diszkriminációtól, ha kritikus nézeteket kezdenek el 
hangoztatni a maffiaállammal szemben.

105 Pomerantsev és Weiss, „The Menace of Unreality”.
106 Khaldarova és Pantti, „Fake News”; Pomerantsev, This is Not Propaganda.
107 Duffy, „Internet Freedom in Vladimir Putin’s Russia”.
108 Kurowska és Reshetnikov, „Neutrollization”.
109 Kurowska és Reshetnikov, „Neutrollization”, 352–357; Haszán, „A Fidesz egyik Facebook-katonája 

elmesélte, milyen virtuális hadsereget hozott létre a párt”; Dezső és Panyi, „Nem vagyunk fizetett 
ügynökök, meggyőződésből tesszük”.
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4.3.2. Egyesülés: tüntetések, érdekcsoportok és pártrendszerek
Bizonyos nézeteket valló aktorok dönthetnek úgy, hogy cselekszenek is ezen nézetek 
érdekében, azaz tesznek valamit azért, hogy megváltoztassák a politikai status quo-t. 
A különféle cselekedetek fajtái ebben a szakaszban két szélesebb csoportba sorolhatók. 
Először is vannak a változás elérésének döntéshozatali folyamaton kívülről történő 
kísérletei, ami azt jelenti, hogy az aktorok megpróbálnak nyomást gyakorolni a jelenlegi 
döntéshozókra, hogy azok másként használják a politikai hatalmat. Valóban, ilyen tevekény- 
ségek előfordulnak a megvitatási szakaszban is: a nézetek kifejezése a médiában, illetve 
a nyilvánosságban már ilyen típusú nyomásgyakorlásnak mondhatók. Egy aktor azonban 
más eszközökkel is hangsúlyt adhat a nézeteinek, nevezetesen valamilyen csoportos fellépés 
útján. Ha úgy dönt, hogy így tesz, akkor belép az egyesülési szakaszba, ahol az aktorok el-
döntik, hogy formális vagy informális csoportokat alkotnak (vagy nem alkotnak) a célból, 
hogy változást idézzenek elő. 

A fő aktor dimenziója mentén liberális demokráciában az egyesülési cselekvés két 
típusát különböztethetjük meg az első csoportban: 

 ◆ tüntetés, ami olyan alkalmi vagy láncszerű esemény, ahol a résztvevők összejön-
nek és kifejezik a véleményüket a döntéshozók felé egyoldalúan, kinyilatkoztatás 
formájában (a fő aktor a polgár, aki úgy dönt, hogy részt vesz a tüntetésen, akár 
egyénileg, akár egy formális vagy informális csoport részeként);

 ◆ lobbizás, ami az egyszerű tüntetéssel szemben már rendszeres kísérlet egy csoport 
speciális érdekeinek elősegítésére kétoldalúan, párbeszédben a döntéshozókkal (a 
fő aktor az érdekcsoport, amely úgy dönt, hogy kiáll tagjai külön érdekei mellett).

Természetesen ez a megkülönböztetés csak elemzési célzatú, és a kettő (az egyoldalú és a két-
oldalú nyomásgyakorlás) gyakran kombinálódik a társadalmi mozgalmakban.110 Másrészt be-
szélhetünk a változás elérésének döntéshozatali folyamaton belülről történő kísérleteiről. 
Szemben a külső nyomásgyakorlással, ebben az esetben az aktorok maguk is megpróbálnak 
a döntéshozói folyamat részesei lenni. Ismét két típust különböztethetünk meg:

 ◆ csatlakozást, ahol a fő aktor a polgár, aki egyénileg dönt, hogy belép az uralkodó 
pártba;

 ◆ versengést, ahol a fő aktor a politikuspárt, amely elhatározza, hogy belép a párt-
rendszerbe, és választási kihívóként lép fel.

4.3.2.1. Tüntetés: mobilizáló és demobilizáló struktúrák111

Az általános megnevezés, amellyel fogalmilag is meg tudjuk ragadni a tiltakozásokat, 
a „demonstráció”:

• Demonstráció az az esemény, ahol emberek elfoglalnak egy közterületet, hogy 
kifejezzék a véleményüket egy politikai ügyben.

110 Tarrow, Power in Movement.
111 Köszönettel tartozunk Michael C. Zellernek az e rész kapcsán adott észrevételeiért, tanácsaiért.
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Észre kell venni, hogy ez a meghatározás kizárja a nem politikai utcai eseményeket (ami 
jogos, hiszen a társadalmi érdekbeszámítás keretei közé tartozó folyamatokat tárgyaljuk). 
Másfelől kétfajta demonstrációt kell megkülönböztetnünk: (a) azokat, amelyek kritiku-
sak a status quo-val szemben, olyan tüntetők részvételével, akik ellenzői a jelenlegi 
politikai vezetésnek, és változást akarnak; valamint (b) a status quo-t támogató demonst- 
rációkat, olyanokkal, akik a változás ellen vannak, illetve a vezető politikai elit támogatói. 
Az előző esetben tüntetésről beszélünk, a másodikban kormánytámogató menetről.

A tüntetések a status quo megváltoztatását célozzák, míg a kormánytámogató mene-
tek igyekeznek védeni azt. De a döntő különbség, amely szükségessé teszi az analitikai 
különbségtételt, az, hogy a posztkommunista rezsimekben a meneteket maga az állam 
szervezi, vagy legalábbis olyan aktorok, akiket szoros kötelékek fűznek a vezető politikai 
elithez (mint az álcivil szervezetek [→ 3.5.2.]). Liberális demokráciában, ahol a tár-
sadalmi érdekbeszámítás mind a támogató, mind pedig a kritikus hangokat befogadja, 
ez nem teremt lényeges különbséget: az állam ugyanúgy kezeli a tüntetéseket, mint 
a kormánytámogató meneteket, azaz mint egyesülési eseményeket. Ahogy azonban 
az elnyomóbb rendszerek felé haladunk, szakadék nyílik a tüntetések és a menetek 
között. A tüntetéseket egyre kevésbé tűrik, míg a kormánytámogató menetek egyre 
prominensebbekké válnak. A skála legelnyomóbb végén a kommunista diktatúra nem 
tolerálja a tüntetéseket, míg a támogató menetek parádék formáját öltik: pompázatos 
állami ünnepségekké válnak, amikor az embereknek kötelessége az utcákra tódulni, és 
ünnepelni a rendszert és vezéreit.112 A patronális autokrácia a skála közepén helyezkedik 
el, lévén mind a tüntetések, mind a kormánytámogató menetek jelentősek. Csakhogy az 
utóbbiak – mint a rezsim álcivil szervezete, a Nasi kormánypárti menetei Oroszországban 
és az ún. Békemenetek Magyarországon – jellemzően több anyagi forráshoz jutnak, és 
barátságosabb államapparátussal néznek szembe, míg a tüntetések jóval kevesebb forrás-
hoz férnek hozzá, és számolniuk kell az állami represszió különféle módozataival is.113

Mindez átvezet a tüntetések elemzéséhez a három csúcsbéli rezsimtípusban. A fenti 
meghatározás értelmében két aktort kell számításba vennünk: azokat, akik tüntethetnek 
(a nép) és azokat, akik ellen tüntetnek (a vezetők); amit pedig elemeznünk kell a különböző 
rezsimekben, azok a mobilizáló és demobilizáló struktúrák, amiket ezek a szereplők 
létrehozhatnak (4.5. táblázat).114 Ha ugyanis valaki tüntetést akar szervezni, akkor annak 
a sikere vagy jelentősége elsősorban azon múlik, hogy hány embert tud az utcára vinni 
(mobilizálás), másfelől minél komolyabb a tüntetés, annál inkább csökkenti a vezetők 
legitimációját, ezért ők annál érdekeltebbek abban, hogy letörjék (demobilizálás).115

112 Hung, „Mao’s Parades”.
113 Robertson, „Managing Society”; Gerő és Kopper, „A civil és politikai társadalom megkülönböztetése 

és kapcsolata”.
114 A mobilizáló struktúrákról lásd McAdam, McCarthy és Zald, Comparative Perspectives on Social 

Movements. A „demobilizálást” a szakirodalomban általában az „elnyomás” címszó alatt tárgyalják 
(egy áttekintést ad Earl, „Political Repression”). Mi azonban inkább a „demobilizálás” és „demobilizáló 
struktúra” kifejezést pártoljuk, mert egyértelmű az ellentétük a „mobilizálás” és „mobilizáló struktúra” 
fogalmakkal (mint a 4.5. táblázatban).

115 Minzarari, „Disarming Public Protests in Russia”.



4.3. A társadalmi érdekbeszámítás intézményei a három csúcsbéli rezsimtípusban • 271

4.5. táblázat. Az emberek mobilizáló és az állam demobilizáló struktúrái a három csúcsbéli 
rezsimtípusban.

Liberális demokrácia Patronális autokrácia Kommunista diktatúra

Mobilizáló 
struktúrák  
(a nép részéről)

Formális gyülekezési szabadság gyülekezési szabadság nincs gyülekezési szabadság

Informális
nagy kapcsolódási képesség 
+ felbátorítás

mérsékelt kapcsolódási 
képesség + felbátorítás

alacsony kapcsolódási 
képesség 

Demobilizáló 
struktúrák 
(az állam részéről)

Közvetlen
az engedélyezés normatív 
(jogorvoslati lehetőség)

az engedélyezés diszkrecio- 
nális (jogorvoslat nincs)

nincs engedélyezés (tüntetni 
törvényellenes)

Közvetett tárgyalás / ignorálás
ignorálás / becsatornázás / 
elijesztés / kiszervezett 
állami represszió

n.a.

 ◆ formális mobilizáló struktúrák, azaz a formális, jogi keret, amely a mobilizálás-
hoz rendelkezésre áll;

 ◆ informális mobilizáló struktúrák, azaz:

 ° kapcsolódási képesség, vagyis potenciális demonstrálókkal való kapcsolatfel-
vétel lehetősége, jellemzően (a) korábban létrehozott helyi vagy országos hálók 
révén,116 és (b) közösségi média vagy más informális eszközök segítségével;117

 ° felbátorítás, ami a szervezők (vagy a már elkötelezett demonstrálók) képes-
sége azt kommunikálni, hogy a potenciális demonstrálóknak érdemes részt 
venniük a tüntetésben.

Egyszerű, közgazdasági logika szerint a felbátorítás (positive signaling) nem más, mint 
meggyőzni az embereket, hogy a tüntetés potenciális haszna nagyobb, mint a potenciá-
lis költsége. A valóságban a számításba olyan tényezők is bekerülnek, mint a sérelmek, a 
hatékonyság, az identitás, az érzelmek és a társadalmi beágyazottság, amelyek közösen, 
összefonódva határozzák meg a potenciális hasznot (amely haszon lehet a sérelmek ki-
köszörülése vagy egyszerűen csak a harag kifejezése).118 Emellett kutatók azt is aláhúzzák, 
hogy az embereket csak akkor lehet mobilizálni, ha a szervezők egy közös identitást 
adnak, és a tüntetők közötti identifikációs folyamatra támaszkodnak. Ahhoz ugyanis, 
„hogy ki lehessen alakítani a közös sérelmet és a közös érzelmeket, közös identitás is 
szükséges […]. [A sérelmek] érdekekből fakadnak és/vagy elvekből, amelyet fenyegetve 
éreznek. Minél több ember érzi, hogy a csoport érdekei és/vagy az elvek, amelyet a csoport 
értékel, veszélyben vannak, annál dühösebbek, és annál inkább készek arra, hogy részt 
vegyenek egy tüntetésen az érdekeik és értékeik védelmében és/vagy kifejezzék a haragju-
kat” (kiemelés tőlünk).119 A fent említett „felbátorítás” ebben az összefüggésben arra utal, 

116 Minzarari, „Disarming Public Protests in Russia”, 397–399.
117 Dagaev et al., „Technological Foundations of Political Instability”.
118 van Stekelenburg és Klandermans, „The Social Psychology of Protest”.
119 van Stekelenburg és Klandermans, „The Social Psychology of Protest”, 8.
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hogy a szervezők képesek a közös sérelmet kommunikálni: nem abban az értelemben, hogy 
elérik az embereket (az a kapcsolódási képesség), hanem hogy úgy keretezik a jelenséget – 
ami lehet valamilyen szakpolitika vagy akár választási csalás –, mint ami a csoport számára 
sérelmes, és ezáltal képesek meggyőzni az embereket, hogy tiltakozzanak.

Tekintsük először a népet és a hozzá tartozó mobilizáló struktúrákat. Liberális demok-
ráciában a formális mobilizáló struktúrák adottak a gyülekezési szabadság biztosításával, 
amely a konstitucionalizmus ideológiai keretében egy, az emberi méltóság fogalmából faka-
dó alapvető emberi jog. Ilyenformán mindenkinek jogában áll, hogy gyülekezzék, illetve 
csatlakozzon vagy ne csatlakozzon egy tüntetéshez (vagy elhagyja azt) a saját akaratából.120 
Informálisan az embereknek nagy a kapcsolódási képessége, ami következik (1) a fentebb 
tárgyalt kapcsolódás jogából és (2) a strukturális ellenösztönzők hiányából, ami alatt azt 
értjük, hogy horizontális kapcsolatokba lépni a többi emberrel olyan jog, amelyet az állam 
véd, és amiért senki sem diszkriminálható (ideáltipikusan). Patronális autokráciában 
a formális vagy de jure keret nem tér el a liberális demokráciáétól. Ami azonban az 
informális kapcsolódási képességet illeti, az már jóval szerényebb. Ennek oka az, amit 
az előző részben fejtegettünk: az öncenzúra és a félelem attól a diszkriminációtól, amely 
– ellentétben a konstitucionalizmus keretével – a populizmus nézőpontjából teljesen 
legitim lehet, amennyiben „a nemzet” (értsd: a fogadott politikai család) ellenségét sújtja. 
Ez nemcsak nehezíti, hogy a hasonló nézeteket valló emberek megtalálják egymást (mert 
eleve kisebb valószínűséggel hirdetik nyíltan a nézeteiket), de a politikai tüntetésekhez 
való kapcsolódás küszöbét is megemeli, magyarán az emberek nagyobbnak fogják találni 
a csatlakozás költségét, mint amilyen az egy semleges környezetben lenne. Végül kommu-
nista diktatúrában a pártállam elleni demonstráció tiltott, akárcsak az ellenzékiség 
általában [→ 3.7.1.2.]. Ettől függetlenül a kommunista alattvalók is foglalnak el közösségi 
tereket politikai célokból a parádék során; de amint fentebb megállapítottuk, a kommunis-
ta parádé nem egy szabad esemény, hanem kikényszerített rituális cselekvés.121

A mobilizáló struktúrákhoz hasonlóan a demobilizáló struktúráknak is két fajtáját 
különböztethetjük meg:

 ◆ formális demobilizáló struktúrák, ami alatt a jogi keretet értjük, illetve hogy 
a vezetőknek mennyire van szabad keze az állam tüntetések leverésére való 
használatában;

 ◆ informális demobilizáló struktúrák, amibe azok az informális eszközök tartoz-
nak, amelyeket a vezetők a folyó tüntetések megzavarására és/vagy a potenciális 
tiltakozók ellenösztönzésére használhatnak.

A kiindulópontunk ismét lehet egy egyszerű gazdasági modell: Tilly úgy határozza meg 
a repressziót (demobilizálást), hogy „bármilyen akció egy másik csoport részéről, amely 
emeli a kihívó számára a kollektív cselekvés költségét”.122 Összpontosíthatunk a tilta-
kozás „költségére”, s így felrajzolhatunk egy (többé-kevésbe lineáris) skálát a liberális 
demokráciától a kommunista diktatúráig, a kettő közt a patronális autokráciával és a maga 
sajátos technikáival. Liberális demokráciában a tüntetés – a kifejezési szabadság egy 

120 Lásd „Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata” 20. cikkelyét.
121 Rotenberg, „May Day Parades in Prague and Vienna”.
122 Tilly, From Mobilization to Revolution, 100. Lásd még Granovetter, „Threshold Models of Collective 

Behavior”.
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megjelenési formájaként – a társadalmi érdekbeszámítás eleme. Ennek megfelelően 
a költség, amelyet az alkotmányos állam kiszab a tüntetőkre vagy nulla, vagy tisztességes 
és arányos összeg, amely fedezi mások tüntetés miatti jogsérelmének költségét. Igaz, az 
alkotmányos államnak tisztában kell lennie azzal, hogy alapvető jogok és szabadságjogok 
konfliktusba kerülhetnek egymással, és van, hogy az egyiknek a teljes érvényesülése csak 
egy másik sérülése árán lehetséges.123 A gyülekezési szabadság gyakorlása példának okáért 
megkívánhatja a forgalom leállítását, korlátozva a szabad mozgást; vagy zavarhatja azokat 
az embereket, akik a tüntetés környékén laknak, és veszélyt jelenthet a közrendre. Ezért a 
jogrendszernek és joggyakorlatnak meg kell határoznia a jogok határait, és ennek következ-
tében még egy demokratikus állam számára is legitim beavatkozni valaki joggyakorolásába, 
ha az túlzottan sért egy vele ütköző jogot. A költség tekintetében ez jelenthet bizonyos 
büntetéseket, vagy bizonyos akadályok állítását a tiltakozó tevékenység útjába.

Amint tovább haladunk a demokráciától a diktatúra felé, az uralmon lévők fóku- 
sza az emberek jogai felől az állam jogainak irányába mozdul. Ebből a tüntetések 
kezelésének gyakorlatát illetően két fontos különbség adódik: (1) a tüntetést kriminali-
zálják, ami alatt azt értjük, hogy az állam kezdi a tüntetőket bűnözőkként kezelni; és 
(2) az állam által a tüntetőkre kirótt költség aránytalanná válik ahhoz a sérelemhez 
képest, amit a tüntetés más emberek vele ütköző jogaiban okoz. Valójában a bűn és 
büntetés arányosságának felborítása természetes következménye annak, hogy az állam 
figyelmének fókuszába a saját jogai kerülnek, s a hatalom biztonsága lesz a fő szempont 
a közösség biztonsága helyett. Ez szinte mindig magas költséget jelent a tiltakozóknak, 
akiknek arányos szankciók helyett megtorlással kell szembenézniük. Ez már a patronális 
autokráciákban is így van, ahol súlyos büntetéseket rónak ki békés tüntetésért és viszonylag 
apró kihágásokért,124 de a növekvő ár leginkább a skála végén válik markánssá. A kom-
munista diktatúrában a tüntetés egyenesen törvényellenes, és a pártállam minden 
alattvaló ellen, aki tüntetést próbál szervezni, bűnügyi eljárást indít. Említettük, hogy 
felbátorítás esetén a tüntetés szervezőjének rá kell vennie az embereket, hogy viseljenek 
valamennyi költséget: ez liberális demokráciában jellemzően olyan dolgokra értendő, 
mint például a szabadidő, amit a résztvevő a tüntetés kedvéért feláldoz. Kommunista 
diktatúrában azonban a szabadidő, amit fel kellene áldozni, többnyire nem nyílt téren 
eltöltött órákban mérhető, hanem zárt térben töltött években.

Jellemzően az elnyomás, illetve a demobilizálás eszközei között említik a zakla-
tást, a megfigyelést vagy kémkedést, a betiltást, a letartóztatást vagy a fizikai 
erőszak alkalmazását,125 valamint ennél kifinomultabb eszközöket is, amiket az állam és a 
magánemberek egyaránt felhasználhatnak.126 Keretünkben, amely rezsimekre koncentrál, 
és erősen támaszkodik a formális–informális dichotómiára [→ 2.2.], a kérdés az, hogy 
vajon az állam fel van-e jogosítva törvényileg az ilyen eszközök használatára, illetve 
hogyan teremt rájuk jogi alapot. Az alkotmányos állam, amely a társadalmi érdekre 
összpontosít, az ütköző jogok problémájával néz szembe, amit a jogegyensúlyozás 
gyakorlatával old meg: a törvényhozók (akik a szabályozási hátteret megtervezik) 

123 Brems, Conflicts Between Fundamental Rights.
124 Molnár és Tóth, „Gulyás Márton bűnös, 300 óra közmunkát kapott”; „Russia: Draconian Penalties for 

Peaceful Protests”.
125 Davenport, „State Repression and Political Order”.
126 Earl, „Tanks, Tear Gas, and Taxes”.
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és a bírák (akik ítélkeznek a vitatott konfliktusokban) 
igyekeznek olyan rendszert teremteni, amelyben min-
den alapjog és szabadságjog érvényesülhet, azaz egyiket 
sem nyomhatja el teljesen egy másik.127 Patronális autok-
ráciában azonban az ideáltipikus gyakorlat az elfogult 
jogegyensúlyozás: az állam a kevésbé fenyegető jogot 
használja ürügyként a fenyegetőbb jog elfojtására. Más 
szóval, amikor egymással ütköző jogokról van szó, a 
maffiaállam ideáltipikusan annak a jognak a javára 
dönt, amely kevésbé veszélyezteti a politikai stabilitást. 
És miközben a valódi gondjuk a hatalom biztonsága, 
a vezetők a közösség biztonságának retorikáját veszik 
elő: az emberek biztonsághoz és békés élethez való jogát 
emlegetik, és az állam ezeknek a nevében fojtja el aztán a 
különféle „felforgató” ellenzéki tevékenységeket. Így még 
ha az alkotmány garantálja is az alapjogokat, a hétköznapi 
törvényhozás, amely mindenféle egyensúlyt teremt, kiü-
resíti a politikailag fontosabbakat (lásd 4.3. idézet).

Ez a fajta hideg, ideológiamentes számítás jól 
tetten érhető a gyülekezés szabadságával kapcsolatban. 
Oroszországban a „közbiztonsághoz” és „egészséghez” 
fűződő jogokat használták ahhoz, hogy drákói szigorral 
korlátozzák a nyilvános tüntetéseket, különösen azokat, 
amelyek nem kaptak előzetes engedélyt a maffiaállam 
hatóságaitól.128 Ahogy azonban Magyarország példája 
mutatja, a biztonság nem az egyetlen jog, amelyet a gyüleke-
zési jog korlátozására lehet használni. 2018-ban a kormány 
olyan törvényt alkotott, amely szerint egy tüntetést be 
lehet tiltani, ha az „mások jogainak és szabadságának 
szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár”, például 
ha „diplomáciai […] mentességet élvező, Magyarországon 
tartózkodó személy vonatkozásában vállalt kötelezettség 
teljesítését akadályozza”, „a bíróságok működését meg-
zavarja” vagy „a közlekedés rendjének sérelmével jár”.129 
A hasonlóan homályos fogalmazás, amely a tüntetés 

engedélyezését a rendőrség (azaz a vezetők) diszkrecionális jogává teszi, igen gyakori 
Szovjet Közép-Ázsiában is.130

Ellenvetésként felhozható, hogy a liberális demokráciákban is szigorú törvények 
szabályozzák a tüntetés jogát, tehát ez nem egyedül a patronális autokráciákra jellemző.131 

127 Smet, Resolving Conflicts between Human Rights.
128 „Russia’s Putin Signs Anti-Protest Law before Rally”; Demirjian, „Meanwhile in Russia, Putin Passes 

Law against Protests”.
129 2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról. Egy elemzésért lásd TASZ, „A Társaság a Szabadságjogokért 

(TASZ) elemzése a gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslatról”.
130 Lásd a Freedom House országjelentéseit. „Freedom in the World 2018”.
131 Egy, a jelenleg demokráciákban létező szabályozások elemzéséért lásd Peters és Ley, The Freedom of 

4.3. idézet. Elfogult jogegyensúlyozás 
Oroszországban.

„Putyin Oroszországa távol van a liberális alkot-
mányos eszménytől. Míg az alkotmány sok alap-
vető jogot szavatol – szólásszabadság, egyesülési 
és gyülekezési szabadság, mozgásszabadság, 
hogy csak egy párat említsünk – a mindennapi 
törvényhozás mindegyiket kiüresítette. A külföldi 
ügynöktörvény és a szélsőségellenes törvény 
aláássa az egyesülési jogot; a gyűlöletbeszéd-
jogszabályok és a Bűnügyi Törvénykönyv egy 
2014-es kiegészítése, amely törvényellenessé 
teszi az Oroszország területi integritása elleni 
nyilvános felszólítást, a szólásszabadságot korlá-
tozza; a nehézkes lakhely-bejelentési adminiszt-
ratív eljárás a szabad mozgást korlátozza; és        
a 2016-os terrorizmus-ellenes Jarovaja-törvény 
elfojtja a gyülekezési és lelkiismereti szabadsá-
got, amikor kemény ítélettel sújtja az engedély 
nélküli tüntetés szervezőit, kötelezi az internet-
szolgáltatókat és a telefontársaságokat, hogy 
tárolják az ügyfeleik adatnaplóit, és bűncselek-
ménnyé teszi az információ nem jelentését 
más bűnök esetén. Amilyen jog csak létezik de 
jure, azt de facto aláássák az orosz bíróságok, 
amelyek nem tartják őket következetesen vagy 
kiszámíthatóan tiszteletben.”

– Maria Popova, „Putin-Style »Rule of Law« & the 
Prospects for Change”, Dædalus – Journal of the 
American Academy of Arts & Sciences 146, 2 sz.  
(2017): 65.
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Két distinkciót azonban meg kell tenni. Először is ezeknek az intézkedéseknek a tendenciája 
az, ami egyedi: a váltás minden esetben egy liberálisabb állapot felől a szabályozási keret 
szűkítése irányában történik, és minden ilyen intézkedés bevezetése párhuzamos az 
ellenkezés erősödésével. Ez épp azt a pragmatikus számítást jelzi, hogy erősebb fenyegetéssel 
szemben erősebb eszközökre van szükség.132 Másodszor a legfontosabb különbség az 
állam demobilizáló struktúrái között demokráciában és autokráciában épp abban áll, 
hogy az engedélyezés normatív-e vagy diszkrecionális. Liberális demokráciában az 
olyan tüntetéseknek, amelyek nem sértenek jogot, a hatóságok megadják a lebonyolítási 
engedélyt, függetlenül a tartalomtól vagy a demonstrálók nézeteitől. Továbbá, ha mégis 
felmerülne a diszkriminatív eljárás gyanúja, ott a jogorvoslat lehetősége, ami azt jelenti, 
hogy magukat a hatóságokat is elkülönített igazságszolgáltatási ág felügyeli, amelyhez 
a polgárok fordulhatnak. Ha viszont a fent említett autokratikus szabályozásokat nézzük, 
egyrészt rendkívül magas büntetéseket látunk, különösen engedély nélküli tüntetések 
esetén (biztosítandó, hogy minden szolga aláveti magát a hatóságok döntéseinek), és homá-
lyos megfogalmazást, ami pedig azt biztosítja, hogy a döntés szinte mindig a hatóságok 
diszkrecionális döntésén múljon. S míg a ködös megfogalmazás liberális demokráciákban 
sem példa nélkül való, a jogorvoslat hiánya, ami a közintézmények patronalizációjából 
és patrimonializációjából fakad [→ 4.3.5.], gyakorlatilag visszavonhatatlanná teszi a ható-
ságnak formálisan adott hatáskörök rendszeres diszkriminatív alkalmazását.

A liberális demokráciákban a demobilizálás legegyenesebb módja az volna, ha 
kielégítenék a demonstrálók követeléseit, avagy becsatornáznák azt a társadalmi érdek-
beszámítás valamelyik formálisabb intézményébe (tárgyalások kezdése). Elméletileg ezeket 
tekinthetnénk az alkotmányos államok informális demobilizáló struktúráinak, noha 
a való világ liberális demokráciáiban az efféle „pozitív demobilizálást” ritkán alkalmazzák, 
s a tüntetéseket a kormányok többnyire ignorálják vagy tűrik.133 Az ignorálás olyan 
eszköz, amellyel a patronális autokráciák is gyakran élnek, különösen mivel a társadalmi 
érdekbeszámítás semlegesítése lehetővé teszi a számukra, hogy jócskán túllépjenek a nép 
ingerküszöbén [→ 7.4.7.3.]. Ám amikor a tüntetés azt a veszélyt hordozza magában, hogy 
netán társadalmi mozgalommá válik, akkor a maffiaállam olyan demobilizáló struktúrákat 
képes teremteni, amelyek egyszerre célozzák a tényleges és a potenciális tüntetőket is a 
társadalom szélesebb skáláján. Ez két formát öltet: (1) becsatornázás (channeling) és (2) 
ráijesztés (negative signaling).

Ami az (1)-et illeti, a szakirodalom alapján úgy határozzuk meg a becsatornázást, 
mint „indirekt tüntetéskontrollt, amely olyan jutalmazási- és következménystruktúrát 
alkalmaz, amely inkább alakítja, semmint közvetlenül irányítja a tiltakozást”.134 Esetünk-
ben a demobilizálás arra utal, hogy a rezsim megpróbál becsatornázást alkalmazni 
a potenciális támogatóknál, akik jellemzően olyanok közül kerülnek ki, akik az ún. nem-
klientúra csoportba tartoznak, tehát vagy (a) stabil anyagi (pénzügyi) egzisztenciájuk van 
a rezsimtől függetlenül, vagy (b) függnek az államtól, de úgy, hogy azt nem lehet tőlük 
egyénileg megvonni [→ 6.2.2.]. Ez tipikusan egyrészt középosztálybeli embereket jelent, 
akik a tanulmányok szerint a legvalószínűbben vesznek részt nagyszabású tüntetéseken 

Peaceful Assembly in Europe. 
132 Egy példáért lásd „Russian Lawmakers Back Law Jailing Anyone Urging Teenagers to Protest”.
133 A kérdést tárgyalja Peña és Davies, „Responding to the Street”.
134 Earl, „Political Repression”, 264. Lásd még Oberschall, Social Conflict and Social Movements.
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a vezetők ellen,135 másrészt diákokat és nyugdíjasokat, akik a (b) csoportba tartoznak. 
Az egyik legkézenfekvőbb módszer ezeknek a csoportoknak becsatornázással történő 
kooptálására, ha megpróbálják „megvásárolni” őket: pénzt juttatni a potenciális tüntető 
csoportoknak különféle újraelosztási programok, adókedvezmények vagy megnövelt 
támogatások révén [→ 5.4.3.3., 6.3.].

Ami a (2) módszert illeti, a ráijesztés a becsatornázással ellentétes irányba halad: 
nem pozitív, hanem negatív üzenetekkel demobilizál. Ellentétben a felbátorítással, amely 
a tüntetéshez való csatlakozás melletti érvek közvetítését jelenti, a ráijesztés a csatlakozás 
ellen szóló érvek kommunikációjára utal. Ez tipikusan azt jelenti, hogy a vezető 
politikai elit azzal bünteti a már aktív tiltakozókat, hogy – Dumitru Manzari kifejezésével 
élve – közjavakat magánjavakká tesz. Ez alatt azt érti, hogy a hozzáférés az állásokhoz, 
a tisztességes jogi eljáráshoz, a vállalkozói tevékenységhez – hogy rövid, de távolról 
sem teljes felsorolást adjunk – liberális demokráciában „közösek”, azaz normatívan 
mindenki számára elérhetők, vagy legalábbis az alkotmányos állam arra törekszik, 
hogy esélyegyenlőséget biztosítson [→ 6.2.2.]. Patronális autokráciában ezek az elemek 
azonban már nem közösek, abban az értelemben, hogy csak egyesek jutnak hozzájuk, 
vagy még inkább vannak, akiket diszkrecionális alapon ki lehet zárni a használatukból.136 
Máshogy fogalmazva, ez azt jelenti, hogy autokratikus állam oda hathat, hogy egyes 
emberek elveszítsék az állásukat (vagy ne alkalmazzák őket), kizárjanak vállalkozókat 
az (állami) beszállítói szerződésekből, állandó hatósági zaklatásnak legyenek kitéve, 
vagy bármely személy ellen tisztességtelen jogi eljárás folyjék. Ezeket az elemeket tehát 
patronális autokráciában feltételesen hozzáférhetővé teszik, s ez diszkrecionális döntésen 
múlik normatív személytelenség helyett. S mint Minzanari rámutat, a fogadott politikai 
családnak „nem kell ezt nagy méretekben tennie, ehelyett elég megjelölni a közismert 
potenciális tiltakozókat, és kizárólag őket megcélozni, korlátozni a hozzáférésüket fontos 
közjavakhoz. Ezen a cselekvésen keresztül az autoriter kormány hihető és költséges 
jelzést küld a lakosságnak, hangsúlyozva mind a képességét arra, hogy ilyen ösztönzőket 
alkalmazzon, mind pedig az elszántságát”.137

Magánaktorokat is alkalmazhatnak az informális demobilizáló struktúrákban. Míg 
a represszió irodalma a magánaktorok által magáncélok érdekében kezdeményezett magán-
represszióval foglalkozik (ellenmozgalmak, külső támogató szervezetek preferenciái 
a kevésbé radikális csoportok támogatására),138 patronális autokrácia esetén kiszervezett 
represszióról beszélhetünk. Ebben az esetben a vezető patronális háló erőszakszolgáltató 
aktorokat (mint a paramilitáris szervezetek vagy futballultrák) alkalmaz tüntetések felosz-
latására, olyan brutalitással, amelyet az állam formálisan nem vállalhat magára. A 2. feje-
zetben szó esett a vezető patronális hálóhoz kapcsolódó erőszakkereskedőkről [→ 2.5.2.], 
míg lejjebb az ilyen akciót „fekete” vagy nyílt fizikai kényszernek fogjuk nevezni, szemben 
a „fehér”, azaz törvényesített kényszerrel [→ 4.5.3.4.].

135 Minzarari, „Disarming Public Protests in Russia”, 390–393.
136 Minzarari, „Disarming Public Protests in Russia”, 399–401.
137 Minzarari, „Disarming Public Protests in Russia”, 403.
138 Earl, „Tanks, Tear Gas, and Taxes”, 49.
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4.3.2.2. Szakpolitikai és legitimációt megkérdőjelező tüntetések
Az, hogy egy patronális autokrácia milyen demobilizáló struktúrákat hoz létre, nagy mér-
tékben függ attól, milyen típusú tiltakozással néz szembe. Számos szempont van, amelyek 
szerint a tüntetések tipizálhatók,139 számunkra azonban a legfontosabb különbség a legiti-
mációt megkérdőjelező és a szakpolitikai tüntetések között húzódik. Az előbbit a követke-
zőképpen lehet meghatározni:

• Legitimációt megkérdőjelező tüntetés az a demonstráció, amely kívül esik a re-
zsim keretein belüli politika logikáján, azaz olyan embereket tömörít, akik illegi-
timként kezelik a rezsimet, a demonstrációt pedig mint ami a társadalmi érdekbe-
számítás (illetve a békés váltás) formális folyamatait helyettesíti.

Míg egy kis számú radikális gyakorlatilag bármely ponton illegitimnek tekintheti a re-
zsimet, a nagy tömeget – mérsékelteket éppúgy, mint radikálisokat – megmozgató legi-
timáció-megkérdőjelező tiltakozás jellemzően a társadalmi érdekbeszámítási folyamat 
látványos lerobbanását követi. A posztkommunista régióban az ún. „színes forradalmak” 
ilyen tüntetéseket hívtak életre [→ 4.4.2.3.]. A „lerobbanás”, amely kiprovokálta őket, több-
nyire választási csalás volt, tehát hogy az államapparátus nem tisztességesen számolta össze 
a szavazatokat.140 Egy ilyen látványos lerobbanást követően a rezsim legitimációja – leg-
alábbis a növekvő ellenzék szemében – végzetesen lecsökken, és a nép kilép a társadalmi 
érdekbeszámítás formális keretei közül. Ezt tovább segíti egy jelzőhatás, nevezetesen: az, 
hogy a vezető elit elfojtja a társadalmi érdekbeszámítást, egyértelmű jele annak, hogy tud-
ják, nem győznének a deliberatív vitában (lásd 4.4. idézet). Mint Julia Gerlach aláhúzza, a 
legitimációt megkérdőjelező tüntetések fókuszában „vagy az áll, hogy meg kell ismételni 
a választást, vagy az ellen-elit győzelmének elismerése. Mindkét esetben a fő követelés az, 
hogy a jelenlegi kormány mondjon le, míg a programszerűbb követeléseket kihagyják”.141 
Tehát a legitimációt megkérdőjelező tüntetések a vezetők békés elmozdítási folyamatá-
nak helyettesítőjéül szolgálnak: arra igyekeznek kényszeríteni őket, hogy mondjanak le, 
és hagyják, hogy az ellenzék vegye át a hatalmat. Valerie J. Bunce és Sharon L. Wolchik 
szerint a legitimációt megkérdőjelező tüntetéseknek az a hatása, hogy jelzik a vezetők-
nek: egyre költségesebb a választások elvesztése ellenére is megtartani a hatalmat. Ez egyes 
posztkommunista autokráciákban (mint Szerbiában 2000-ben) hozzájárult ahhoz, hogy 
rákényszerítse a hatalmon lévőket a választási vereség elismerésére.142

Legitimációt megkérdőjelező tiltakozások esetén a patronális autokrácia nemigen 
tudja a fentebb említett semlegesítő módszereket érvényesíteni, mert (1) a becsatornázás 
és a ráijesztés preventív lépések, amelyeket túl késő használni akkor, amikor már nagy, 
legitimációt megkérdőjelező tüntetés alakult ki, és (2) a fokozott represszió és az el-
lenzéki kulcsfigurák büntetése kontraproduktív, mivel olyan jelzést küld, miszerint 

139 Ratliff és Hall, „Practicing the Art of Dissent”.
140 Tucker, „Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored 

Revolutions”.
141 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 33.
142 Bunce és Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries, 97.
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a vezetők már egyszerűen túl kétségbeesettek.143 Való-
jában a semlegesítő módszereket hatásosabb nem-forra-
dalmi helyzetekben alkalmazni, azaz akkor, amikor a 
tüntetés nem a legitimációt kérdőjelezi meg, hanem 
valamilyen szakpolitikát:

• Szakpolitikai tüntetés az a demonstráció, amely a 
rezsim keretein belüli politika logikáján belül marad, 
azaz olyan embereket tömörít, akik legitimként kezelik 
a rezsimet. A demonstráció tehát mintegy kiegészíti 
a társadalmi érdekbeszámítás (illetve a békés váltás) 
formális folyamatait.

A szakpolitikai tüntetés nem lép ki a rezsim logikájából, 
hanem olyan, mondhatni normális esemény a társadalmi 
érdekbeszámítás folyamatában, amely egy konkrét kérdésre 
(vagy a rezsim politikájának egy elemét, szakpolitiká-
ját vagy stratégiáját illető kérdéscsoportra) vonatkozik. 
A célja nyomást gyakorolni a kormányra, de nem azért, 
hogy lemondjon, hanem hogy megváltoztassa a kijelölt 
szakpolitikát.

Míg a két tüntetésfajta jellegében különböző, mind a 
szakpolitikai, mind pedig a legitimációt megkérdőjelező 
tüntetések lehetnek egyedi események, vagy láncszerűek, 
amelyek egy sor eseményen alapulnak. Ideáltipikusan 
a legitimációt megkérdőjelező tüntetések végül olyan 
szintre léphetnek, ahol lényegében átveszik a társadalmi 
érdekbeszámítás helyét: ekkor a politikai egység közéletét 
teljesen, egyedüliként dominálja a tüntetési aktivitás.

4.3.2.3. Lobbizás: érdekcsoportok a három 
csúcsbéli rezsimtípusban

A tüntetés gyakori eszköze a társadalmi mozgalmaknak, 
amelyek az egyoldalú nyomásgyakorlás ezen módozatával 
élnek ügyük megszilárdítása érdekében, amit aztán később 
képviselhetnek akár (újonnan alakult) ellenzéki pártként, 
akár a kormánnyal való tárgyalások során. Mégis, amikor 

143 Mindazonáltal ez nem általános, és bizonyos rezsimek igenis szoktak fordulni ilyen eszközökhöz, 
különösen ha stabilizálódott autokráciák [→ 4.4.3.1.]. Például a 2011–12-es oroszországi tüntetések 
során (melyek választást követő, legitimációt megkérdőjelező tüntetések voltak) elnyomásra a májusi, 
Bolotnaja-téri tüntetés kapcsán volt példa, amikor tömeges letartóztatások voltak. Az eseményeket 
(melyek egybeestek, illetve szorosan követték Putyin beiktatását) később aztán célzott represszív 
intézkedések követték olyan ellenzéki vezetők ellen, mint Navalnij és Udalcov. Köszönettel tartozunk 
Michael C. Zellernek ezért a megjegyzésért.

4.4. idézet. Választás utáni demonstrációk.

„A növekvő represszió valójában inkább a rezsim 
gyengeségét jelezheti, semmint az erejét. A rep-
resszió azt a jelzést adja az ellenzékieknek és más 
megfigyelőknek, hogy a rezsim arra kényszerült, 
hogy kétségbeesett eszközökhöz folyamodjon, 
hogy megelőzze a hatalomvesztést. Ugyanakkor 
az ilyen akciók arra az érzésre vezethetik a pol-
gárokat, az ellenzékeket, sőt még a rezsim szövet-
ségeseit is, hogy a rezsim túl messzire ment. [Ez] 
az érv segíthet megindokolni […] a jelentős 
választás utáni tüntetéseket. [Az] 1990-es évek 
elején ilyen tüntetések voltak Horvátországban 
és Szerbiában a helyhatósági választások után, 
amiket a rezsimek megpróbáltak annulálni, és 
demonstrációk törtek ki a 2001-es elnökválasztás 
után Belaruszban, valamit a 2003-as választások 
után Örményországban és Azerbajdzsánban. [A vá- 
lasztások] a tetteket kimenetelekhez kötik, és ezek 
a kimenetelek nem csupán a szavazatok számba 
vételét jelentik, hanem láthatóan megjelenő íté-
letet olyan kritikus kérdésekről, mint a rezsim tá-
mogatottságának mértéke, maga a rezsim joga, 
hogy uralkodjék, és tágabb általánosságban a 
demokratikus élet minősége. Éppen ebből az okból a 
tömeges mobilizálás gyakoriságában és méretében 
bekövetkező változások időről időre választási 
ciklushatásokat mutatnak, az elcsalt választások 
pedig szokatlanul jók arra, hogy az embereket az 
utcára vigyék. Az utóbbi esetben például az ellopott 
választások fókuszálják az elégedetlenséget, s ezzel 
a megteremtik a »megrabolt választók« nagy és 
felháborodott »közösségét«.”

– Valerie J. Bunce és Sharon L. Wolchik, Defeating 
Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 
219., 222., 282.
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a hangsúly kevésbé a társadalmi mozgalom aspektusán és az egyoldalú nyomásgya-
korláson, s inkább a kétoldalú tárgyaláson van, akkor helyesebb érdekcsoportokról 
beszélnünk:

• Érdekcsoport az aktoroknak azon csoportja, akik formális vagy informális szer-
vezetbe gyűlnek, hogy különböző politikai akciók végrehajtására (pl. a szabályozá-
sokra vagy támogatások nyújtására) ösztönözzék a közszereplőket az érdekcsoport 
tagjai javára. Az érdekcsoportok és a politikusok között együttműködés van, amely 
lobbizás formájában megy végbe.

A liberális demokráciákkal a fókuszban Arend Lijphart az érdekcsoport-tevékenység 
két modellje között tesz különbséget: (1) a pluralista modell, melynek jellemzője a „füg-
getlen csoportok versengő és össze nem hangolt pluralizmusa”, s az ún. majoritárius 
(többségi) demokráciákra jellemző (mint amilyen az USA); és (2) a korporatista mo- 
dell, ami egy olyan, „összehangolt és kompromisszumorientált rendszert” mutat, amely 
az ún. konszenzusos demokráciákban tipikus (mint Németország).144 Mindkét esetben 
az érdekcsoportok képviselői, a lobbisták igyekeznek befolyásolni a törvényhozókat, 
hogy olyan (normatív) törvényeket és szabályozást teremtsenek, amely megfelel az 
értékeiknek és érdekeiknek, növeli a hasznukat és csökkenti a költségeiket. A különböző 
érdekcsoportok közül az üzleti csoportok láthatóan különösen nagy összegeket hajlandók a 
lobbizásba fektetni, amiről nagy részletességgel szól a szabályozói foglyul ejtés és a járadék-
vadászat irodalma [→ 5.3.1., 5.4.2.3.].

Ha a patronális autokráciákban folyó érdekcsoport-tevékenységet vizsgáljuk, 
különbséget kell tennünk országspecifikus és rezsimspecifikus jellemzők között [→ 7.4.]. 
Az utóbbival kezdve, két rezsimspecifikus vonás határozza meg a lobbizás jellemzőit a 
patronális autokráciákban. Először a társadalmi cselekvési szférák nem teljes szétválasztása 
azt jelenti, hogy az érdekképviseletből érdek-összefonódás lesz, amint a vállalkozók 
oligarchává válnak és egy informális patronális hálóba ágyazódnak be, nem pedig 
érdekcsoportot alakítanak.145 Másrészt, mivel „a törvényhozó testületek maguk nem 
vezethetnek be semmilyen jelentősebb törvényt a végrehajtó hatóságok nélkül” (lásd 
vazalluspárt és bábparlament [→ 4.3.4.4.]), továbbá „a jog nagyon korlátozott szerepet 
játszik az üzleti műveletek tényleges paramétereit és a nyereség elosztását illetően” (lásd 
önkényességi amplitúdó és kapcsolati piac-újraosztás [→ 5.6.1.]), „a törvényhozási lobbi-
zásra fordított költségek aligha térülnek meg közép- vagy hosszútávon”.146 Ezért a lobbi-
erőfeszítéseknek nem is a törvényhozást, hanem a patrónus udvartartásának embereit 
kell célba venniük, lehetőség szerint magát a csúcspatrónust, vagy valakit, aki közel 
áll hozzá [→ 2.2.2.3.]. Az, hogy aztán az ilyen erőfeszítések sikeresek-e, már átvezet az 
országspecifikus különbségekhez, ez ugyanis nagyban függ az ország világgazdaságba való 
beágyazottságától. Putyin patronális autokráciája például leszűkítette a külföldi tulajdont 
néhány technológiai okokból elkerülhetetlen területre, míg a külföldi tőke és tulajdon 

144 Lijphart, Patterns of Democracy, 158.
145 A kapcsolódó fogalmak pontos meghatározása, valamint az érdekcsoport-nyomás és az informális 

patronális hálók működésének összehasonlítása a következő fejezetben található, egy tágabb 
közgazdasági elmélet kontextusába ágyazva [→ 5.4.2.3.].

146 Yavlinsky, The Putin System, 103.
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nem kívánatos a legtöbb más szektorban, a pénzügyi közvetítéstől a kereskedelemig és 
az oktatásig.147 Ilyen körülmények között Lennart Dahlgren, az oroszországi IKEA volt 
vezetője saját bevallása szerint megpróbált összehozni egy találkozót Vlagyimir Putyinnal, 
de egy magas rangú hivatalnok közölte vele, hogy egy ilyen találkozó ára 5-10 millió dollár 
(ami után Dahlgren állítólag úgy érezte, hogy „jobb, ha nem [megy] bele mélyebben ebbe 
a beszélgetésbe”).148 Ezzel szemben azokban az országokban, ahol viszonylag magasabb 
szintű a külföldi beruházási és gazdasági tevékenység, a patrónusi udvar szintjén folyó 
lobbizási erőfeszítések sikeresek lehetnek, és a külföldi üzletcsoportok függetlenek marad-
hatnak, hála annak, hogy erős lábakon állnak a saját országukban. Többé-kevésbé ez a 
helyzet Magyarországon, amelynek viszonylag kis hazai ipara van, erős kötésekkel az EU-
hoz s különösen egyes német cégekhez.149 De ezek az üzleti csoportok csak a saját üzleti 
érdekeiket védik, és nem próbálják megtörni a rezsim politikai stabilitását, ilyenformán 
a támogatásuk nyilvánvaló „win-win” mindkét fél számára [→ 7.4.5.].

Bizonyos, erősen módosított formában a korporatista modell is létezhet a patronális 
autokrácia körülményei között. A fő különbség a patronális és demokratikus variáns 
között két aspektusban található meg: (1) az aktorok autonómiájában és (2) a korporációk 
alkupozíciójában. A liberális demokrácia szabadságjogokkal és autonómiával védett 
területeit meghódító maffiaállam a közszolgálati hivatalnokréteget, a közalkalmazotti 
értelmiséget és a korábban a közszolgálati körön kívül álló, de jelentős közvélemény-
befolyásoló erejű egyéb értelmiségi csoportok intézményi autonómiáit felszámolja. 
Akiket nem marginalizálnak vagy gettósítanak (a fentebb leírt értelemben), azokat a maffia-
állam szolgálatába hívják, azaz a kormány által kontrollált szakmai kamarákba kényszerítik 
őket [→ 6.2.2.3.]. Ez azonban átvezet a második aspektushoz: a demokratikus (sőt még a 
fasiszta, II. világháború előtti) korporatizmussal szemben is, ezek a patronális kamarák 
pusztán kliensszervezetek, amelyek nem tudják megőrizni korporatív alkupozíciójukat. 
Például a tisztviselői kar tagjai különleges előnyökkel nem rendelkeznek, számukra ez 
pusztán az állami állások betöltésének jogosultságát jelenti azokkal szemben, akik – mivel 
nem tagjai a hivatalnoki rendeknek és karoknak – ezekből ki vannak zárva.150

A korporációhoz tartozók ugyan „rendies” előnyöket élveznek, de rendies szabadsá-
guk nincs. Nem az egykori feudális idők „köznemeseinek” a reinkarnációi a pozíciójukból 
fakadó elvonhatatlan jogokkal, hanem szolgáló, katonás rendbe kényszerített hivatalnokok 
és hivatalnokká vált, megregulázott értelmiségiek. Ezen felül, szemben a liberális demok-
ráciák – akár kötelező tagságú – szakmai kamaráival, amelyeknek elsődlegesen minőség-
biztosító, így fogyasztóvédelmi, továbbá piackorlátozó szerepük van, a maffiaállam kamarái 
államilag szervezett lojalitásbiztosítási szervezetek. Magyarországon az ügyvédi eskü 
szövegéből például kikerült a titoktartásra vonatkozó rész, viszont bekerült többek között 
a „tisztségét a magyar nemzet javára gyakorolja” kitétel, ami elég abszurd, ha feltéte-
lezzük például, hogy az ügyvédnek a kliensét olykor a magyar állammal szemben kell 
képviselnie. De az etikai kódexek műfaja is kellően rugalmas ahhoz, hogy jogi formába 
öntött hivatkozási alapja lehessen szinte bármilyen önkényes eljárásnak. Összefoglalva, 

147 Csaba, Válság–gazdaság–világ, 220.
148 Antonova, „Ex-IKEA Boss Bares Russia’s »Chaotic Reality«”. Lásd még Robinson, „Russian Patrimonial 

Capitalism and the International Financial Crisis”.
149 Scheiring, Egy demokrácia halála, 137–151., 229–257.
150 Vö. Lakner, „Szemek a láncban”, 221–225.
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a szakmai kamarák patronális autokráciában valójában transzmissziósszíj-szervezetek 
[→ 3.5.2.]: alkuerejük nincs, egyszerűen csak a besorozás és kitaszítás formai kereteit adják. 

Végül kommunista diktatúrában nincsenek független szervezetek, amelyek bármeny-
nyire hasonlítanának az érdekcsoportok „változtatás kívülről”-típusú működéséhez. 
Valójában szükség sincs ilyen szerepre, hiszen egyfelől a pártállamon kívül nem nagyon 
létezik más keret, részint pedig a féken tartást és ellenőrzést részben a hivatalos szakszervezet 
látja el.151 Ezzel szemben a patronális autokráciákban jelentős számban léteznek a szervezett 
felvilág által el nem ért, nem uralt területek. A rendszer fizikai értelemben sem zárt, 
mint egykor a kommunista diktatúrák voltak, hiszen akkor az országot elhagyni sem 
lehetett, ráadásul az a rendszer az élet teljességét kontrollálta. Idézzük csak fel az egykori 
„közveszélyes munkakerülés” státusát: a szocialista állam nemcsak azt határozta meg, 
milyen pozícióba kerülhet valaki, nemcsak az előrejutás feltételeit szabályozta, de eltűnni 
sem engedett senkit a rendszerből, abban mindenkinek regisztrált helye volt. A totális 
kontroll – a marxizmus-leninizmus tanaival összhangban – az egész társadalmat lefedte. 
Ezzel szemben a patronális autokrácia csak a döntések és a csereügyletek csomópontjaira, 
illetve a társadalmat átszövő hálózatokra koncentrál.

4.3.2.4. Pártrendszerek patronális és nem patronális törésvonalakkal

Változást előidézni belülről annyit tesz, mint politikaváltásra törekedni aktorváltás révén. 
Máshogy fogalmazva, azok az aktorok, akik a vezető politikai eliten kívül helyezkednek el, 
és akik szeretnék megváltoztatni a status quo-t, mindezt a döntéshozók leváltásával próbál-
ják elérni. Az előző fejezetben leírtuk ennek az egyik módját: egyénileg belépni a politikai 
elitbe. Liberális demokráciában ez a hatalmon lévő demokratikus párthoz való csatla-
kozást jelenti, patronális autokráciában meg lehet kísérelni a fogadott politikai családba 
való befogadtatást. Végül kommunista diktatúrában a politikai ambíciókat tápláló egyének 
jelentkezhetnek az állampártba [→ 3.3.7.]. Ennek a módszernek azonban jelentős hátrányai 
vannak a változás szempontjából. Legfőképpen, bár a belépési korlátok jellemzően alacso- 
nyak, az egyéni belépés kezdetben csak a hatalomhoz való minimális (gyakran semennyi) 
hozzáférést nyújt. Így ha valaki valóban belülről, belépve akarja megváltoztatni a status 
quo-t, akkor jelentős időt és erőfeszítést igényel tőle, hogy a (formális vagy informális) 
hierarchia legalsó szintjéről magasabb, döntéshozói pozícióig jusson.

A másik, nyilvánvalóbb módszer versenybe indulni a jelenlegi döntéshozók levál-
tásáért. Ebben a versenyben kollektív aktorok, nevezetesen pártok vehetnek részt, 
amelyeket a 3. fejezetben tipizáltunk [→ 3.3.7–9.]. Amint leírtuk, kommunista diktatú-
rában az állampárt a hatalom egyetlen legitim birtokosa, ezért más pártok nem is hív-
hatják ki: ez következik a hivatalos kommunista ideológiából, illetve a nem-választási 
népi legitimációból is. Egyszerűen szólva, semmilyen ellenzéki párt nincs engedélyezve, 
és a pártállam egyetlen alattvalójának sincs törvényes joga politikai pártot alapítani 
és versenyezni. Ezért az ilyen rendszereket típusosan egypártrendszerekként írhatjuk le, 
avagy – pontosabban – úgy, mint „totalitariánus unipartizmus”.152

151 Vannak szerzők, akik a pártállamnak alávetett részlegeket és alkalmazottakat is „érdekcsoportokként” 
tárgyalják. Lásd Skilling, „The Institutional Development of a Minimal Parliament”. 

152 Sartori, Parties and Party Systems, 221–230.
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A posztkommunista országok többségében megszűnt az egypártrendszer a szovjet 
birodalom összeomlása után. Egy sajátos utat választott Belarusz, ahol – Andrej Kazakevics 
megfogalmazása szerint – egyfajta „párttalan politikai rendszer” van, ahol a párt és az 
állami struktúrák kommunista diktatúrákra jellemző dualitását [→ 3.3.8.] egy egységes 
bürokrácia váltja fel: az állam bürokráciája, ami maga válik a párttá. Ez a szó szerinti 
pártállam létrejött, amint „a parlamentáris elemet lényegében kivették a rendszerből” 
alkotmánymódosítások révén az 1990-es évek közepén, ami után „a végrehajtó hatalom 
nem látta értelmét politikai pártok és szervezetek felépítésének […], habár az első Kép-
viselőházban (1996–2000) a képviselők jelentős számban még párttagok voltak. A politikai 
pártok aktivitása eltűnt, nem alakultak parlamenti csoportok, és a parlament teljes politikai 
aktivitása befagyott. Az elnök politikája az volt, hogy eltávolítsa a pártokat a politikai aré-
nából, és ez a politika nemcsak az ellenzéki pártokra vonatkozott”: a hatalmat támogató 
képviselők függetlenként indulnak a választásokon.153

A hagyományosabb esetek felé fordulva, mind a liberális demokráciák, mind pedig 
a patronális autokráciák választási népi legitimációra támaszkodnak, és a formális 
egyesülési szabadság részeként mindenkinek törvényes joga pártot alakítani és részt venni 
a pártversenyben. Azok, akik a váltás kívülről történő előidézése érdekében gyakorolják 
ezt a jogot, ők alkotják a rezsim pártrendszerét. Mint Luciano Bardi és Peter Mair rámu-
tatnak, pontosan az egymással való ütközés és a verseny az, ami megkülönbözteti a párt-
rendszert pártok puszta egymás mellett élésétől egy politikai rendszerben.154

Liberális demokráciákban és patronális autokráciákban beszélhetünk többpárt-
rendszerről. Alább tipológiát adunk ezekről a rendszerekről négy kritérium alapján. 
Az első ezek közül a fő törésvonal típusa, azaz a politikai hatalom használatáról szóló viták 
fő forrása a versengő felek között. Máshogy fogalmazva, a törésvonal arra vonatkozik, 
hogy mit szeretne a nem uralkodó párt elérni a status quo védelmezőivel szemben. 
Természetesen a pártok versenye többdimenziós jelenség, és minden pártrendszerben 
több törésvonal is van, ami kérdésessé teszi, hogy kiemelhető-e egy domináns párt.155 
A posztkommunista pártrendszerek között azonban két típust fontos analitikailag elvá-
lasztanunk: a nem-patronálisat és a patronálisat. Ez a döntő dimenzió, amellyel megkülön-
böztethetjük a posztkommunista demokráciákat: ami alapján eldönthetjük, hogy liberá-
lisak (mint Észtország) vagy a patronálisak-e (mint Románia). Egyszerűen mondva, 
a demokratikus pártok között nem-patronális törésvonal húzódik, míg a patronális pár-
tok között patronális törésvonal. Patronális demokráciákban a pártverseny valójában a 
patronális hálók versenye, amelyek pártokat használnak homlokzatként, hogy úgy tűn-
jenek fel, mint a közjó valóságos értelmezői, s így tömegtámogatást és népi legitimációt 
szerezzenek. Ám működésük fő motivációja valójában az elitérdek: a saját informális 
patronális hálójuk gyarapodására akarják használni a politikai hatalmat. A másik oldalon 
a nem-patronális verseny azt jelenti, hogy a versengő pártok nem patronális hálók alapján 
állnak, és a fő motivációjuk a társadalmi érdek [→ 2.3.1.]. Ez nem jelenti azt, hogy ne 
képviselnének materiális csoportérdeket,156 sem azt, hogy abszolút nem áll szándékukban 

153 Kazakevich, „The Belarusian Non-Party Political System”, 363.
154 Barti és Mair, „The Parameters of Party Systems”.
155 Vö. Albright, „The Multidimensional Nature of Party Competition”.
156 Vö. Innes, „Corporate State Capture in Open Societies”.



4.3. A társadalmi érdekbeszámítás intézményei a három csúcsbéli rezsimtípusban • 283

sosem, hogy korrupt célokra használjanak állami forrásokat (például párfinanszírozásra).157 
Csak azt állítjuk, hogy liberális demokráciában a pártok (1) nem versengő patronális hálók 
fedőszervezetei, és (2) az aktorok versengő viselkedését szakpolitikai nézeteltérések, a bal–
jobb vagy más törésvonalak magyarázzák [→ 6.4.1.].158

A második és harmadik dimenzió a verseny típusára utal egyfelől a vezető politikai 
elit és az ellenzék között, másfelől pedig maguk az ellenzéki pártok között. Ez a kérdés 
kapcsolódik az ellenzéki pártok jellegéhez is, amit bővebben vizsgáltuk az előző fejezetben 
[→ 3.3.9.]. Konkrétan, a verseny lehet: (a) valódi, értve ezalatt, hogy az ellenzéki pár- 
tok pártversenyben vesznek részt, hogy változást idézzenek elő (a vezetők pártja159 
kontra ellenzék), illetve hogy melyikük legyen az, amelyik változtat (ellenzék kontra ellen-
zék); vagy lehet (b) látszat is, amikor az ellenzéki pártok vagy nem hiszik, hogy megnyer-
hetik a választást, és csak azért indulnak, hogy nagyobb részt kapjanak az állami forrá-
sokból (vezetők kontra ellenzék), vagy pedig kamupártok, amelyek azért szállnak be, 
hogy szimulálják vagy semlegesítsék (vagy, hogy egy fentebbi terminust használjunk, 
„neutrollizálják”) a valódi versenyt (ellenzék kontra ellenzék). Végül a negyedik dimen-
zió azt a kérdést teszi fel, hogy mi a verseny fő terepe: hogy mely aktorok között a leg-
intenzívebb a verseny, illetve melyik versenyfolyamat a legesélyesebb arra, hogy lényeges 
változást idézzen elő, részint a politikai rendszerben, részint pedig a pártrendszerben. Ezt 
a fókuszpontot általában vagy a hatalmon lévők és a fő ellenzéki párt között, vagy pedig az 
ellenzék pártok között találjuk.

Ezeket a dimenziókat alkalmazva hat ideáltipikus pártrendszert különböztethetünk 
meg, amelyek fennállhatnak egy vagy két rezsimtípusban a liberális demokráciától a pat-
ronális autokráciáig (4.6. táblázat). Liberális demokráciában a pártrendszer jellemzően 
vagy versengő pártrendszer, vagy pedig kétpártrendszer. E két rendszer mindegyikében 
a fő törésvonaltípus nem-patronális, lévén hogy a versengő pártok demokratikus pártok, 
és a verseny típusa is mindkét mezőben (a hatalom–ellenzék és az ellenzék–ellenzék 
viszonylatban is) valóságos. Különbség a kétféle pártrendszer között a verseny fő terepét 
tekintve van: míg az ideáltipikus versengő pártrendszerben a verseny egyenlően szóródik 
(értve ez alatt, hogy mind a vezetők–ellenzék, mind pedig az ellenzék–ellenzék viszony 
heves, és éles küzdelmek zajlanak minden párt között), míg egy kétpárti rendszerben a 
verseny fő terepe a kormányzó párt és a fő ellenzéki párt között van. Máshogy fogalmazva, 
olyan nagy a távolság a fő kihívó és a többi ellenzéki párt között, hogy a kihívónak nemigen 
kell törődnie a többi ellenzéki párttal; a kormányt pedig e két versengő párt egyike vagy 
másika foglalja el.160

Egy liberális demokrácia instabillá válik, amikor a demokratikus pártrendszer 
autokratikus kihívóval néz szembe. A „demokratikus pártrendszer” vagy egy kompetitív, 
vagy egy kétpárti rendszerre utal, míg az „autokratikus kihívó” vagy (a) egy demokratikus 
párt, amely azonban az ideológiamegvalósítás elve alapján áll, vagyis a politikai hatalom 
kizárólagos birtoklására törekszik, vagy pedig – gyakrabban – (b) patrónuspárt. A párt 

157 Vö. Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 18–23; Kopecký és Spirova, „»Jobs for the Boys«?”.
158 Egy klasszikus leírásért lásd Lipset és Rokkan, Cleavage structures, party systems, and voter alignments. 

Patronális rezsimekben ezek a törésvonalak lehetnek legitimációt megkérdőjelező és szakpolitikát 
megkérdőjelező törésvonalak is. A kifejtés tisztasága okán most az előbbieket is „nem-patronálisnak” 
tekintjük.

159 Ez a fogalom egyszerre utal a kormányzó és a transzmissziósszíj-pártokra [→ 3.3.8.].
160 Sartori, Paties and Party Systems, 185–192.
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mindkét esetben egy feltörő versenytárs vagy a fő ellenzéki párt, és mind a kettő autokra- 
tikus feltételeket akar bevezetni: (a) esetén konzervatív autokráciát, míg (b) esetén patro-
nális autokráciát. Tehát a kormányzó párt s maga a rezsim is egy autokratikus rendszer 
irányába történő nyomulással néz szembe, potenciálisan patronális autokráciával, ha 
a patrónuspárt képes gyakorlatilag monopóliumot szerezni a politikai hatalom felett [→ 
4.4.2.2.]. Egy ilyen pártrendszerre (a)-típusú kihívóval példa lehetne Lengyelország, amikor 
2015-ben Kaczyński Jog és Igazság pártja (PiS) indult a kormányzó Polgári Platform (PO) 
ellen. A (b)-típusú kihívóval való eset lenne Magyarország 1998-ban, ahol demokratikus 
pártok (az MSZP és az SZDSZ) koalíciója ellen indult az Orbán Viktor vezette Fidesz. 
Érdekes módon míg mind a két kihívó győzött, és autokratikus kísérletbe kezdett [→ 
4.4.1.3.], egyiknek sem állt rendelkezésére a politikai hatalom monopóliuma, s így nem 
sikerült intézményesíteniük az autokráciát, csupáncsak elmozdítani Lengyelországot, 

4.6. táblázat. A többpártrendszerek típusai posztkommunista rezsimekben.

Tipikus 
rezsim-
típus

A fő törés-
vonal típusa

A vezetők pártja és 
az ellenzék közti 
verseny típusa

Az ellenzéki pártok 
közti verseny típusa

A verseny fő 
terepe

Kompetitív 
pártrendszer

Liberális 
demokrácia

Nem-
patronális Valódi Valódi Nincs központ 

(egyenletesen szórt)

Kétpártrendszer Liberális 
demokrácia

Nem-
patronális Valódi Valódi

Uralkodó demokra-
tikus párt kontra fő 
ellenzéki demokrati-
kus párt

Demokratikus 
pártrendszer 
autokratikus 
kihívóval

Liberális 
demokrácia

Nem-
patronális / 
patronális

Valódi Valódi / n.a.
Uralkodó demokrati-
kus párt kontra fő el-
lenzéki patrónuspárt

Többközpontú 
patronálisháló-
rendszer

Patronális 
demokrácia Patronális Valódi Valódi

Uralkodó patrónus-
párt kontra fő ellen- 
zéki patrónuspárt

Patronális 
pártrendszer 
demokratikus 
kihívóval

Patronális 
demokrácia 
/ Patronális 
autokrácia

Nem-
patronális / 
patronális

Valódi Valódi / n.a.

Uralkodó patrónus-
párt kontra ellenzéki 
demokratikus párt 
(blokk)

Dominánspárt-
rendszer 
kompetitív 
szegéllyel

Patronális 
autokrácia

Nem-
patronális Valódi / látszat Valódi Ellenzéki pártok 

egymás ellen

Dominánspárt-
rendszer látszat- 
ellenzékkel

Patronális 
autokrácia n.a. Látszat Látszat n.a.
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illetve Magyarországot a konzervatív autokrácia, illetve a patronális demokrácia felé.161

A „demokratikus pártrendszer patronális kihívóval” ellenpárja a patronális párt-
rendszer demokratikus kihívóval. Ebben az esetben a szerepek felcserélődnek: a patró-
nuspárt az, amelyik uralkodik, és egy demokratikus párt a kihívója, amivel egy, a liberális 
demokrácia irányába történő mozgás indul. Ez történhet olyan rezsimekben, ahol 
a patrónuspárt, míg az országot ugyan vezeti, nem képes intézményesíteni és stabilizálni 
a patronális autokráciát, azaz nem tud egy erős egypiramisos rendszert létrehozni, amely 
képes lenne megakadályozni az ellenzéket a győzelemben. Bunce és Wolchik elemzése 
szerint a demokratikus kihívás ilyen helyzetei gyakran járnak együtt azzal, hogy az ellenzéki 
pártok stratégiai okokból választási blokkot alakítanak, aminek megvan az az „előnye, 
hogy koncentrálja a szavazói választási lehetőségeket és azt jelzi az állampolgároknak, 
hogy az ellenzék erősen elszánt a győzelemre és képes hatékonyan kormányozni”.162 
Valóban, egy választási blokk világos jele annak, hogy a legitimációt megkérdőjelező 
ellenzék van a színen, illetve hogy a pártok elmozdultak a kormánykritikai paradigmából 
a rendszerkritikai paradigma felé [→ 4.4.4]. Tehát az ellenzék–ellenzék viszonyt illető ver-
sengés vagy valós, vagy pedig nem létező, ha a blokk már sikeresen megalakult.

A választási blokkok kialakulása tipikus a patronális demokráciákban is (lásd Ukrajna), 
ahol több fogadott politikai család verseng, mindegyik egy-egy egyedi párt vagy pártblokk 
színeiben.163 Az ilyen pártrendszert viszont többközpontú patronálisháló-rendszernek 
nevezzük, mely a stabil patronális demokrácia meghatározó jegye. Itt a fő törésvonal 
patronális, mivel a versengő pártok patrónuspártok. Természetesen az ilyen rendszerekben 
is előfordulhatnak kisebb ellenzéki pártok, amelyek tényleg demokratikusak, ami azon-
ban nemcsak hátrányos, de ebben a pártrendszerben marginalizált helyzetet is jelent (más-
különben a rendszer kihívottnak minősülne). Ezért elmondhatjuk, hogy noha az ilyen 
pártok szintén részt vesznek a versenyben, annak fő terepe mégis a két fő patronális háló, 
azaz a kormányzó patrónuspárt és a fő ellenzéki patrónuspárt között van.

Végül a patronális autokráciákban dominánspárt-rendszereket látunk.164 Patronális 
autokráciában a fogadott politikai család transzmissziósszíj-pártja nem engedi győzni az 
ellenzéket: nem úgy, hogy dogmatikusan betiltja (mint egy diktatúra), hanem pragmatiku-
san semlegesíti [→ 3.3.9.]. A potenciálisan az ellenzék támogatására szolgáló (gazdasági) 
erőforrásokat javarészt kontrolláló egypiramisos patronális háló révén [→ 3.4.1.3.] a ver-
sengő patronális hálókat likvidálják, illetve marginalizálják, s így patrónuspártok csak 
marginális pozíciókban létezhetnek. Ugyanakkor az ellenzéki pártok lehetnek (a) valódi 
ellenzéki pártok, ami alatt azt értjük, hogy valóságos versenyt jelentenének hatalom–
ellenzék viszonylatban, ha nem lennének marginalizálva, vagy (b) álellenzéki pártok.

Ennek megfelelően a dominánspárt-rendszereknek két típusát határozhatjuk meg. 
Az (a) esetében úgy nevezhetjük a fennálló rendet, mint dominánspárt-rendszer kompetitív 
szegéllyel. A „kompetitív szegély” terminust a közgazdaságtanból kölcsönöztük. A „domi-
náns vállalat kompetitív szegéllyel” modelljében ez a fogalom azt írja le, amikor nagy 
számú, viszonylag kis cég van, amelyek mindegyike a piac egy kis töredékét birtokolja 
a domináns eladóhoz vagy a piacvezető céghez képest, amely ellenőrzi a piacot, és amely-

161 Magyar és Mitrovits, „Lengyel–magyar párhuzamos rendszerrajzok”, 1. rész.
162 Bunce és Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries, 46.
163 Minakov, „Republic of Clans”.
164 Vö. Bogaards, „Dominant Parties and Democratic Defects”.
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hez a kompetitív szegély igazodik.165 Ez a közgazdasági modell több szempontból is analóg 
azzal fajta pártrendszerrel, amelyet itt szeretnénk fogalmilag megragadni. Először is ebben 
a fajta dominánspárt-rendszerben az ellenzék fragmentált és a szegélyre korlátozódik, 
míg a domináns párt határozza meg a szabályokat, illetve a verseny tartalmát. Mint 
Andreas Schedler írja, ilyen körülmények között „az ellenzéki pártoknak – miközben 
a győzelem lehetőségét megtagadják tőlük – arra van lehetőségük, hogy szavazatokat 
és parlamenti helyeket szerezzenek”, továbbá „nincsenek masszív elnyomásnak kitéve, 
bár szelektíven és időnként tapasztalhatnak represszív bánásmódot”.166 Másodszor, a közgaz-
dasági modellben, míg a domináns vállalatnak van egy bizonyos versenyelőnye az adott 
pillanatban, a kompetitív szegélyben lehetnek potenciális új kihívók, akik bizonyos körül-
mények között fenyegetik a vállalat domináns pozícióját. Ezért – egy monopolistával 
ellentétben – a domináns vállalat árpolitikai és termelési döntéseiben számításba kell 
venni a kompetitív szegély vállalatait is. Hasonlóképpen, noha a domináns párt a vezető, 
és sokkal több forrással rendelkezik, mint az ellenzék, mégis számításba kell vennie azt. 
Ennek megfelelően a fogadott politikai család (a) megpróbálja tovább gyengíteni az ellen-
zéket [→ 3.3.9.], és/vagy (b) politikai döntéseit úgy igazítja, hogy az ellenzék ne tudjon 
belőlük magának politikai tőkét kovácsolni [→ 7.4.7.3.].

A harmadik hasonlóság a közgazdasági modell és a patronális autokrácia pártrend-
szere között az, hogy a kompetitív szegély cégei között általában verseny van, és ez a 
verseny sokszor kiélezettebb, mint amit a domináns vállalattal szemben képesek felmu-
tatni. A kompetitív szegélyű dominánspárt-rendszerben, bár egyes ellenzéki pártok 
továbbra is megpróbálhatnak őszintén küzdeni a vezető politikai elit ellen, való-
színűleg felfogják, hogy a győzelem nem opció – ellenben a parlamenti helyek és 
szavazatok, illetve ezek révén az állami forrásokhoz való hozzáférés maximalizálása 
a többiek kárára nagyon is az. Ennek eredményeként a vezetők és az ellenzék közti 
verseny akár valódi is lehet (és akkor ez dominánsan nem-patronális törésvonal, lévén 
hogy a patrónuspártokat marginalizálták), de általában inkább csak tettetett: a verseny 
központja az vezetők–ellenzék viszonylatról az ellenzék–ellenzék viszonylatra tevődik 
át.167 Máshogy fogalmazva, az ellenzéki pártok, amelyek megértik, nem győzhetnek, eleve 
„az ezüstéremért indulnak versenybe az arany helyett”, tehát hogy annyi állami forrásra 
tehessék rá a kezüket, amennyire csak tudják.

A (b) esetében viszont – amikor az ellenzék tényleg csak látszat – beszélhetünk 
dominánspárt-rendszerről álellenzékkel. Egy ilyen rendszerben a pártverseny merő 
díszlet, lévén a vezető politikai elit „riválisai” a valóságban ezen elit kreatúrái, és nem azért 
vannak, hogy előidézzenek bármiféle változást, hanem épp ellenkezőleg, hogy fenntartsák 
a rendszert, miközben biztosítják az uralmi elit választási népi legitimációját. Ezért ez a 
fajta verseny mindkét viszonylatban csak látszat; és nem is beszélhetünk semmilyen létező 
törésvonalról vagy versenyzési terepről sem, lévén, hogy az ilyen rendszerekben egyáltalán 
nincs valódi verseny. Ilyen berendezkedést láthatunk például Türkmenisztánban, ahol 
egészen 2007-ig fennmaradt az egypártrendszer, és utána is csak álellenzéki aktorokat 
kreáltak a vezetővel „szemben”.168

165 Carlton és Perloff, Modern piacelmélet, 4. fejezet.
166 Schedler, „The Logic of Electoral Authoritarianism”, 3.
167 Vö. Ripp, „Ellenzék a centrális erőtérben”, 98–118.
168 Hale, Patronal Politics, 247–248.
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4.3.3. Választás: kampányok, választások és népszavazások
A társadalmi érdekbeszámítási folyamatban a választási szakasz jelenti a pártverseny 
kicsúcsosodását. Míg a megvitatási és egyesülési szakaszban a polgárok nagy része csupán 
passzív megfigyelő, a választások idején tömegesen aktivizálódnak, és szavazópolgárokká 
lényegülnek, kiválasztva azt a pártot, amit a döntéshozójukként akarnak látni. Most azon-
ban nemcsak a választás pillanatát vesszük szemügyre önmagában, hanem vele együtt 
az azt megelőző politikai kampányokat is, s amelyekben a pártok (legalábbis a liberális 
demokráciában) igyekezek meggyőzni a szavazókat, hogy őket válasszák. Ugyancsak ebben 
a részben tárgyaljuk majd a népszavazásokat is, elsősorban azért, mert azok is szavazási 
események, amelyeket kampány előz meg (jóllehet nem tartoznak a társadalmi érdek-
beszámítás szabályszerű folyamatába, lévén a népszavazás inkább a közvetett, mintsem 
a képviseleti demokrácia eszköze).

A kampányok és választások különböző formában és különböző funkciókat szolgálva 
léteznek a három csúcsbéli rezsimtípusban. Liberális demokráciában a konstitucionaliz-
mus megtestesülései: az eszményé, hogy mindenkinek legyen beleszólása, hogyan irá-
nyítják az életét, s ezért nemcsak szavazni van joga, hanem megismerni a rendelkezésre 
álló alternatívákat is (sőt ahhoz is joga kell legyen, hogy maga induljon el egy tisztségért, 
és kampányoljon is ennek érdekében). Kommunista diktatúrában az alapvető emberi és 
szabadságjogokat elfojtják ugyan, de kampányok és választások azért vannak, részint 
a központilag irányított politikai- és aktorváltások okán (kampányok), részint pedig azért, 
mert lehetőséget adnak az alattvalók mobilizálására és ellenőrzésére (választások).169 Pat-
ronális autokráciákban mind a kampányok, mind a választások általános funkciója a rezsim 
politikai stabilitását fenyegető veszélyek pragmatikus semlegesítése.

4.3.3.1. Marketing kampány, lojalitás-strukturáló kampány, jogfelfüggesztő 
kampány
Mivel a politikai kampányokról szóló tárgyalásunk kiterjed mind választásos, mind pedig 
nem választásos rezsimekre, érdemes egy meglehetősen tág meghatározást adni:170

• Politikai kampány az a politikai aktorok által tervezett, egymáshoz kapcsolódó 
cselekvésekből álló műveletsor, melynek célja valamilyen konkrét eredmény elérése 
az adott politikai rendszerben.

A részleteket tekintve mély és szerkezeti jellegű különbségeket találhatunk a három rezsim- 
ideáltípus kampányolási gyakorlatában (4.7. táblázat). A választásos népi legitimációjú 
rezsimekben a politikai kampányok választási kampányok, amelyek a választások előtt zaj- 
lanak. A kampányperiódust úgy értelmezhetjük, mint a megvitatás kivételesen intenzív 
szakaszát, mely egyidőben zajlik a választási szakasszal. Ezen kívül pedig a politika iránt 
kevésbé érdeklődő tömegek számára ez az egyetlen szakasz, amikor bevonódnak a poli-
tikába, és véleményt nyilvánítanak politikai kérdésekben.171

169 Zaslavsky és Brym, „The Functions of Elections in the USSR”.
170 „Campaign”, 2019. A definíciónk kizárólag a belpolitikai (befelé szóló) kampányokra vonatkozik.
171 Norris, „The Evolution of Elections Campaigns”.
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Liberális demokráciákban a választások előtt marketing kampányokat figyelhetünk 
meg. Ez a kifejezés egy piaci típusú versenyhelyzetre utal, melynek jellemzői a szabad kínálat 
(a polgárok szabadon alakíthatnak, csatlakozhatnak és támogathatnak különböző, akár 
ellenérdekelt pártokat), valamint a szabad kereslet (a polgárok szabadon megismerhetik 
a rendelkezésre álló alternatívákat a különböző alternatív információs forrásokból).172 Ezek 
a szituációk, valamint a marketing kampányok feltételezik (1) a gyülekezési szabadságot, 
amint azt feljebb, az egyesülési szakasznál leírtuk, és (2) a nyílt kommunikációs szférát, 
amelyet a megvitatási szakasznál ismertettünk. Röviden, a marketing kampányok lényege 
egy szabad döntési szituáció, hisz a polgárok „a választási piactéren” szabadon választ-
hatják az alternatív pártok és jelöltek bármelyikét.173

4.7. táblázat. Kampányok a három csúcsbéli rezsimtípusban.

Marketing kampány 
(a liberális demokráciában 
domináns)

Lojalitás-strukturáló kampány 
(a patronális autokráciában 
domináns)

Jogfelfüggesztő kampány 
(a kommunista diktatúrában 
domináns)

szabad döntés nem szabad döntés nincs döntési lehetőség

alulról felfelé (nem állam vezérelte) felülről lefelé (állam vezérelte) felülről lefelé (pártállam vezérelte)

periodikus alkalmi/állandó alkalmi/periodikus

versengő kampány (az emberek 
meggyőzésére)

kiszorító kampány (a többi versenyző 
kiszorítására)

irányítási kampány (az állami cél 
kikényszerítésére) 

az elutasítást nem szankcionálják az elutasítást nem, vagy csak közvetetten 
szankcionálják

az elutasítást közvetlenül szankcionálják

A marketing kampány specifikus jellemzői az általános jellegükből következnek. Először 
is a marketing kampányok alulról felfelé folynak, és nem állam által vezérelten. Ezek-
ben a kampányokban a kampányt lebonyolító „ad hoc” szervezet (például pártszervezet) 
elkülönül az államapparátustól s az igazságszolgáltatás szerveitől, akkor is (vagy főleg ak-
kor), ha a kormányzó párt kampányáról van szó. Ez az intézményes biztosítéka annak, hogy 
egyrészt a kampányok során meggyőzendő polgárok megőrizhessék döntési szabadságukat, 
másrészt egymással ellentétes célú kampányok versenyezhessenek a piacon. Másodszor, 
a marketing kampányok periodikusak, mivel liberális demokráciában az – ugyancsak 
ismétlődő – választások előtt zajlanak. Harmadszor, mivel a „vásárlók” (választók) mobi-
lizációja egy szabad, piaci jellegű környezetben történik, a marketing kampány egyszer-
smind versenykampány is, melynek célja az emberek meggyőzése. Ehhez az eszközök 
széles skálája bevethető, beleértve a negatív kampányokat éppúgy, mint a pozitívokat,174 
de a pártok nem kényszeríthetik a választókat arra, hogy rájuk szavazzanak: egy jelölt 
ajánlatának elutasítását nem szankcionálhatják, hisz máskülönben nem beszélhetnénk 
szabad választásról. Mint Schedler kifejti, liberális demokráciában a polgárokat „el kell 
szigetelni a nem kívánatos külső presszióktól, ha azt akarjuk, hogy szabadon válasszanak. 

172 Schedler, „The Menu of Manipulation”, 39.
173 Vö. Norris, Radical Right.
174 Egy klasszikus írás a témában Theilmann és Wilhite, „Campaign Tactics and the Decision to Attack”.
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Ha a választói döntéseket a hatalom és a pénz határozza meg, akkor a demokratikus szabad- 
ságjogok és az egyenlőség alkotmányos garanciái holt betűk maradnak. Nyilvánvaló, hogy 
az erőszak vagy az azzal való fenyegetés visszatarthatja a szavazókat szabad választásuk 
gyakorlásától”.175

Patronális autokráciákban, bár láthatunk marketing kampányokat is az ellenzék 
részéről, a közéletet a vezetők lojalitás-strukturáló kampányai uralják. Szemben a marke-
ting kampányokkal, ezek egy nem-szabad választási szituációt képviselnek, tekintettel 
arra, hogy kereslet és a kínálat, noha mindkettő létezik, egyik sem szabad. Hiszen (1) 
ellenzéki pártokat lehet alapítani, de ezeket semlegesítik, és dominánspárt-rendszert hoznak 
létre (ahogy az egyesülési szakasz kapcsán kifejtettük), és (2) megteremtik az uralt kommu-
nikációs szférát (ahogy a megvitatási szakasz kapcsán írtuk).

Ismét csak az általános jellegükből vezethetjük le ezeknek a kampányoknak a fő 
jellegzetességeit. Először is, a lojalitás-strukturáló kampányokat felülről lefelé szervezi 
a fogadott politikai család. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy – másodszor – az ilyen 
kampányok maffiaállam-vezérelte kampányok, melyekben a vezetők közvetlenül az állami 
forrásokra támaszkodnak, és szisztematikusan bevetik a kampányban az államgépezetet 
is (állami épületek, járművek, kommunikációs infrastruktúra, közalkalmazottak stb.).176 
Továbbá, míg a közpénzek ilyesfajta felhasználása a kormányon lévők részéről nem kizá-
rólag a patronális autokráciák sajátja (Oroszországban Putyin előtt több tízmillió dollár 
értékű államkötvényt irányítottak Jelcin 1996-os újraválasztási kampányába),177 az kizáró-
lag egy autokráciában fordulhat elő, ahol a hatalmi ágak szétválasztását felszámolják 
[→ 4.4.3.], hogy a törvényalkalmazó szervek is a kampánystáb részét alkossák. Ezen 
szervek patronalizációja révén például az ügyészég a kampánymenetrendnek megfele-
lően dehonesztáló információkat szivárogtat a fogadott politikai család ellenfeleiről, és 
ezzel, valamint a szelektív bűnüldözési gyakorlatát a kampánycélokhoz igazítva segít az 
ellenfelek kriminalizálásában [→ 4.3.5.].

Másodszor, szemben a választások előtt folytatott marketing kampányokkal a lojalitás-
strukturáló kampányok vagy alkalmiak, vagy pedig permanensek, de legalábbis nem 
korlátozódnak a választás előtti hónapokra (vagy hasonló periódusokra). A kampányok 
valójában fontos szerepet játszanak a kommunikációs szféra leuralásában, nemcsak a 
fogadott politikai család médiáján keresztül, de óriásplakátokon, levélkampányokban, 
szórólapokon stb. is.178 Harmadszor, a véget nem érő, mértéktelen kampányolás célja nem 
a más politikai üzenetekkel való versengés, hanem azok kiszorítása. A helyzet analóg a 

175 Schedler, „The Menu of Manipulation”, 44.
176 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 10.
177 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 10. Lásd még Hoffman, Oligarchák, 389–434.
178 Magyarországon például mindez világosan lekövethető a migrációs válság kapcsán. A Fidesz 

mint transzmissziósszíj-párt migráció elleni kampánya 2015-ben kezdődött, és egészen a 2020-ban 
világméretűvé vált koronavírus-járvány magyarországi begyűrűzéséig a kormányzat alapvető értelmezési 
keretét nyújtotta a belföldi és nemzetközi események magyarázatához. A 2018-as választások előtt 
százmilliárd forintos nagyságrendben költöttek az adófizetők pénzéből olyan, formálisan kormányzati 
csatornákon keresztül migránsozásra, mint a nemzeti konzultációk, a tájékoztató kampányok, a 
közmédia, valamint 2016-ban egy, kizárólag kampánycélokat szolgáló népszavazás megszervezése. 
Lásd Sepsi és Erdélyi, „Kiszámoltuk a kvótakampány teljes állami költségét”; Zubor, „Rekordösszegeket 
költ idén a kormány propagandára”; Rényi, „Tízmilliárdokért hergel bevándorlók ellen a kormány, 
miközben azon aggódik, milyen sokba kerülnének”.
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kommunikációs szféra leuralásával: az ellenzék üzeneteivel nem szállnak szembe országos, 
nyilvános vitában, hanem inkább keretek közé szorítják őket a médiaelérésük korlátozzása, 
illetve az ahhoz képest aránytalan kormányzati költés és elérés által. Ezeket a kampányokat 
tehát nem versengő, hanem kiszorító kampányként lehet leírni, amelyek adminisztratív 
eszközökkel szabják meg a politikai napirendet.

Végül a fogadott politikai család ajánlatának visszautasítása, azaz a nem rá történő 
voksolás nem, vagy csak közvetetten von maga után szankciókat. Hogy vannak-e szank-
ciók, az általában három kritérium függvénye: (1) a szavazó egzisztenciális helyzete, vagyis 
hogy mennyire függ olyan állami jövedelmektől (állástól, szerződéstől stb.), amiket a 
maffiaállam megvonhat; (2) hogy hirdeti-e a nézeteit vagy sem, azaz tud-e arról a fogadott 
politikai család, hogy az ellenzéket támogatja; és (3) hogy fenyegetést jelent-e a politikai 
stabilitásra nézve. Természetesen a fogadott politikai család, illetve az államapparátus alsóbb 
szintű tagjai könnyen lehetnek túlbuzgóak, és minden ellenzéki szavazót diszkriminálnak, 
akit csak tudnak. De a maffiaállam pragmatizmusából fakad, hogy felülről csak akkor 
rendel el szankciókat, ha az illető veszélyes – például újságíró, vállalkozó vagy oligarcha, 
aki megpróbálja az ellenzéket támogatni, vagy az ellenzék prominens szereplője vagy 
annak családtagja.179 (Emellett az ilyen szankcióknak demobilizáló hatásuk is van a fent 
említett ráijesztés okán.)

Az utolsó kampánytípusba a kommunista diktatúrák jogfelfüggesztő kampányai 
tartoznak. Mivel ez a fajta kampány nem-választásos környezetben zajlik, a funkciója és 
a jellege alapvetően különbözik a marketing- és a lojalitás-strukturáló kampányokétól. 
A „kampány” meghatározása a Nagy Szovjet Enciklopédiában így szól: „meghatározott 
időre történő, speciálisan szervezett munka, tevékenység fontos soron lévő társadalom-
politikai, gazdasági vagy kulturális rendszabályok életbe léptetésére”.180 Valóban, a kom-
munista diktatúrában a kampány értelemszerűen nem állampolgári igényekre reflektáló, 
azokat felkeltő piaci (marketing-) tevékenység, hanem a politikai vezetés kényszerítő 
mechanizmusa, melynek során a választási lehetőségek kiiktatásával a felsőbb szintű 
nómenklatúra az apparátust „mozgalmi üzemmódba” kapcsolja. Máshogy fogalmazva, a 
jogfelfüggesztő kampány célja az általa tételezett, de jogszerűen nem követelhető vagy 
számon kérhető, s az apparátus törvényes, rutinszerű működésével, automatizmusaival 
nem biztosítható központilag kijelölt célok végrehajtása. Bármily csekély jogai 
vannak alapvetően a diktatúra alattvalóinak, kampányok idején még ezeket a jogokat 
is felfüggesztik.181

Mivel a totalitariánus uralomra jellemző szűk keresztmetszetek széles skáláját céloz-
hatják, a jogfelfüggesztő kampányok lehetnek gazdaságiak és politikaiak is. A gazdasági 
kampányokkal a következő fejezetben foglalkozunk részletesen [→ 5.5.6.2.]. Ami a politikai 
kampányokat illeti, a lényegük, hogy közpolitikai váltást idézzenek elő aktorváltással. Az 
aktorok lecserélését szolgáló választások híján a magas szintű pártkáderek kampányokat 
használhatnak arra, hogy végrehajtsák az állam bürokratikus apparátusának tömeges 
cseréjét. Sajátos problémája viszont a pártállamnak, amikor az ilyen akciókat legitimálnia 

179 Mizarari, „Disarmind Public Protests in Russia”, 399–401; „Political Discrimination in Hungary”.
180 „kampány”, 1973.
181 Ez a szakasz nagyban épít a jelen kötet egyik szerzőjének még az 1980-as években végzett kutatásaira. 

Lásd Magyar, „Kampányok a falusi térben az ötvenes évek elején”.
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kell. Elvégre a párt a munkásosztály élcsapata, tehát tévedhetetlen. Így a kampányt az 
„árulók” ellen kell kihegyezni: azok ellen, akik eltértek a hivatalos ideológiától, és elárulták 
a pártot és a munkásosztályt. Az ilyen kampányokat úgy lehet leírni, mint a demokráciák 
választási szakaszának inverzét:

1. szemben az állami pozíciókra jelentkezők mellett folytatott mobilizációval, a párt- 
állam azok ellen mobilizál, akiket el kell mozdítani az állami pozíciókból egy hoz-
zájuk kötődő ellenség kitalálásával (éberségi kampányok);182

2. szemben azzal, amikor egy demokratikus kihívó első számú emberét főjelöltnek 
választják, a pártállam „főgonoszt” választ első számú bűnbaknak, akit el kell ítélni 
mint főárulót és -összeesküvőt (ilyen volt Nyikolaj Buharin a Szovjetunióban, Rajk 
László Magyarországon, Rudolf Slánský Csehszlovákiában stb.);

3. szemben azzal, amikor a kampány csúcsán a pártok nagygyűlést tartanak, a pártál-
lam kirakatpert rendez,183 ahol a „főgonosz” bűnbakot koholt vádak alapján elítélik;

4. szemben azzal, ahogy a főjelölt és csapata a választási szakasz végén állami pozí-
ciókba kerül, a pártállam kisöpri az állami pozíciókból a „főgonosz” állítólagos 
„csapatát”;

5. szemben azzal, hogy a főjelölt elnyeri a legmagasabb állami pozíciót (a végrehajtó 
hatalom feje lesz), a párt a kirakatper eredményeként megbünteti a „főgonoszt” 
(jellemzően kivégzik).

Az inverz eljárás egyfelől tökéletesen illik a hivatalos ideológiába: ha a párt a munkás- 
osztály élcsapata, akkor a tagjait csak akkor lehet eltávolítani, ha árulók lesznek, vagy 
összeesküsznek az állampárt ellen. Másfelől rámutat, hogy a stabil, ideáltipikus kommu- 
nista diktatúrában az aktorváltásnak nincs békés, demokratikus útja.

A jogfelfüggesztő kampányok jellemvonásai a következőképpen sorolhatók fel. Elő-
ször, a kampány felülről lefelé irányul, és az állampárt vagy egy külön apparátus vezeti le. 
Ezt a kampányapparátust összeolvasztják az állam végrehajtó és igazságügyi szerveivel 
egyetlen intézményes hatalmi komplexummá, amely elvégzi a választási szituációk és 
döntési alternatívák szándékos kiiktatását. Másodszor, a jogfelfüggesztő kampányok 
lehetnek alkalmiak és periodikusak is, lévén, hogy nem választási ciklusokhoz, hanem a 
központi terv megvalósítási problémáinak ad hoc leküzdéséhez kapcsolódnak. Harmadszor, 
ez a fajta kampány, amely egy állami cél kierőszakolásáról szól, nem tekinthető másnak, 
csak igazgatási kampánynak, melynek során a felső szintű nómenklatúra lényegében 
mikromenedzseli a lakosságot és az alacsonyabb szinteket, hogy elvégezzék a nekik szánt 
feladatot. Végül, a kampányok nem teljesítése közvetlen szankciókkal jár, ami jelenthet 
jogi vagy jogon kívüli retorziót (pl. faliújságok s egyéb tömegkommunikációs eszközök 
segítségével történő megbélyegzést) is.

182 Lásd Goldman, Inventing the Enemy. Éberségi kampányok nemcsak a tisztogatási kampányok kapcsán, 
hanem bármely más „ellenséges” csoporttal – például a tőkésekkel vagy a „kulákokkal” – szembeni 
diszkriminációt legitimálandó is léteztek.

183 Hodos, Show Trials.
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4.3.3.2. A választások tipológiája

Áttérve a választásokra, a következő általános definíciót adhatjuk:

• Választás az a formális eljárás, melynek révén egy politikai rezsim választójoggal 
bíró lakossága megválaszt egy személyt (vagy egy pártot) egy közhivatal betöltésére 
(vagy kormány alakítására) egy előre meghatározott időre.

A hibridológiában, amikor el akarják határolni a demokráciák választási gyakorlatát 
az autoriterebb rezsimekétől, a két szempont, amit figyelembe szoktak venni, hogy (a) a 
választások szabadok és tisztességesek-e, és (b) van-e intézményes elfogultság a válasz-
tási rendszerben (pl. „gerrymandering”, amikor a hatalmon lévők érdekeinek megfelelően 
rajzolják át a választókerületeket). Ami az (a)-t illeti, Levitsky és Way szerint liberális 
demokráciákban „a választások szabadok abban az értelemben, hogy csalás vagy a válasz-
tók megfélemlítése gyakorlatilag nem létezik, és tisztességesek is, abban az értelemben, 
hogy az ellenzéki pártok viszonylag egyenlő feltételekkel indulnak: nincsenek elnyomásnak 
vagy zaklatásnak kitéve, és nem tagadják meg tőlük szisztematikusan a médiához és más 
kritikus erőforrásokhoz való hozzáférést”. Ezzel a helyzettel állítják szembe a hibrid rezsi- 
meket, ahol „a választások versengőek, [de] gyakran nem szabadok, és szinte mindig 
tisztességtelenek”, amibe beletartozik „a szavazólisták manipulálása, a leadott szavazatok 
számának felduzzasztása, […] az ellenzéki aktivisták és szavazási megfigyelők megfélem-
lítése, és […] az egyenlőtlen hozzáférés az erőforrásokhoz és a médiához”.184 Ami a (b)-t 
illeti, Schedler a „gerrymanderinget”, egy nagyvonalú „kormányozhatósági klauzulát”, 
valamint a többségi választási szabályokat említi mint olyan gyakorlatokat, amelyek „igen 
hatékonynak [bizonyultak] az ellenzéki pártok parlamenti súlyának minimalizálásában”.185

Ezekkel a változókkal az általános nehézség az ún. kontinuum-problémákban rejlik. 
Egyetlen demokráciában sincs tökéletes egyensúly a versenyzők erőforrásai között, de 
mégis kellene, hogy legyen valamilyen választóvonal a tisztességes („viszonylag egyenlő”) 
és a tisztességtelen („súlyosan egyenlőtlen”) különbségek között; sok demokráciában 
vannak többségi választási szabályok, sőt a kormányozhatósági klauzulák sem példa nélkül 
valók, mégis kellene lennie valamilyen választóvonalnak ezen technikák „demokratikus” 
és „antidemokratikus” hatása között a hivatalban lévők eltávolíthatóságára, és így tovább. 
A hibridológusok természetesen képesek voltak operacionalizálni ezeket a változókat,186 
a megoldásaik azonban gyakran igen önkényesek,187 ahogy az is, amikor a demokráciák és 
autokráciák közötti választóvonalat próbálják meghúzni.188 Valójában némi önkényesség 
logikailag elkerülhetetlen, amikor kontinuum-problémákat kell megoldani.189

184 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 7–8.
185 Schedler, „The Menu of Manipulation”, 45. Lásd még Schedler, „Democracy’s Past and Future”.
186 Lásd például Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 365–371.
187 Bosch, „Mapping Political Regime Typologies”, 114; Cheibub, Gandhi, és Vreeland, „Democracy and 

Dictatorship Revisited”, 74–79.
188 Bogaards, „Where to Draw the Line?”
189 Vö. Bogaards, „Measures of Democratization”.
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Az egyik módszer e probléma leküzdésére, ha viszonylagosan közelítjük meg, és in-
kább a változás irányát vizsgáljuk, semmint a konkrét állapotot bármely adott pillanatban. 
Lehet, nem tudunk pontos vonalat húzni aközött, hogy mikor „viszonylag egyenletes” és 
„súlyosan lejtős” a pálya, de azt meg tudjuk mondani, hogy egy rezsim egyenletesebbé 
vagy lejtőssebbé tette-e a pályát. Ez azonban csak esetenkénti elemzés céljaira alkalmas; 
tipológiát ilyen elven nem lehet létrehozni. Ez utóbbi célból javaslatunk szerint jóval egy-
szerűbb, használhatóbb változókat eredményezne, ha a két említett kritériumot az alábbiak 
szerint fogalmaznánk át:

1. az „intézményes elfogultságból” a „választási rendszer bevezetése” változó lesz, 
két lehetséges értékkel: konszenzuális és egyoldalú. A „konszenzuális” azt jelenti, 
hogy az adott választást olyan szabályokkal folytatják le, amelyeket mind a hata-
lom pártja, mind az ellenzék (azaz legalább egy valódi ellenzéki párt) elfogadott 
a törvényhozásban. Ezzel szemben az „egyoldalú” azt jelenti, hogy a választás 
lebonyolításához használt szabályokat a hatalmon lévők egyoldalúan vezették be, 
a (valódi) ellenzék szavazatai és egyetértése nélkül;190

2. a választás „tisztességes” jellegéből a „vezetők kampányfinaszírozásának törvé- 
nyessége” változó lesz, két lehetséges értékkel: törvényes és törvénytelen. A for- 
málisan demokratikus autokráciákban az állami források vagy az államapparátus 
felhasználása kampánycélokra tipikusan törvényellenes, tehát a vezetőkre mond-
hatjuk, hogy „törvényes + törvénytelen” forrásokat használnak (minthogy a tör-
vényes lehetőségeiket is kimerítik). Ha azonban nem fordul elő efféle törvényte-
lenség, akkor a vezetők kampányfinanszírozása törvényesnek tekinthető.191

Ezekkel a változókkal gyakorlatilag ugyanazokat a határokat húzzuk meg, mint a hibri-
dológusok, amikor „kompetitív” vagy „választásos autoriter” rendszerekről beszélnek. 
Hisz a „gerrymandering” vagy az inkumbens hatalmat segítő többségi szabályok esetében a 
választási rendszer bevezetése jellemzően egyoldalúan történik, a (valódi) ellenzék pedig el-
lene van a változtatásnak, és nem is szavazza meg. Hasonlóképpen, pontosan a törvénytelen 
finanszírozás az az ok, amely olyan forrásegyenlőtlenséget okozhat, amely „messze megha-
lad bármit, amit stabil demokráciákban valaha is láthatunk”,192 beleértve a közintézmények 
és adóbevételek pártcélú felhasználását. A konszenzualitás és a törvényesség azonban tisz-
tább megkülönböztetést tesznek lehetővé, mint a hibridológusok szokásos változói, mivel 
nagyrészt elkerülik az azokhoz kötődő kontinuum-problémákból fakadó kétértelműséget.

E két változó mellett két további szempontot is használni fogunk: (1) a hozzáférést 
az országos televíziócsatornákhoz a valódi ellenzék számára, amelyet egy, a nyílttól 
a korlátozottig, illetve a korlátozottól a zártig terjedő skálaként határozunk meg; és (2) a 
közintézmények semlegességét, amelyet a semlegestől az elfogultig, illetve az elfogulttól 
a kézi vezérlésig húzódó skálán fogunk kijelölni. („Közintézmény” alatt most nem az állami 
médiát értjük, hanem a bíróságokat, az országos választási hivatalt, az ügyészséget stb.) 

190 Köszönettel tartozunk Haraszti Miklósnak ezért az ötletért.
191 A választás szabadsága, bár normatív alapon természetesen fontos, a posztkommunista régióban, ha egy 

választás tisztasága sérül, akkor vele együtt a szabadsága is. Így a választási tipológiánkban fölöslegesnek 
tartottuk a „szabadság” dimenziójának felvételét, és a tömörség elvére hivatkozva elvetettünk.

192 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 11.
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Ezeket az új változókat már nehezebb operacionalizálni, és az értékük valóban ki van téve 
bizonyos kontinuum-problémáknak. Ugyanakkor tekinthetjük őket „relatív változóknak”: 
az értékük egy bizonyos pontban úgy válik értelmezhetővé, ha egy másik pontban felvett 
értéküket használjuk viszonyítási alapként. Példának okáért azt mondhatjuk, hogy ha 
a választási rendszert egyoldalúan fogadták el, akkor a közintézmények ideáltipikusan 
kevésbé semlegesek, mint a konszenzuálisan elfogadott rendszerekben. De különbséget 
tehetünk olyan rendszerek között is, ahol a valódi ellenzéknek van valamennyi hozzáférése 
az országos tévékhez, és azok között, ahol nincs ilyen. Ilyenformán használhatók ezek a 
változók, a segítségükkel pedig a választások fontos dimenzióira reflektálhatunk.

A 4.8. táblázat a választások négy típusát különbözteti meg. Ezek közül kettőben, 
a tisztességes és nem tisztességes választások esetén a választási rendszer bevezetése 
konszenzuális. A különbség köztük a vezetők kampányfinanszírozásában rejlik: abban, 
hogy melyikben vannak mind törvényes, mind pedig törvénytelen elemek. Jelcin korábban 
említett kampányfinanzírozása jó példa. Bár végrehajtottak néhány kisebb változást a 
választási rendszerben is néhány hónappal a választás előtt, a rendszer bevezetése konszen-
zuálisan történt, Jelcin viszont törvényellenesen is jutott kampánypénzekhez. A kampány-
finanszírozás anomáliáira Magyarországon is szép számmal találunk példákat, leginkább 
a 2010 előtti, demokratikus időszakból, melynek egyik fontos oka az volt, hogy az állami 
pártfinanszírozás éves költségvetési rendszere nem volt tekintettel a választási kampányok 
igényeire.193 Nem tisztességes választások esetén az országos tévékhez való hozzáférés és 
a közintézmények semlegessége ideáltipikusan rosszabb, mint tisztességes választások során, 
de semmiképpen sem annyira, hogy az olyan jelentősen változtasson a választás kimenete-
lén, mint az erőforrások kiegyenlítetlensége. Így míg a tisztességes választás ideáltipikusan 
a liberális demokráciákra jellemző, addig a nem tisztességes választás a patronális de-
mokráciára nézve ideáltipikus.

193 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 18–20.

4.8. táblázat. A választások típusai.

Választási rendszer 
bevezetése

Vezetők kampány-
finanszírozásának 
törvényessége

Hozzáférés országos 
tévékhez a valódi 
ellenzék számára

Közintézmények 
semlegessége

Tisztességes 
választások Konszenzuális Törvényes Nyílt

Korlátozott

Zárt*

Semleges

Elfogult

Kézivezérelt

Nem tisz-
tességes 
választások

Konszenzuális Törvényes + 
törvénytelen

Manipulált 
választások Egyoldalú Törvényes + 

törvénytelen

Kihívó nélküli 
választások Egyoldalú* Törvényes + 

törvénytelen**

*   Diktatúrákban nincs is törvényes ellenzék, amely indulhatna.
** Diktatúrákban nincs feltétlenül szükség törvénytelen finanszírozásra, mivel az állampárt törvényesen használhat az 
      állami forrásokat.
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A választások harmadik típusa a manipulált választás. Itt a választási rendszer beve-
zetése eleve egyoldalú, ez pedig nemcsak a választókerületi határok önkényes megvál-
toztatását (mint Magyarországon) jelentheti, hanem bármely részletét, mint például a 
jelöltté válás szabályainak szigorítását (mint Oroszországban) vagy a választási küszöbök 
manipulációját (mint Moldovában). Ha hozzávesszük, hogy az országos tévékhez való 
hozzáférés is korlátozottabb a valódi ellenzék számára, mint a nem tisztességes válasz-
tásoknál (uralt kommunikációs szféra [→ 4.3.1.2.]), a közintézmények pedig elfogultak, 
kimondhatjuk, hogy a manipulált választások azok, amelyekben (1) lojalitás-strukturáló 
kampányok vannak, és (2) ideáltipikusan a patronális autokráciák sajátjai.

Hale kutatásai alapján, melyek kiterjedtek az ilyen rezsimek választási gyakorlataira 
is, a manipulált választások funkcióit az alábbiak szerint lehet csoportosítani:

 ◆ lojalitásdemonstráció: manipulált választások esetén egy profán, választási ak-
tusból szakrális, lojalitásdemonstráló aktus válik. A „választás” a patronális há-
lók és tagjaik behódolásának felmutatása, alkalom a vezetők számára a támogatók 
mobilizálására;

 ◆ a patronális háló formális politikai pozícióinak kontrollált megújítása: a válasz-
tások hasznos mechanizmust biztosítanak más hálók kooptálására, pénzek elosztá-
sára, vagy a fontos elitcsoportok közötti hatalommegosztás elősegítésére. Mi több 
– mondja Hale –, a választások során próbára tehetik az újonnan kooptált kliensek 
minőségét, akik majd az autokratikus rezsim apparátusát alkotják, s lehetőség nyílik 
új, potenciálisam értékes kliensek felfedezésére is. Ugyanis a fogadott politikai család 
közhatalmi funkciót képviselő tagjainak kell bizonyos képességekkel rendelkezniük 
ahhoz, hogy a patronális háló igényelte feladatoknak úgy tudjanak megfelelni, hogy 
eközben a kényszer erőszakos mechanizmusait minimalizálni lehessen [→ 3.6.2.3.];

 ◆ stabilizáció, kockázatminimalizálás: az olyan rezsimek, amelyek nem engedé-
lyezik a választásokat, válságokkal és forradalmakkal néznek szembe, melyek ki-
menete roppant kiszámíthatatlan a vezető számára. Ez a kockázat érdekeltté teszi 
a vezetőket abban, hogy a társadalmi kihívásokat megpróbálják kiszámíthatóbb 
mechanizmusokba, például (manipulált) választásokba csatornázni. Amikor ezt 
teszik, a vezetők a politikai küzdelmet olyan alapszabályok szerint strukturálják, 
amelyeket maguk terveznek meg, amelyek lehetővé teszik, hogy hosszan tervezze-
nek előre, és amelyek csökkentik a hatalomvesztés kockázatát is; 

 ◆ legitimáció: a csúcspatrónusok a manipulált választásokból is legitimációt fa-
kasztanak. Az ilyen győzelmek mindenkivel tudatják, hogy a hivatalos győztes, a 
csúcspatrónus valóságosan rendelkezik azzal a nyers erővel, amellyel választáso-
kat manipulálhat és megszervezheti önnön győzelmét. Mindez olyan ösztönzőket 
teremthet, amely a győztes informális patronális hálója köré koordinálja a többi 
társadalmi hálót, ami megszilárdítja az egypiramisos berendezkedést.

Mint Hale kifejti, a manipulált országos választások lehetővé teszik a patronális hálók szá-
mára, hogy kommunikálják az erejüket, s közülük a dominánsak világossá tegyék, hogy ké-
pesek megvalósítani az ígéreteiket, forrásokat adni, vagy megbüntetni az engedetleneket a 
jövőben. Ez szükséges ahhoz, hogy a potenciálisan áruló, ingadozó eliteket ráncba szedjék.194

194 Hale, Patronal Politics, 72.
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Nyilvánvaló, hogy a választások tétje az uralkodó elit számára más a liberális demok-
ráciákban, mint a patronális autokráciákban. Liberális demokráciában választást 
elveszteni annyit tesz, hogy az ember elveszti a kormányzati hatalmat, és a lehetőséget, 
hogy a politikáját megvalósítsa. De egy pártot, még ha a hatalomból el is távolítják, 
nem rekesztik ki a politikai arénából: a volt vezetők ellenzékbe vonulnak, ahonnan 
továbbra is részt vesznek a társadalmi érdekbeszámítás folyamatában, annak a következő 
ciklusában pedig újra megmérettethetik magukat. Demokratikus vezetők nem követnek 
el törvénytelenséget a hatalomban, vagy legalábbis nincs közben védernyő fölöttük, amely 
kizárja bármiféle eljárás lehetőségét [→ 3.6.3.1.]. Tehát nem kell (újraindított) bűnügyi 
eljárással szembenézniük, mihelyt kikerülnek a hatalomból. Ezzel éles ellentétben, pat-
ronális autokráciában a hatalmon lévők bűnöket követnek el már a rendszer alapvető 
természetéből eredően is: azzal, hogy egy informális patronális háló vezetőjeként személyes 
vagyonukat gyarapítják az ügyészi hivatal asszisztenciája mellett [→ 4.3.4.3., 4.3.5.2.]. Mivel 
az államot bűnszövetkezetként működteti, a csúcspatrónus a büntetőjogi felelősségre 
vonást és a börtönt kockáztatja, ha veszít. Erre számos precedenst láthatunk: egy spanyol 
politikatudós, Abel Escribá-Folch azt találta, hogy az ún. perszonalista rezsimekben 
(amelynek a patronális autokrácia egy altípusa) a második világháború utáni autokraták 
politikai karrierje az esetek 63%-ában száműzetésben, börtönben vagy halállal ért véget – 
gyakrabban mint a katonai diktátoroké (51%), és majdnem kétszer olyan gyakran, mint a 
királyoké és hasonló uralkodóké (37%).195 A posztkommunista régióban három jellegzetes 
példára utalhatunk (időrendi sorrendben): Viktor Janukovics volt ukrán csúcspatrónus, 
akinek az uralmát megdöntötte az Euromajdan-forradalom, és azóta is száműzetésben 
él Oroszországban, miközben egy ukrán bíróság távollétében tizenhárom évi börtönre 
ítélte hazaárulásért [→ 4.4.2.3.]; Nikola Gruevszki, a volt macedóniai csúcspatrónus, akit 
korrupciós vádak alapján lemondásra kényszerítettek és két év börtönre ítéltek, majd 
sikerült megszöktetni a macedón és a magyar titkosszolgálatok segítségével [→ 7.3.4.3.]; 
és Vladimir Plahotniuc, a volt moldovai csúcspatrónus, aki erős nemzetközi nyomásra 
menekült el – udvartartásával együtt – egy magángépen Moldovából [→ 7.3.4.4.]. A lé-
nyeges, közös elem ezekben az esetekben, hogy a választási győzelem élet-halál kérdés 
a csúcspatrónus számára, hiszen a tét nem pusztán az, hogy hatalomban marad vagy 
ideiglenesen kikerül-e a kezéből a főhatalom (mint a liberális demokráciában). Ez az 
egyik fontos ok, amiért a csúcspatrónusok manipulálják a választásokat, és minden áron 
igyekeznek bebiztosítani, hogy hatalomban maradhassanak – nem csak azért, hogy álta-
lában az elitérdeküket gördülékenyen valósíthassák meg.196

A 4.8. táblázat végéhez érve szólunk a kihívó nélküli választásokról, ahol a szava-
zatokat már nem „számolják”, hanem csak a kívánt „eredményt” hirdetik ki, és a fenti 
pontban leírt jellemzők is szélsőséges formáikban érvényesülnek. A politikai szereplők 
kiszorítását olykor a szó szoros értelemben vett kiiktatásuk váltja fel: ellenzéki pártok 
betiltása, jelöltjeik bebörtönzése, karizmatikus személyeik száműzetésbe kényszerítése 
vagy akár fizikai likvidálása.197 Ezek az elemek már a patronális autokrácia szélsőséges 
formáiban is megjelenthetnek, ahol a maffiaállam már inkább neoszultanisztikus, mint 
neopatrimoniális (például Türkmenisztán vagy Üzbegisztán) [→ 2.4.2.], de kihívó nélküli 

195 Escribà-Folch, „Accountable for What?”
196 Vö. Petrov, Lipman és Hale, „Three Dilemmas of Hybrid Regime Governance”.
197 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 7.
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választások általánosabban a kommunista diktatúrákban vannak. A Szovjetunióban 
egyetlen párt volt és egyetlen jelölt, akire szavazni lehetett; a kommunista Lengyelország-
ban csak a kommunista párt egy transzmissziós szíjának, a Nemzeti Egységfrontnak 
(amely magát a választást is bonyolította) a jelöltjei indulhattak a választásokon. Ezek-
nek a választásoknak a célja se nem az országos politikaváltás volt, se nem pedig a 
választói legitimáció megszerzése önmagában. A kommunista diktatúrák kihívó nélküli 
választásainak fő, ideáltipikus funkciója mobilizálni és ellenőrizni mind a közönséges 
alattvalókat (akiket kortesek biztatnak a szavazásra, majd ellenőrzik is, hogy mindenki 
elment-e), mind pedig a jelölteket (akik a párt akaratából „indulnak” bizonyos pozíciókért 
a nómenklatúrában).198 Ez a mindenkire kiterjedő, teljes körű megfigyelés és totalitariánus 
mobilizáció ellentétben áll a patronális autokráciákkal, ahol a maffiaállam fent leírt 
gyakorlatait úgy összegezhetjük, mint a támogatók mobilizálásának és a nem-támogatók 
demobilizásának pragmatikus, vegyes technikáját.

4.3.3.3. Szavazás egyesülési szakasz nélkül: népszavazások

Végül, de nem utolsó sorban szólnunk kell a népszavazásokról, melyek a szavazási esemé-
nyek egy sajátos fajtáját képviselik. A népszavazásokat az alábbi módon definiálhatjuk:199

• Népszavazás vagy referendum az a formális eljárás, amelynek során egy politikai 
egység szavazópolgárait felkérik, hogy közvetlenül szavazzanak egy (közpolitikai) 
kérdésről.

A népszavazások rövidre zárják a társadalmi érdekegyeztetési folyamatot. Míg a válasz-
tások a képviseleti demokrácia megtestesülései – ahol a szavazókorú polgárok úgy gya-
korolnak beleszólást az életük irányításába, hogy olyan képviselőket választanak, akik 
nekik megfelelő törvényeket hoznak –, addig a népszavazások a közvetlen demokrácia egy 
formáját jelentik, ahol az emberek közvetlenül szavaznak adott kérdésekről, törvényekről 
vagy személyekről egyszerű, bináris „igen-nem” (egyetértek vagy nem értek egyet) for-
mula szerint.200 Tehát míg a választásokat meg kell előznie az egyesülésnek, azaz egy olyan 
szakasznak, amikor pártok alakulnak, amelyek aztán versengenek az emberek szavazatáért, 
a referendumokhoz nem kell ilyen szervezeteknek alakulniuk: a népakarat közvetítésének 
strukturált intézményei nem játszanak szerepet. A népszavazásokat tipikusan kampá-
nyok előzik meg, azaz a megvitatás egy intenzív formája, de a társadalmi érdekbeszámítás 
következő szakaszait átugorják, és közvetlen döntési lehetőséget adnak a többségnek.

Liberális demokráciában a politikai rendszer dominánsan képviseleti; a népsza-
vazás, ha létezik is a jogrendben, jellemzően csak korlátozott szerepet játszik. Egyfelől a 
népszavazások szerepe korlátozott, amennyiben rendszertelen és valóban ritka események. 
A legtöbb törvényt a parlamentek alkotják, egészítik ki, vagy törlik el, vagyis a képviselők, 
akik a nép nevében döntenek; népszavazást pedig csak egy-egy igen konkrét és a 
társadalom érdekeit alapvetően érintő kérdésben tartanak.201 Másfelől míg minden felnőtt 

198 Zaslavsky és Brym, „The Functions of Elections in the USSR”.
199 Morel, „Referendum”.
200 Morel, „Referendum”, 502–508.
201 Morel, „Referendum”, 512–514.
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polgárnak alkotmányos joga, hogy népszavazást kezdeményezzen, az ügyek, amelyekről 
népszavazni lehet, jellemzően korlátozva vannak (a) a kérdés típusa szerint (például 
az adószabályok vagy a költségvetési kérdések gyakran ki vannak zárva), valamint (b) 
magának a referendumnak a típusa szerint (például néha nem lehet propozitív – olyan, 
amely egy törvényt vezet be –, csak abrogatív – amely egy hatályos törvényt visszavon).202 
Történelmileg két olyan alapvető kérdést emelhetünk ki, amelyekről többnyire népszava-
zásokat tartanak: (1) új alkotmány elfogadása, ami azt jelenti, hogy az „alapvető játék-
szabályokat” nem egyszerűen a politikusok alkotják, hanem a nép közvetlenül is elfogadja 
azokat; és (2) nemzetközi szövetségbe való belépés, a térségben leginkább az EU-ba, 
amely meg is kívánja a jelölt országoktól, hogy népszavazást tartsanak arról, hogy a lakos-
ságuk csatlakozni kíván-e, vagy sem. Emellett – a már említett korlátokon belül – (3) konkrét 
politikai kérdésekről is tarthatnak népszavazásokat. Ezeket kezdeményezhetik kormá-
nyok (hogy a nép bizalmával támasszák alá az éppen folytatott politikát, vagy hogy olyan 
törvényeket hozzanak, amelyeket más körülmények közt nem lehetett volna meghozni), 
vagy az ellenzék és független polgárok is (hogy megváltoztassanak olyan törvényeket, 
amelyeket máskülönben az éppen regnáló hatalom magától nem változtatna meg).203

Az ember azt gondolhatná, hogy a népszavazások jelentősebb szerepet játszanak 
a patronális autokráciákban. Hiszen látszólag ez az eszköz jól illeszkedik a populizmus 
ideológiai keretébe: a népakaratot közvetítő strukturált intézmények elutasítása része a 
populizmus meghatározásának [→ 4.2.3.], s amit a referendumok képviselnek, az pontosan 
a közvetlen kapocs a nép és a végrehajtó hatalom feje között, akivel a népszavazás tudatja, 
mit akar a többség.204 Csakhogy valójában, ahogy a populizmus is arra irányul, hogy – 
miközben a népre és a népi legitimációra hivatkozik – az állami döntéshozatal jogát kivegye 
a nép kezéből, és helyette a populista dönthesse el, mi áll „a nemzet” vagy „a nép” érdekében, 
a patronális népszavazások is csak a közjó értelmezése patronális kisajátításának eszközei. 
Máshogy fogalmazva, a népszavazásokat a patronális autokráciákban arra használják, 
hogy megerősítsék a csúcspatrónust a közjó egyetlen értelmezőjének pozíciójában, 
és hogy eltávolítsák a korlátokat a hatalma útjából, avagy – a populista narratíva szerint 
– hogy engedjék őt átlépni a fölösleges jogi korlátokon „a nép” céljainak megvalósítása 
érdekében (szubsztantív-racionális legitimáció).

Ronald J. Hill és Stephen White a posztkommunista népszavazásokat vizsgálva 
úgy találták, hogy „figyelemre méltó, milyen gyakorisággal alkalmazták a népszavazást 
[…] antidemokratikus vezetők helyzetének megszilárdítására, és hatalmuk korlátainak 
megkerülésére”.205 Például Azerbajdzsánban 2009-ben népszavazást tartottak 29 alkot-
mánymódosítás ügyében, amelyek között ott volt az elnöki hivatali időkorlát eltörlése, 
csakúgy, mint több olyan intézkedés, amely tovább koncentrálta a hatalmat a csúcspatrónus, 
Ilham Aliyev kezében. A népszavazást semmiféle demokratikus vita nem előzte meg, csak 
egy lojalitás-strukturáló kampány, amely megfélemlítette a szavazókat és mindazokat, 
akik ellenezték az alkotmány átírását.206 Hasonlóképp, Belaruszban a kétperiódusos elnöki 
korlátot három periódusra bővítették 2004-ben, majd teljesen eltörölték, lehetővé téve 

202 Morel, „Referendum”, 508–512.
203 Mendelsohn és Parkin, Referendum Democracy.
204 Vö. Soós, „Comparing Orbánism and Gaullism”.
205 Hill és White, „Russia, the Former Soviet Union and Eastern Europe”, 124–125.
206 Hill és White, „Russia, the Former Soviet Union and Eastern Europe”, 129–132.
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a csúcspatrónusnak, Aljakszandr Lukasenkának, hogy meghatározatlan ideig hatalmon 
maradjon. Korábban, még 1996-ban egy népszavazás úgy változtatta meg az alkotmányt, 
hogy az ő kezébe koncentrálta az olyan kulcsfontosságú kinevezések jogát, mint a 
Legfelsőbb Bíróság és a Legfelsőbb Gazdasági Bíróság tagjai, a Központi Bank elnöke és 
felügyelőbizottsági tagjai, a Legfőbb Ügyész, az Alkotmánybíróság elnöke, és a Központi 
Választási és Népszavazási Bizottság elnöke.207 Közép-Ázsiában is találhatunk további 
példákat, olyan országokban, mint Üzbegisztán, Kazahsztán és Kirgizisztán, ahol a nép-
szavazások általános tendenciája növelni az elnök hatalmát és szűkíteni a demokratikus 
lehetőségeket.208 Végül Oroszországban, miután a parlament hasonló változtatásokat 
fogadott el, 2020-ban Vlagyimir Putyin is népszavazást tartott az alkotmány módosításá-
ról, hogy tovább központosítsa az elnöki hatalmat, és hogy további 16 évig uralkodhasson, 
túl minden időkorláton [→ 4.4.2.2.].209

Másfelől viszont egyetlen, az ellenzék által indított népszavazás sem volt még 
egyetlen patronális autokráciában sem. Valójában patronális autokráciában a népszava-
zást mint a társadalmi érdekbeszámítás eszközét semlegesítik: a közvetlen népakaratra 
való hivatkozás az érdekbeszámításon alapuló népakarat kizárásának eszközévé 
válik. A semlegesítést el lehet érni a népszavazás kiírási követelményeinek szűkítésével 
(növelni a megtartáshoz szükséges aláírások számát stb.), vagy annak a hivatalnak 
a patrimonializálásával, amely dönt a referendumok felől, és politikailag szelektíven 
utasítja el a népszavazási kezdeményezéseket. A semlegesítésnek különösen durva módját 
alkalmazták Magyarországon 2016-ban, amikor kopaszok egy Kubatov Gábor Fidesz-
pártigazgatóhoz kapcsolódó csoportja fizikailag elállta az utat Nyakó István szocialista 
politikus előtt az Országos Választási Hivatalban, és megakadályozta, hogy benyújtson 
egy népszavazási kezdeményezést.210 A rendőrség nyomozni kezdett az ügyben, de végül 
„bűncselekmény hiányában” beszüntette a vizsgálatot, amit oknyomozó újságírók egyér-
telműen a politikailag szelektív bűnüldözés esetének minősítettek [→ 4.3.5.].211

Végül kommunista diktatúrában a népszavazást éppoly fölöslegesnek tekintik, mint 
a többpárti választásokat, és az alattvalóknak nincs is joguk népszavazást kezdeményezni 
(nem is szólva az állampárttal szemben ellenzékben lévőkről).212 Történetileg a népsza-
vazások akkor váltak a politika fő eseményévé a kommunista rendszerekben, amikor a 
felbomlásukhoz járultak hozzá, beleértve az 1987-es lengyelországi referendumot, valamint 
a Szovjetunió tagállamaiban 1991-ben tartott függetlenségi népszavazások sorát.213

207 Hill és White, „Russia, the Former Soviet Union and Eastern Europe”, 132.
208 Hill és White, „Russia, the Former Soviet Union and Eastern Europe”, 132–133.
209 Érdekes eredményekre juthatunk, ha összehasonlítjuk ezeket a posztkommunista népszavazásokat az 

1988-as chilei népszavazással. Augusto Pinochet egy, a mi fogalmaink szerint leginkább a konzervatív 
autokrácia egy altípusaként jellemezhető katonai junta vezetőjeként újabb nyolc évvel szerette volna 
meghosszabbítani regnálását a népszavazás révén. Szemben azonban a patronális autokratákkal, akik 
könnyedén megnyertek volna egy ilyen referendumot (a valódi ellenzék elnyomása és a kommunikációs 
szféra leuralása révén), a konzervatív autokrata Pinochetet leszavazták, és el is fogadta az eredményt 
és távozott a hatalomból 16 év uralkodás után. Valóban, pont ez különböztet meg egy jobboldali 
ideológiavezérelt politikust egy ideológiaalkalmazó populistától [→ 6.4.1.].

210 Herczeg, „A hatalom egy éve kopasz erőemberekkel mutatta meg, mi a véleménye a demokráciáról”.
211 Csikász és Rádi, „Kubatov kopaszai akciótak az NVI-nél, felülről állíthatták le a nyomozást”.
212 Hill és White, „Russia, the Former Soviet Union and Eastern Europe”, 114–116.
213 Hill és White, „Russia, the Former Soviet Union and Eastern Europe”, 116–124.
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4.3.4. Törvényalkotás: közpolitikák, törvények és parlamentek
A törvényalkotási szakasz akkor kezdődik, amikor eldőlt, kik leszek a politikai közösség 
(formális) döntéshozói. A döntéshozók fő attribútuma, hogy ők döntik el, hogyan fogják 
használni az állam politikai hatalmát, s ez azt jelenti, törvényeket és szabályokat fognak 
alkotni a közösség formális intézményi rendszerén belül.

Ha a kormányalkotó aktorokat elemezzük, először is különbséget kell tennünk (1) 
szakpolitikai és (2) legitimációt megkérdőjelező aktorok között. Egyszerűen szólva 
az előbbiek csupán „beszállnak a játékba”, míg az utóbbiak előbb átírnák a szabályokat is. 
Akárcsak a szakpolitikai és a legitimációt megkérdőjelező tüntetések esetében, a szakpoli-
tikai aktorok nem lépnek ki a rezsim logikájából, amennyiben a politikai hatalmat 
az érvényes alkotmány keretei között, annak korlátain belül kívánják gyakorolni. Ezzel 
szemben a legitimációt megkérdőjelező aktorok olyan módokon akarják használni a 
politikai hatalmat, ahogy az nem volna megengedett azok közt a fennálló jogi keretek 
közt, amelyektől hatáskörüket szerezték.214

A legitimációt megkérdőjelező aktor lehet populista vagy kommunista (ami alatt 
olyan aktort értünk, aki kommunista diktatúrát szeretne bevezetni). Az előbbi esetében 
demokratikus pártrendszer látunk patronális kihívóval: a populista belép a pártok verse-
nyébe, és ha győz, akkor ki akar majd lépni az alkotmányosság által számára biztosított 
keretek közül. Ha a legitimációt megkérdőjelező aktor kommunista, akkor viszont lehet, 
hogy ő vagy a pártja nem is vesz részt a versengésben, hanem erőszakos forradalommal 
akarja leváltani a fennálló rendszert.215 Ez mutatja a különbséget a populizmus és a 
marxizmus-leninizmus között: míg a kommunista forradalmár (1) doktriner, aki ki akarja 
cserélni az egész kiinduló rendszert, és (2) formális elnyomással akarja helyettesíteni azt, 
addig a populista (1) pragmatikus, aki nem akarja lecserélni az egész kiinduló rendszert, 
és (2) informális elnyomást akar bevezetni. Máshogy fogalmazva, míg a kommunista úgy 
alakítaná az egész formális intézményi rendet, hogy törvényesen vezethessen be totali-
tariánus uralmat, addig a populista kompromisszumot keres a rendszer autokratikussá 
alakítása és az elnyomás informális keretek közt tartása között. Tehát miközben számos 
intézményi változást előidéz, a populista vezetőnek (csúcspatrónusnak) mégis rendszeresen 
át kell hágnia a törvényt, s ilyenformán bűnöző államot működtet, már ha megvan a 
monopóliuma hozzá, hogy bevezesse [→ 2.4.4., 4.4.2.].

Minthogy ez az egész rész ideáltipikus rezsimekben, azaz stabil politikai közösségekben 
foglalkozik a társadalmi érdekbeszámítás intézményeivel, halasszuk az átmeneti periódusok 
és a legitimációt megkérdőjelező törvényalkotás (intézményi átszervezés) tárgyalását egy 
későbbi részre [→ 4.4.3.]. Elemezzük tehát a törvényalkotást már megalapozott, stabil 
politikai közösségekben, a következő érvelési lánc szemei mentén: 

1. az aktorok, akik döntéshozók lesznek, egy bizonyos típusba tartoznak (amint 
azt fentebb kifejtettük, amikor különbséget tettünk demokratikus, patrónus- és 
állampártok között);

214 Scheppele, „Autocratic Legalism”.
215 Vö. Hobsbawm, A szélsőségek kora, 56–84.
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2. bizonyos típusú aktoroknak bizonyos fajta politikai motivációik vannak, azaz, 
elképzelésük, hogy hogyan akarják használni a politikai hatalmat;

3. bizonyos fajta politikai motivációkat bizonyos típusú törvények alkotásával lehet 
megvalósítani;

4. bizonyos típusú törvényeket csak bizonyos fajta törvényhozásokban vagy parla-
mentekben lehet alkotni, amelyek illenek a rezsim tágabb intézményi szerkezetébe.

Az első lépés a törvényalkotási szakasz előzménye, míg a következő három lépés összefogja 
azt (ha nem a legitimáció megkérdőjelezéséről és rendszerváltásról beszélünk). A következő 
részeket a második, harmadik és negyedik lépésnek szenteljük, ebben a sorrendben.

4.3.4.1. Szakpolitika, hatalmi politika, patronális politika

Bármilyen politikai rezsimet vizsgálunk, az állam216 formális politikai cselekedeteit közpo-
litikáknak nevezhetjük.

• Közpolitika a politikai hatalom formális eszközökkel (az állam formális csatornáin 
keresztül) történő használata.

Hogy meghatározhassuk, hogy alapvetően a közpolitikák mely típusát alkalmazzák a csúcs-
béli rezsimtípusokban, meg kell vizsgálnunk döntéshozóik, azaz az uralmi elit típusát és 
motivációit [→ 2.3.1.]. Liberális demokráciában a választások győztese demokratikus 
párt. Ennek megfelelően működésének uralkodó elve a társadalmi érdek elve, ami azt 
jelenti, hogy (1) ideológiai alapú, vagyis arra akarja használni a politikai hatalmat, hogy 
valamiféle ideológiának (bal/jobb vagy más)217 megfelelően szervezze a társadalmat, és (2) 
korlátai vannak a kezében lévő politikai hatalom használatának, részint a demokrati-
kus pártok belső struktúrája, részint pedig a fékek és ellensúlyok konstitucionalizmusból 
fakadó, rezsimszintű rendszere miatt [→ 4.4.1.]. Így tehát a politikaihatalom-használatuk 
dominánsan szakpolitikákban testesül meg:

• Szakpolitika a közpolitikának az a típusa, amely a társadalmi érdek elvén alapul, 
tehát egy ideológia megvalósulását célozza, de a hatalom kizárólagos birtoklása 
nélkül.

A szakpolitikák a jóléti államhoz köthető legkülönfélébb tevékenységeket ölelik fel, beleértve a 
szociális programokat, a közoktatást és az egészségügyet, az adópolitikát, a piaci szabályozást 
(mint a fogyasztóvédelem vagy a minimálbér), és így tovább. Sok változata és kombinációja 
van az ilyen programoknak, a hivatalban lévők ideológiai pozíciójától függően. Közös jel-
lemzőjük azonban, hogy mind ideológiát követnek, és tiszteletben tartják a „játékszabályokat”, 
vagyis a konstitucionalizmust és általában az emberi méltóságot [→ 4.2.2.].

216 Elsősorban a központi kormányzatot irányító uralmi elitről fogunk beszélni, bár más kontextusban a 
definícióink alkalmazhatók önkormányzatokra is.

217 Vö. Albright, „The Multidimensional Nature of Party Competition”.
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A kommunista diktatúrát egy állampárt vezeti, amelynek uralkodó motivációja 
a totalitariánus ideológiavégrehajtás. Ennek értelmében egyfelől az ideológiáját akarja 
végrehajtani, és e tekintetben nemigen különbözik a demokratikus pártoktól, az ideológiai 
keretrendszerébe azonban beletartozik a közjó bürokratikus kisajátítása és értelmezése 
is. Ezért a kommunista ideológia megvalósítását a hatalom kizárólagos birtoklása révén 
kívánja megvalósítani. Másfelől pedig a kommunista diktatúra totalitariánus, vagyis arra 
használja a politikai hatalmat, hogy doktriner módon uralja és olvassza egybe a társadalmi 
cselekvés minden szféráját. Sakwa így foglalja össze a totalitarianizmus fogalmát: „A tota-
litarianizmus központilag a hatalom struktúrájára és alkalmazására összpontosít, és 
hangsúlyozza a hatalom és befolyás minden alternatív forrásának (a »szeparatizmus 
szigeteinek«) elpusztítását a társadalomban. Totalitariánus társadalomban a párt és a 
nép között minden köztes intézményt eltávolítanak. Sok más között a törvényt alárendelik 
a hatalmi központnak, és a gyakorlatban még a látszatát is elveszti, hogy független lenne 
az államtól és a párttól […]. Mindezt gyakran az atomizáció fogalmával szokták leírni: 
minden olyan társadalmi kötelék és csoport megsemmisítése, amely nem szükséges a tota-
litariánus rendszer fenntartásához. A rezsim eltörli a megkülönböztetést a magánszféra 
és a közösségi szféra között, és az egyéneket a magány, az anómia és az elidegenedés 
jellemzi” (kiemelés tőlünk).218

Ezzel összhangban a kommunista diktatúrákban elsősorban hatalmi politikákat látunk:

• Hatalmi politika a közpolitikának az a típusa, amely az ideológiavégrehajtás elvén 
alapul, ami az jelenti, hogy egy ideológia kivitelezésére törekszik a hatalom kizáró-
lagos birtoklásán keresztül.

Jó példa a hatalmi politikára az indoktrináló oktatás, az elnyomó kultúrpolitika, vagy a 
gazdaságban a teljes foglalkoztatottság és a központi tervezés, melyek mindegyike (az ideál-
tipikus szocialista rendszerben) a hivatalos kommunista politikát testesíti meg és segíti elő.

Végül patronális autokráciában a választások győztese egy patrónuspárt, ami azt 
jelenti, hogy a de facto politikai elit a fogadott politikai család tagjaiból áll. Az informális 
patronális háló domináns motivációja az elitérdek, azaz a hatalomkoncentráció és a 
személyes vagyonosodás ikermotívuma, amelyeknek minden szakpolitikai megfontolás 
alárendelődik. Ennek megfelelően a maffiaállam politikái uralkodóan nem szak-, hanem 
patronális politikák:

• Patronális politika a közpolitikának az a típusa, amely az elitérdek elvén alapul, 
ami azt jelenti, hogy a hatalom kizárólagos birtoklását és a személyes vagyonfel-
halmozást célozza.

Valójában azt mondhatjuk, hogy míg a patronális autokrácia formálisan demokratikus, 
a közpolitikáit nem lehet úgy elemezni, mintha szakpolitikák lennének. Ugyanis par 

218 Sakwa, Soviet Politics in Perspective, 157. Az ezt követő oldalakon Sakwa említi, hogy a totalitarianizmus 
eme „klasszikus” felfogását sokan kritizálták mint túl statikus és valójában pontatlan leírást, amely 
hézagmentes monolitokként ábrázolja a kommunista diktatúrákat, miközben nem voltak azok. Azonban 
nekünk pont egy ilyen statikus fogalom kell, hogy ideáltípust tudjunk alkotni, amihez képest aztán már 
le lehet írni a való világ jelenségeit az adott típushoz való közelség és eltérés alapján [→ Bevezetés].
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excellence szakpolitikák csak demokratikus viszonyok közt léteznek, ahol a társadalmi 
érdek helyébe nem lép elitérdek. A patronális politikák elsődleges szempontja és célja a 
patronalizáció és a patrimonializáció a társadalmi cselekvés valamennyi szférájában, míg 
a szakpolitikai célkitűzések mint a politikai döntések indítékai háttérbe szorulnak. A dön-
téseknek szakpolitikai indítékuk nincs, csak szakpolitikai következményük, azaz hatnak 
a társadalomra, amely elszenvedi őket. Míg az olyan hatásokat, mint a növekvő egyen-
lőtlenségeket vagy általában az alsóbb rétegek elszegényedését hagyományos szociológiai 
és a szakpolitikák értékelésére használatos analitikai fogalmakkal szokták kifejezni, nem 
szabad elfelejtenünk, hogy amennyiben az adott országról megállapítottuk, hogy maffiaál-
lam, akkor ezek a társadalmi következmények csupán a fogadott politikai család központi 
motívumai megvalósításának a járulékos vagy „mellékhatásai”.219

4.3.4.2. Törvények és jogrendszerek a legitimációval összhangban

A közpolitikák törvényekben öltenek testet:

• Törvény az a közpolitikák megfogalmazására szolgáló jogi eszköz, amelyet politikai 
aktorok használnak és állami kényszerrel érvényesítenek (formálisan).

A törvénynek ez a meghatározása kissé körvonalazatlan. Amikor „jogról” beszélünk, 
ez olykor a „törvény” szinonimája, mert minden formális törvényi eszközre vonatkozik, 
amelyet (1) politikai aktorok használnak és (2) állami kényszerrel érvényesítenek. Más 
szóval a jog szabályai írják elő, hogyan kell az állami intézményeknek működniük, ideértve 
mind a belső működésüket, mind pedig a társadalom megszervezését. A jog szabályozza 
az emberek életét, és a törvények alkotják „a legfőbb eszközt, amelynek révén a kormány 
érvényesíti akaratát a társadalom fölött”.220 Így a jog (amely öltheti jogszabályok, rendeletek, 
szabályozások stb. formáját) nem más, mint a politikai cselekvés formális eszköze, az állami 
politikák kodifikált formája. 

Adott típusú közpolitikák adott típusú törvényeket kívánnak. A szakpolitikák esetében 
ezek korlátozott törvények:

• Korlátozott törvény az olyan törvény, amelyet szakpolitikákra szövegeztek, és 
olyan jogi környezetben alkalmaznak, amely korlátozza a tartalmát és a végrehaj-
tását (azaz az alkotmánnyal és más törvényekkel összhangban kell lennie).

Pontosabban fogalmazva a különböző törvények hierarchiába rendeződnek, ahol minden 
törvénynek (rendeletnek, szabálynak stb.) összhangban kell lennie a felette álló törvénnyel, 
s ahol az alkotmány áll – legfelső jogforrásként – a jogi hierarchia csúcsán.221 Így a korlá-
tozott törvény azt is jelenti, hogy a vezetők nem állnak az alkotmány vagy más törvény 
felett; éppen hogy alá vannak rendelve annak, abban az értelemben, hogy nem cseleked-
hetnek önkényesen, úgymond „kedvük szerint”, hanem politikai cselekvéseiket korlátozzák 

219 További tárgyalásért lásd a 7. fejezetet [→ 7.4.7.].
220 Whittington, Kelemen és Caldeira, The Oxford Handbook of Law and Politics, 1.
221 McLeod, „Kelsen’s Hierarchy of Norms”.
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az érvényben lévő törvények és szabályozások – magyarán joguralom van.222 Pontosan ezt 
jelenti a legális-racionális legitimitás: a törvényre úgy tekintenek mint önértékre, melyet 
nem lehet csak úgy figyelmen kívül hagyni, ha nem illik a vezetők (vagy a nép) közvet- 
len céljaihoz. Az ezekhez az elvekhez illő jog jellegét Martin Krygier és Adam Czarnota a 
következőképpen foglalják össze mint „egyszerű recepteket” az intézmények számára: 
„büntess előre-, ne pedig visszahatóan, világos, nyilvános, stabil szabályok alapján”.223 
Ezek az elvek egyrészt a kiszámíthatóságot szolgálják, másrészt pedig a polgárok emberi 
méltóságának tiszteletét. A polgároknak joguk van tudni, milyen jogszabályok vonatkoznak 
a cselekedeteikre. Az emberi méltóságból következik annak elismerése is, hogy léteznek „a 
szabadságnak autonóm zónái a polgárok számára, amiket nem lehet egyszerűen elvenni a 
társadalom mint egész érdekében. Ezt lehet látni a polgári jogok alkotmányos garanciáiban, 
a bűnügyi eljárás számos, a személyi szabadságot védő szabályában, és […] különösen az 
alkotmánybíróságoknál, amelyek függetlenek a végrehajtó hatalomtól”.224 Ebből következik, 
hogy míg a korlátozott törvények – a szakpolitika meghatározását követően – igyekeznek a 
társadalmat egy bizonyos ideológiának megfelelően berendezni, mégis a politikai cselekvést 
szigorú, intézményileg védett de jure normák korlátai között valósítják meg.

Ezzel szemben a kommunista diktatúrákra és patronális autokráciákra jellemző 
szubsztantív racionális legitimitás értelmében a jog alárendelődik a vezetőknek. 
Amikor a párfőtitkár parancsot ad, vagy a csúcspatrónus az országgal mint tulajdonával 
rendelkezik [→ 3.3.1., 2.4.2.], a formális igazságszolgáltatás helyébe egyfajta materiális 
igazságosztás lép. Másképpen szólva a jogot eszközszerepe kényszerítik, a törvények 
instrumentalizációját figyelhetjük meg. Mindez előfeltétele a hatalmi és patronális 
politikák végrehajtásának, és egyszersmind azt is jelzi, hogy a közpolitika ezen fajtáihoz 
más típusú törvények valók. Így a korlátozott törvény helyébe a szubsztantív racionális 
legitimitás az eszközszerű törvényt állítja:

• Eszközszerű törvény az a törvény, amelyet a patronális politika hatalma érdekében 
szövegeztek, és olyan politikai környezetben alkalmazzák, amely meghatározza a 
tartalmát és a végrehajtását (azaz a vezetők akaratával kell összhangban lennie).

Mint Podgórecki írja, az a jogrendszer, ahol a törvényt a hatalom eszközeként használ-
ják, „két ellentétes tendenciát tartalmaz: (a) tendenciát annak színlelésére, hogy tisztelet-
ben tartja a normatív konzisztenciát, a törvényi hierarchiát és a belső koherenciát; és (b) 
tendenciát a vak alkalmazkodásra a tényleges hatalom politikai igényeihez”.225 Mélyebbre 
merülve a részletekbe, Podgórecki elemzése alapján megjelölhetjük az eszközzé kovácsolt 
jogrendszerek lényegi sajátosságait, amelyek egyformán jellemzőek a diktatúrákra és az 
autokráciákra is:226

222 Krygier, „Rule of Law”.
223 Krygier és Czarnota, „The Rule of Law after Communism”, 4.
224 Zweigert és Kötz, An Introduction to Comparative Law.
225 Podgórecki, „Totalitarian Law”, 6–7.
226 Podgórecki, „Totalitarian Law”, 10–21.
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 ◆ a „legfelső jogforrás” a vezető politika elit, tehát nem az alkotmány, hanem a 
vezetők akarata az, amivel a hivatalos jognak és alkalmazásának összhangban kell 
lennie;

 ◆ a hivatalos jog csak akkor érvényes, ha összhangban van egy informális „ár-
nyéknormával”, amely nem jogi, hanem politikai természetű, és a vezetők politikai 
– hatalmi vagy patronális politikát érintő – céljait tükrözi;

 ◆ a törvények előrevetített funkciója fontosabb, mint a törvény maga, azaz a 
hivatalos jog értelmezése alkalmazkodik a változó politikai helyzethez, és elveszti 
a pártatlanság elvi jellegét;

 ◆ a törvény könnyen változtatható, összhangban a vezető politikai elit vágyaival 
és éppen érvényes érdekeivel, amelyet az ő (bürokratikusan vagy patronálisan 
kisajátított) közjó-értelmezésük legitimál;

 ◆ az alkotmány puszta díszlet-okmány lesz, amely formálisan deklarálja ugyan 
az államműködés és az egyéni jogok de jure elveit, viszont de facto mellőzik ezeket, 
szemben az „árnyéknormával”, úgyhogy a jognak ez utóbbihoz, illetve a céljaikhoz 
való igazításában a vezetőket semmi sem akadályozza.

Továbbá, mint ahogy Sakwa utal rá, az ilyen rezsimekben a jogrendszer természete kettős. 
Egyfelől létezik az, amit a kutatók „prerogatív jognak” neveznek, s amit politikailag 
érzékeny (a hatalmi és patronális politikák végrehajtásához fontos) esetekben alkalmaznak, 
míg másfelől létezik „a »tisztességes eljárás« [elvén alapuló] megközelítés, amit hétköznapi 
bűnügyekben és a gazdasági és társadalmi kérdések szabályozására alkalmaznak”.227 Az, 
hogy a vezetők eszközként használják a jogot, nem jelenti, hogy minden egyes törvény 
eszközszerű és minden jogi eljárás kézivezérelt. Ellenkezőleg, van egy igen nagy, politi-
kailag irreleváns hétköznapi ügyekből álló joganyag, amit a vezetők többé-kevésbé békén 
hagynak (patronális autokráciában többé, kommunista diktatúrában kevésbé). Ugyanak-
kor az, hogy a legfelső jogforrás a vezető politikai elit, azt jelenti, hogy hatalmas az 
önkényességi amplitúdó, vagyis a vezetőknek megvan a hatalmuk és a választási le-
hetőségük, hogy bármely törvényt figyelmen kívül hagyják, vagy eszközszerű törvényt 
alkossanak bármilyen esetre [→ 2.4.6.].

A kommunista diktatúrák és a patronális autokráciák különböznek abban, ahogy 
ezt a helyzetet elérik a jogi rendszerben. A kommunista diktatúrákban ugyanis, amelyek 
általában formálisabb rendszerek a patronális rezsimeknél, azt látjuk, hogy:

1. a szubsztantív legitimitást nyíltan deklarálják az alkotmányban. Mint John N. 
Hazard megjegyzi a marxista-leninista alkotmányokról készített tanulmányában, 
mind tagadják az ún. semlegességi szabályt, és az 1918-as orosz alkotmányt követve 
„pártos osztálynyelvezetet” használnak. Hazard azt találta, hogy a kommunista dik-
tatúrák minden alkotmánya nyíltan deklarálta a kommunizmus programszerű ele-
meit és teleologikus céljait, és mind tartalmazott olyan passzusokat, mint például 
hogy az ország „bíróságai büntetik a dolgozó nép ellenségeit, védik és biztosítják 

227 Sakwa, Soviet Politics in Perspective, 127.
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a népi demokrácia állami, gazdasági és társadalmi rendjét, intézményeit”, míg „a nép 
demokratikus egységére támaszkodó és élcsapata által irányított munkásosztály az 
állami és társadalmi tevékenység vezető ereje”.228 Bár a fogalmazás olykor eltérő, az 
„élcsapat” vagy „vezető erő” mindig jelen van, és mindig a kommunista pártra utal. 
Ilyenformán a párt végső felhatalmazást kapott a társadalom kormányzására.229 
Amire mindez alapján azt mondhatjuk, hogy ideáltipikus, az (1) a nyílt deklarálása 
annak, hogy a kommunista párt az uralkodó erő, és (2) szubsztantív célok kitűzése 
a jogi intézmények számára. Ezek alkotják a formális alapot nemcsak a diktatúra 
intézményesítéséhez, hanem a jogrendszer eszközként való használatához is, tehát 
az instrumentalizáció a pártállam formális, nyíltan elismert felhatalmazásán belülre 
került;

2. a hatalompolitikai célokat nyíltan deklarálják. Csak néhány példa: a központi 
tervezés és az oktatási rendszer nyíltan deklarálják kommunista és antipluralista 
elfogultságukat (vagy legalábbis azt, hogy nem autonóm entitások, hanem a hi-
vatalos ideológia végrehajtásának eszközei társadalmi szinten). A marxista-leni-
nista alkotmányok mind tartalmaztak is egy részt „a »Gazdasági Struktúráról« 
vagy a »Gazdaságpolitikáról«, ami minden esetben megfogalmazta a legfontosabb 
szabályt […] hogy termelő tulajdon kizárólag állami tulajdonban, vagy legalábbis 
»társadalmasítva« létezhet”.230 Természetesen a párt önkényesen átléphet a deklarált 
célokon, de a legtöbb esetben még az önkényes változtatásokat is nyíltan erőlte-
tik ki és a pártállam formális intézményi rendjén belül (mint a kampányoknál [→ 
4.3.3.1., 5.5.6.2.]);

3. a jogi önkényességet törvényerejű rendeleteken keresztül érik el, amelyekkel 
esetről-esetre írták felül a létező jogi normákat. A kommunista parlamentek jel-
lemzően csak ún. kerettörvényeket szavaznak meg, amelyek homályosan vannak 
megfogalmazva, a hatalmi politikákat pedig a törvényerejű (vagy párt-) rendelete-
ken keresztül konkretizálják. Ez tág mozgásteret hagy a nómenklatúrának, amely 
törvényerejű rendeleteket használ a rezsim mindennapi működtetéséhez.231 Így 
elsősorban nem is a törvényi jogszabályukat manipulálják, hanem a homályossá-
gukat használják ki hatalmi céljaikra. Emellett, amikor szükséges, a nómenklatúra 
gyakran csak figyelmen kívül hagy egy törvényt, semmint átírja azt, hogy jobban 
igazodjon a hatalmi politikai célokhoz.

Ezzel ellentétben a patronális autokráciákban egy alapvetően informálisabb uralmi be- 
rendezkedést figyelhetünk meg. A rendszer igazi természetét nem deklarálják hivatalos 
dokumentumokban, és a jog ugyancsak finomabb módon válik a patronális politikák esz-
közévé. Mint Armen Mazmanyan kifejti, a posztszovjet vezetők – összhangban a patronális 
autokráciák semlegesítő attitűdjével – „kerülik, hogy nyíltan elnyomják ellenfeleiket: sok-
kal hatékonyabb színlelni és titokban aláásni a demokratikus gyakorlatot, mint kivonulni 

228 Részlet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából (1949. évi XX. törvény).
229 Hazard, „The Common Core of Marxian Socialist Constitutions”, 298–306.
230 Hazard, „The Common Core of Marxian Socialist Constitutions”, 300.
231 Huskey, „A Framework for the Analysis of Soviet Law”.
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belőle. A visszaélés tipikus »technológiái« közé tartozik az 
ellenzéki demonstrációk és gyűlések betiltása olyan ala-
pon, hogy nem engedélyezettek, vagy nem tettek eleget a 
törvény által előírt eljárásoknak; ellenzéki tévécsatornák 
és más médiák bezárása az általuk vagy tulajdonosaik által 
állítólag elkövetett törvénysértések miatt; jelöltek kizárása a 
választásokból, mert nem tartották be a választási folyamat 
minden szabályát; az ellenzéki pártokkal szimpatizáló cégek 
elleni eljárások indítása az adótörvények alapján stb. Mind-
ezeket a tetteket a törvény betűjére való hivatkozással hajt- 
ják végre. Ez a hivatkozás a törvényesség illúzióját kelti az 
emberek szemében”, írja Mazmanyan, és hozzáteszi, hogy 
ilyen körülmények közt „bármely írott törvény – beleértve 
az írott alkotmányokat – manipuláció tárgya az önmaguk 
jóvoltából uralkodó politikai elitek kezében a hatalmuk 
újratermelése céljára”.232 (Megjegyzendő, hogy a manipu- 
láció általában a hatalom mellett a vagyonfelhalmozás célját 
is szolgálja, mivel nem a hatalmi, hanem a patronális poli-
tikáról beszélünk.)

A patronális és kommunista csúcsbéli típusok közti 
különbségeket kimutatandó menjünk végig a fenti három 
ponton. A patronális autokráciákban tehát: 

1. az alkotmány legális-racionális legitimációt dekla-
rál, nem a valóságos szubsztantív-racionális legiti-
mációt. Az alkotmány szerint az ország demokrácia, 
betartja a joguralmat, a hatalmi ágak szét vannak 
választva, és a végrehajtó hatalomhatáskörei alkot-
mányosan korlátozottak. Tehát a csúcspatrónus végső 
hatalma és a jog eszközszerepbe való kényszerítése 
alkotmányellenes, a fogadott politikai család pedig 
formális, jogi felhatalmazásán túl cselekszik;233

2. a patronális politika céljait nem deklarálják nyíl-
tan, hanem alkalmas ideológiai panelekkel takarják 
el [→ 6.4.1.4.]. Általában – amint azt fentebb kifej-
tettük – a populizmusban nincs logikai kapcsolat a 
„diagnózis” és a „terápia” között, és ez lehetővé teszi a 
vezetőknek, hogy gyakorlatilag bármilyen közpolitikai irányt válasszanak, azt úgyis 
megkérdőjelezhetetlenné teszi a nemzeti érdekre való hivatkozás. Amikor egy 
eszközszerű törvényt alkotnak, azt mondják, hogy szakpolitikai céljai vannak, és 
a konstitucionalizmus elveivel van összhangban, miközben valójában a fogadott 
politikai család önkényes céljait szolgálja;

232 Mazmanyan, „Failing Constitutionalism”, 321–322.
233 Vörös, „»Alkotmányos puccs« Magyarországon, 2010–2014”.

4.5. idézet. Törvénykezés patronális 
politikai célokkal.

„Az eszközszerepbe kényszerített jog szükség-
képpen hajlamos a kazuisztikára, a túl aprólékos 
szabályozásra. Mindent, a legapróbb részletet is 
lehetőleg normává kell fogalmazni ahhoz, hogy 
a politikai szándék biztosan érvényesüljön. Ha 
valami miatt mégsem, mert például megváltozik az     
a személy, akinek a hatásköreire vonatkozik, akkor 
meg kell változtatni a normát. Ez a szabályozási 
mód tehát két következménnyel jár: egyrészt 
folyamatos és gyors változtatási igények lépnek 
fel, minél részletesebb egy szabály, annál inkább; 
másrészt a jogalkotó megvonja a jogalkalmazó 
értelmezési szabadságát, kizárja, hogy a konkrét 
szabályozást a jogrendszer egészére, annak elvei-
re támaszkodva értelmezze. […] Vegyes, össze 
nem tartozó, eltérő természetű szabályok egy 
törvénybe kényszerítése rendetlen „salátákat” 
helyez a jogrendszerbe. Ezek a kiszámíthatóságot, 
végső soron a jogbiztonságot csökkentik. […] 
Az utolsó pillanatban, a szavazás előtt benyújtott 
módosító indítványok az esetleg meglevő tör-
vényszerkesztési koherenciát is megbontják, 
gyakran a szöveg is értelmezhetetlenné válik 
az egymásnak ellentmondó előírásokkal. A last 
minute módosítók is azt a teljes politikai kiszol-
gáltatottságot jelzik, hogy a politikai akarat 
mindig megelőzi a szakmai racionalitást. Végső 
soron a jogrendszer egyszerűen az aktuális 
politikai akarások normatív formába fogalmazott 
gyűjteménye.”

– Fleck Zoltán, „A maffiaállam joga”, in Magyar 
Polip – A posztkommunista maffiaállam, szerk. 
Magyar Bálint és Vásárhelyi Júlia (Budapest: Noran 
Libro, 2013), 147–148.
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3. a jogi önkényességet testre szabott törvények révén valósítják meg. A törvényho-
zást személyre, csoportra, politikai barátra és ellenfélre szabott jogalkotásra hasz-
nálják. Mindez sebészi pontossággal zajlik, a politikai család feje által adott eseti 
felhatalmazások alapján: jutalmaz vagy büntet, privilegizál vagy diszkriminál. 
A patronális autokráciákra jellemzők a célzott törvények: a jogi környezetet hozzá-
igazítják a politikai család naponta változó igényeihez. A törvénykezés így kiemelt 
fontossággal bír, mert tömeges ad hoc eljárásokra van szükség a különféle, épp 
szükséges „lexek” fogalmazásához és alkotásához (lásd 4.5. idézet). Így jogszabályi, 
nem pedig rendeleti szinten érvényesül az önkény, azaz a patronális hatalom célzott 
akarata.

A testre szabott törvény valójában a diszkrecionális törvénykezés egy sajátos esete, amelyet 
a normatív törvények ellentéteként határozhatunk meg.

• Normatív törvény az a törvény, amely bizonyos kritériumoknak megfelelő társa-
dalmi csoportokat céloz meg, függetlenül attól, hogy pontosan kik azok a szemé-
lyek, akik a csoporthoz tartoznak. A normatív törvények tipikusan szakpolitikai 
célokra használatosak. 

A diszkrecionális törvénynek két változata van: közvetlen és közvetett. A közvetlen diszk-
recionális törvény az, amelyik név szerint megjelöli a célpontját, azaz azt az egyetlen és 
unikális jellemvonást, ami annak (jogi) identitásával egyenlő. Azonban míg ilyen törvények 
számos rezsimtípusban előfordulnak (például célzott gazdasági mentőcsomagok esetében), 
a patronális autokráciák igyekeznek elrejteni valódi céljaikat, megtartva a demokratikus 
és törvényes működés díszleteit a de facto autokratikus politikák körül. Ezért többnyire 
közvetett diszkrecionális törvényeket alkalmaznak. Ezek a testre szabott törvények:

• Testre szabott törvény a diszkrecionális törvény közvetett típusa. Ahelyett, hogy 
név (azaz egy egyedülálló sajátosság) alapján azonosítaná a célpontját, a testre 
szabott törvény körülírja célját, sok különböző tulajdonságot felsorolva, amelyek 
mindegyikében számos aktor osztozik, de amelyek az adott kombinációban kizá-
rólag a célpontot jellemzik (technicizálás).

A „technicizálás” fogalmát Jávor Istvántól és Jancsics Dávidtól vettük át. Ők a szervezeti 
korrupciót vizsgálva, annak kontextusában úgy azonosították a technicizálást, mint 
különféle dokumentum-manipulációkat, bürokratikus hibákat és technológiai kikötéseket 
formálisan nyílt és kompetitív tendereken úgy, hogy csak egy előre meghatározott pályázó 
tudjon nekik megfelelni.234 A testre szabott törvényekben ezt a gyakorlatot a központi poli-
tika rangjára emelik, melynek révén a fogadott politikai család rendkívüli precizitással 
körülírva tud célba venni bizonyos aktorokat vagy intézményeket. A testre szabott törvény-
alkotásnak két módja van: amikor (1) az egész törvény egyedül a célpontra illik, azaz senki 
más nem eshet a hatálya alá, vagy (2) a törvénynek csak egy záradéka illik kizárólag a cél-
pontra, míg más záradékai esetleg másokra vonatkoznak. Például a diszkrecionális adók 

234 Jávor és Jancsics, „The Role of Power in Organizational Corruption”.
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esetében, amiket a következő fejezetben fogunk tárgyalni [→ 5.4.3.], több aktor is lehet, 
akiknek meg kell fizetniük az adót, a legmagasabb adókulcs azonban csak a célpont sújtja.

 A testre szabott törvényeket két aspektus szerint lehet osztályozni: (1) a célpont 
típusa, ami alatt azt értjük, hogy a társadalmi cselekvés melyik szférájában helyezkedik 
el a megcélzott aktor vagy intézmény; és (2) a patronális politikai cél, amely a célpont 
pénzügyi, intézményi vagy személyes helyzetét érinti különböző konkrét módokon (4.9. 
táblázat). Továbbá, mivel a célpont lehet mind barátja, mind pedig ellensége a fogadott 
politikai családnak, különbséget kell tennünk jutalmazás és büntetés között is. Ezekre egy-
egy általános példát adunk az alábbi táblázatban.235

Végül beszélnünk kell az ún. felhatalmazási törvényekről, amelyek a döntéshozatalt for-
málisan veszik ki a joguralom szokásos rendszeréből, és a vezető politikai elit kezébe he-
lyezik, amely aztán a törvény által előre meghatározott kérdésekben tetszése szerint hoz-
hat döntéseket.236 Liberális demokráciában ilyen törvények tipikusan nem léteznek. 

235  Konkrét példákért az egyes típusokhoz lásd Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 128–133.
236 A kifejezés az 1933-as, náci Németországban elfogadott felhatalmazási törvényre (Ermächtigungsgesetz) 

vezethető vissza, amely felhatalmazta Hitlert, hogy a német parlament jóváhagyása nélkül hozzon 
törvényeket. Lásd Evans, A Harmadik Birodalom születése, 349–371.

4.9. táblázat. A testre szabott törvények típusai, általános példákkal a jutalmazó és büntető politikákra.

A célpont 
típusa

Patronális poli-
tikai cél

Általános példa…
jutalmazó intézkedésre büntető intézkedésre

Politikai 
aktor

Rendelkezés 
közhivatalok 
betöltése fölött

a fogadott politikai család strómanjainak 
az állami, közhatalmi pozíciókba történő 
kinevezésének lehetővé tétele olyan esetek-
ben is, amikor azt az összeférhetetlenségi 
szabályok nem tennének lehetővé

állami, közhatalmi pozíciókból történő 
önkényes eltávolítás törvényesített lehetővé 
tétele

Politikai 
aktor 
(intézmény)

Rendelkezés 
politikai aktorok 
javadalmazása 
fölött

a fogadott politikai család politikai 
strómanjai, az általa uralt civil vagy politikai 
szervezetek, önkormányzatok javadal-
mazásának vagy támogatásának növelése

közhatalmi funkcióban lévő politikai oppo- 
nensek, illetve kritikus civil vagy politikai 
szervezetek, önkormányzatok javadal-
mazásának, támogatásának csökkentése 

Politikai 
aktor 
(intézmény)

Rendelkezés 
politikai aktorok 
hatásköre fölött

politikai strómanok vagy intézményeik 
kompetenciáinak kinevezés utáni 
kiterjesztése

a hatalmat ellenőrző intézmények, 
önkormányzati vagy szakmai testületek 
kompetenciáinak csökkentése

Gazdasági 
aktor

Rendelkezés gaz-
dasági aktorok 
nyereségessége 
fölött

lojális gazdasági vállalkozók kedvező 
helyzetbe hozása

a fogadott politikai családba nem betagozott 
vállalkozások kiszorítása a piacról, kisajátí- 
tásuk vagy e lehetőség jogi feltételeinek 
megteremtése

Politikai/
gazdasági/
közösségi
aktor

Politikai haszon 
elérése

olyan aktorok elítélhetetlenné tétele (akár 
visszamenőlegesen), akiket a bíróság 
elítélne, de a fogadott család ezt nem akarja

aktorok elítélhetővé tétele (akár 
visszamenőlegesen), akiket a bíróság 
nem ítélt el, de az emberek akarják
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Az egyetlen helyzet, amikor felhatalmazásra sor kerülhet, a szükségállapot, amely egy 
olyan kivételes, irreguláris helyzet (járvány, természeti katasztrófa, katonai megszállás stb.), 
amelyben a kormány kénytelen lehet a normális joggal nem összhangban intézkedni. De 
szükségállapotot csak egészen rendkívüli esetben lehet kikiáltani, és akkor is úgy, hogy azt 
igen közelről ellenőrzik a kormánytól független hatalmi ágak. Így gyakorlatilag lehetetlen, 
hogy a végrehajtó hatalom önállóan hatalmazza fel magát.237 Kommunista diktatúrában 
maga az alkotmány egy felhatalmazási törvény: azzal, hogy a társadalom vezető erejévé 
nyilvánítja az állampártot, felhatalmazza rá, hogy tetszése szerint cselekedjen, összhang-
ban a marxizmus-leninizmus ideológiájával. Végül patronális autokráciában a formális 
keretek eltávolítása jellemzően szükségtelen a demokratikus díszletek között is de facto 
korlátozatlan hatalom számára. Mégis, amikor egy szükséghelyzet az emberek szemében 
elegendő igazolást nyújt ahhoz, hogy kikapcsolják a demokratikus fékeket, a csúcspatró-
nus ezt a helyzetet arra használhatja, hogy összhangba hozza de facto és de jure hatalmát, 
ahogyan azt Orbán tette 2020-ban Magyarországon a koronavírus-járvány idején.238 Ennél 
rendszeresebb viszont, hogy a maffiaállam kormánya jogilag „stratégiai jelentőségűvé” 
vagy a „közérdek” alapján szükségessé nyilvánít bármilyen ügyet, amit mentesíteni 
akar a formális szabályok alól. Magyarországon ezzel elsősorban a gazdaság területén 
élnek, hogy például „nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásokat” engedélyezzenek, így 
vonva ki a strómanok és oligarchák vállalkozásait, bankjait stb. a létrehozásukat egyébként 
megakadályozó (pl. versenytörvény), vagy egyéb módon a működésüket gátló törvények 
alól.239 A szubsztantív racionalitás e példája pontosan úgy működik, ahogy a populizmus 
hivatkozik a népre és a nemzeti szuverenitásra. Az állam a „stratégiai jelentőség” vagy a 
„közérdek” címkéket úgy használja, hogy tartalmukat – a közjó értelmezésének patronális 
kisajátításánál fogva – egyedül ő maga határozza meg. Bár ez nincs nyíltan deklarálva az al-
kotmányban, az ideológiai keret és az eszközszerepbe kényszerített jogrendszer segítségével 
a fogadott politikai család az országot mintegy permanens kivételes állapotban tartja.240

4.3.4.3. Törvényesített korrupció? A bűnöző állam bűnszervezeti cselek-
ményeinek tipizálása

A fogadott politikai család arra használja a testre szabott törvényeket, hogy patronális 
politikai célokat érjen el – gyakran, hogy vagyont halmozzon fel azáltal, hogy kedvező 
környezetet teremt a fogadott család oligarchái és gazdasági strómanjai számára. Vannak 
újságírók és kutatók, akik erre mint „törvényesített korrupció” szoktak hivatkozni.241 
Azonban attól, hogy a jog a bűnöző állam eszközévé válik, a működése még nem 
lesz törvényes. Egyfelől az informalitás fensőbbsége pont a formális, azaz jogi határok 
rendszeres semmibe vételét jelenti, melyben az egyes szereplők túlnyúlnak a törvényes 
kompetenciáikon. Ezért van szükségük védernyőre [→ 3.6.3.1.], illetve ezért kell kikapcsolniuk 

237 Dyzenhaus, „States of Emergency”.
238 Vörös, „Különleges jogrend katonákkal – mindörökké?”
239 Példákért lásd Előd, „22 ügy, amiben a kormány előhúzta a mindent vivő kártyát”.
240 Lakner, „Szemek a láncban”, 215–218. Lásd még Agamben, State of Exception.
241 Lásd például „»Törvényesített a korrupció Magyarországon«”.
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az olyan kontrollmechanizmusokat, amik büntetnék a formális jog semmibe vételét (pl. 
ügyészség), vagy általában a hatalom kizárólagos birtoklását (pl. alkotmánybíróság).242

Másfelől, ami a törvényalkotás elitérdeknek való alárendelését illeti, az egyes, ilyen 
célokra hozott törvények gyakran láncolatos korrupciós cselekményekbe ágyazódnak: 
törvények elfogadása vagy a betű szerinti alkalmazásuk önmagában valóban nem illegális, 
de mindez része lehet egy nagyobb láncolatnak, melybe törvénytelen elemek is illeszked-
nek, ez pedig a rendszer teljes működését még a saját jogi normáik szerint is törvény-
telenné teszi [→ 2.4.4.]. Továbbá a „lexek”-et gyakran a törvényhozás formális rendjét, sőt 
a magasabb jogi normákat is mellőzve fogadják el, ami törvénytelenné teszi őket akkor is, 
ha a patronalizált vagy patrimonializált ellenőrző szervek nem vizsgálják ezeket az eseteket.

Hogy tágabb analitikai keretet nyújtsunk, a bűnöző állam bűnszervezeti cselekményeit 
a következő dimenziók szerint tipizálhatjuk:243

1. A cselekmény által okozott kár jellege:

a. állami vagyont vagy bevételeket érintő kár: (i) potenciális állami bevételek átját- 
szása magánkörbe; (ii) potenciális adóbevételekről történő lemondás; (iii) poten- 
ciális állami illeték átjátszása magánkörbe; (iv) állami koncesszió átjátszása ma-
gánkörbe; (v) bérleti jogtól történő megfosztás; (vi) önkormányzati vagy állami 
ingatlanok piaci értéken aluli átjátszása – a politikai család érdekkörén belüli – ma-
gánszemélyeknek; (vii) pályázati pénzek illegális eltérítése túlárazott – a politikai 
család érdekkörén belüli – pályázatok felé;

b. magánvagyont vagy -bevételeket érintő kár: (i) vagyonfosztás; (ii) magánvállal-
kozástól történő megfosztás; (iii) magánvállalkozások tevékenységének koncesszió- 
kötelessé tétele; (iv) állami koncessziótól, bérleti jogtól történő megfosztás;

c. közkár és magánkár együttes okozása. 

2. A cselekmény láncolatossága: 

a. egylépcsős: az egylépcsős korrupciós cselekmény alatt a két fél között lezajló, csu-
pán egy ügyletre kiterjedő egyszerű korrupciós tranzakciót értjük. Ezek a cselek-
mények a klasszikus korrupció körébe tartoznak, esetenként kisebb értéket képvi-
selnek, még ha számosságukat tekintve kiterjedtnek mondhatók is. A bűnöző állam 
ezen egyedi partizánakciókat igyekszik saját kontrollja alá vonni;

b. többlépcsős: a többlépcsős láncolatosságú cselekményeknél akár a törvényhozás és 
a végrehajtás több intézménye, a törvényhozás aktusának és a végrehajtó hatalom 
szerveinek összetettebb együttműködése is lehetővé válik. A bűnöző állam „min-
dennapi működésére” sokkal inkább ez jellemző, hiszen az állam és a vállalkozások 
összefonódásával megvalósuló nagyszabású, piaci helyzetet sokszor alapjaiban újra- 
író projektek véghezviteléhez szükségszerűen csak ilyen összetettebb mechanizmu-
sok alkalmasak.

242 Vö. Vörös, „»Alkotmányos puccs« Magyarországon, 2010–2014”.
243  Példákért és esettanulmányokért lásd Magyar, „A maffiaállam mint a bűnöző állam egyik típusa”.
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3. A korrupciós tranzakciók lebonyolításának intézményi tere:

a. egy intézményen belüli: (i) „ügyintézői” szinten: ez szinte kivétel nélkül egybe-
esik az egylépcsős, láncolat nélküli korrupciós cselekményekkel. Belátható, hogy 
a komplikált, akár országos szintű korrupciós tervek megvalósítása pusztán ügy-
intézői szinten nem bonyolítható: szükségszerűen be kell hogy vonódjon az adott 
állami intézmény vertikuma is; (ii) intézményen belüli teljes vertikum: elképzelhe-
tetlen, hogy az egyes központi szervek – mint például az adóhivatal – korrupció-
gyanús cselekményei a teljes intézményi vertikum tudomása és jóváhagyása nélkül 
történjenek. Ezekben a konkrét esetekben a „méltányosság” mint a visszaélés esz-
köze jelenik meg, amelynek eredeti rendeltetése a szorult helyzetben lévő, kisebb 
köztartozásokkal rendelkező adósok megsegítése volna, és amivel szemben ez 
a gyakorlat a legnagyobbak nyereségét növeli. 

b. intézményközi: (i) horizontálisan: abban az esetben, ha több intézmény műkö-
dik együtt, mindenképpen ritkának mondható, a felső koordináció megjelenése 
szükségszerű; (ii) vertikálisan: az egypiramisos patronális háló korábban felvázolt 
működéséből fakadóan szükségszerűen a vertikum helyeződik az előtérbe, ami 
az egymással hierarchikus viszonyban lévő intézményekre terjed ki. Ez az, ami a 
csúcspatrónus különösen nagy önkényességi amplitúdóját biztosítja [→ 2.4.6.].

4. A közreműködő intézmények autoritásának kiterjedése:

a. lokális: az egyes „adóbérlők” tulajdonképpeni járandóságként kiutalt domíniumai 
(mint Magyarországon Hódmezővásárhely vagy Debrecen klasszikus példái a pat-
rónusi udvarhoz képest relatíve autonóm, de a politikai családhoz mégis szorosan 
kapcsolódó területeknek, de Oroszországban ide tartozhatnak komplett tagköztár-
saságok is, melyek alárendelt szuverenitású maffiaállamként működnek [→ 2.5.3.]);

b. országos: a közhatalom intézményeinek használata a csúcspatrónus és a csúcspat-
rónusi udvar részéről, beleértve a törvényhozást. Ide sorolhatjuk például a paksi 
atomerőmű pályázata körüli anomáliákat, illetve a MET Holding AG-nak az állami 
tulajdonú MVM-mel bonyolított 50 milliárd forint körüli – jórészt offshore cégek-
nél lecsapódó – osztalékot eredményező gázolaj-ügyletét;244

c. lokális és országos: klasszikusan ide sorolhatóak a piacrablás [→ 5.5.3.3.] központi 
vezénylettel, de elsősorban helyi szinten lebonyolított ügyletei (Magyarországon 
például a földbérlet- és trafikügyek), melyek sem központi, sem helyi koordináció 
nélkül nem mehettek volna végbe.

5. A közreműködő intézmények típusa hatalmi ágak szerint:

a. törvényhozás: részint a testre szabott törvények fent leírt alkalmazása, amelyek 
a legtöbbször minden további manipuláció keretéül szolgáltak, részint pedig a 
korrupciós mechanizmusok működtetését generálisan segítő törvényeket, mint 
például: (i) a közbeszerzési értékhatárok felemelése (nagyobb mértékű közbeszer-

244 Lásd Deák, „A paksi bővítés szakpolitikai és uralmi dilemmák fogságában”; Magyari, „A legtöbb pénzt 
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zési korrupció megvalósíthatóságának megkönnyítése); (ii) a közérdekű adatok 
indokolatlan titkosításának megkönnyítése (nemzetstratégiai és nemzetbiztonsági 
szempontokra hivatkozással); (iii) a pályázati támogatási összeférhetetlenségek 
felszámolása; (iv) a politikusok hozzátartozói vagyonnyilatkozatai titkosságának 
fenntartása; (v) a közbeszerzésekből történő visszaélésszerű kizárás, olykor hosz-
szabb időre;

b. végrehajtás (közigazgatás): központi szervektől kezdve (például az adóhivatal), 
önkormányzatokon, kamarákon át egészen – a földbérletügy kapcsán – a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezetig terjed a közreműködő intézmények sora;

c. igazságszolgáltatás: politikai szelektív bűnüldözés, mint lejjebb kifejtjük [→ 4.3.5.];

d. ezek kombinációja.

6. A bűnszervezeti cselekménnyel elkövetett bűncselekmény(ek) törvényi tényállásai: 
zsarolás, csalás, gazdasági csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, pénzmosás, bennfentes 
kereskedelem, vesztegetés, hivatali vesztegetés (ez utóbbiak aktív és passzív formái), 
hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel visszaélés, befolyás vásárlása, befolyással üzér-
kedés stb.

Mivel a felsorolt bűnök a patronális autokráciák saját hatályos törvényei alapján is bűncse-
lekménynek számítanak, világos, hogy a bűnöző állam cselekedeteit nem lehet törvényes-
nek mondani, akkor sem, ha törvényeket is használ arra, hogy elérje patronális politikai 
céljait. De hogy egy másik nézőpontot is adjunk, a nemzetközi szervezett bűnözés ellen 
2000-ben elfogadott, és Magyarország által 2006-ban ratifikált Palermói Egyezmény nyo-
mán az Európa Tanács szervezett bűnözéssel foglalkozó szakértői csoportja (PC-S-CO) 
meghatározta azokat az ismérveket, amelyek fennállása esetén bűnszervezetről lehet 
beszélni.245 Meghatározásuk egyaránt tartalmaz kötelező és esetleges kritériumokat is. 
A kötelező kritériumok: (1) három vagy több személy együttműködése; (2) hosszú távú 
vagy meghatározatlan időre szóló együttműködés; (3) súlyos bűncselekmények gyanúja 
vagy azok elkövetése; (4) anyagi haszonszerzési és/vagy hatalmi pozícióba kerülési cél. 
Az esetleges kritériumok: (1) minden egyes résztvevőnek meghatározott feladata vagy sze-
repe van; (2) valamely belső fegyelmi vagy ellenőrzési forma használata; (3) megfélemlítés 
céljából erőszak vagy egyéb eszközök alkalmazása; (4) befolyás kiterjesztése a politikusokra, 
a médiára, a közigazgatásra, a rendészeti szervekre, az igazságszolgáltatásra, illetve a gazda-
sági élet szereplőire korrupció vagy bármely más módszer alkalmazásával; (5) kereskedelmi 
vagy üzleti jellegű struktúrák felhasználása; (6) részvétel a pénzmosásban; (7) nemzetközi 
szintű működés. Ezek a kritériumok, amelyeket a szakértői csoport a maffia, azaz a szer-
vezett alvilág meghatározására használ, ugyanúgy használhatók a maffiaállam, azaz 
a szervezett felvilág leírására is.

most így lehet csinálni Magyarországon”.
245 2006. évi CI. törvény az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, 

a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény kihirdetéséről.
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4.3.4.4. Döntéshozó és bábparlamentek

Végül térjünk rá a parlamentekre. Az ilyen intézmények funkciója minden csúcsbéli 
rezsimtípusban az, hogy törvényeket hozzon, amelyek a jogszabályi hierarchia egyik 
(a kormányrendeletek feletti, de az alkotmány alatti) lépcsőfokát jelentik. Emellett ugyan- 
olyan szükséges, hogy minden csúcsbéli rezsim politikai elitjének többsége legyen ebben 
a testületben, mert formális törvényeket a parlamenti képviselők abszolút többsége szavaza-
tával lehet meghozni, akik a választási eredményeknek megfelelően kapják a mandátumu-
kat.246 Liberális demokráciában ez a választások győztese számára adott; kommunista dik-
tatúrában, mint már említettük, kihívó nélküli választások vannak, ahol egyetlen párt vagy 
egy szervezet jelöltjei indulhatnak, s így gyakorlatilag minden mandátumot a pártállam ká-
derei kapnak. Patronális autokráciákban a fogadott politikai család transzmissziósszíj-párt-
jának jellemzően ún. szupertöbbsége (kétharmada, négyötöde stb.) van. Általánosságban 
szupertöbbség ahhoz kell, hogy az adott kormányzat átírhassa a „játékszabályokat” – vagyis 
az alkotmányt és az ún. „sarkalatos törvényeket”, amelyek meghatározzák, hogyan kell 
működnie az intézményrendszernek –, míg ezzel szemben abszolút többségre (50 % + 1 
szavazat) ahhoz van szükség, hogy az adott szabályok mellett „játsszák a játékot”.

A következőkben, ahol a prezidenciális rendszereket is számításba vesszük, egy, a 
szupertöbbségnél általánosabb terminust: „a politikai hatalom (érvényesíthető) monopó- 
liumát” fogjuk használni arra a helyzetre, amikor egyetlen aktornak vagy elitnek elegendő 
hatalma van az alkotmány megváltoztatásához, azaz a játékszabályokéhoz. Ezen kívül 
a politikai hatalom monopóliumába beletartozik az is, hogy egy kézben összpontosul a 
kulcspozíciókba történő kinevezések hatalma, például a főügyészé. Ez többnyire 
ugyanazt a szupertöbbséget és/vagy végrehajtó hatalmi pozíciókat igényli, amelyek az 
alkotmány megváltoztatásához is szükségesek.

Mint fent említettük, amikor a populisták hatalomra kerülnek, ők legitimációt meg-
kérdőjelező aktorok – azaz meg akarják változtatni a játékszabályokat. Meg is kísérlik, 
de ez csak akkor sikerülhet nekik, ha megszerzik a politikai hatalom monopóliumát [→ 
4.4.3.1.]. Máshogy fogalmazva, a hatalom érvényesíthető monopóliuma az előfeltétele 
a patronális autokrácia bevezetésnek és megszilárdításának. Bár a szupertöbbséget jellem-
zően később is megtartják, ami lehetővé teszi számukra, hogy bármit kedvük szerint 
változtassanak a jogrendszerben, a maffiaállam mindennapi működtetéséhez (beleértve 
a jog eszközszerű használatát és testre szabott törvények megszavazását) a „sima” abszolút 
többség is elegendő.

A döntő különbség a három rezsim parlamentje között abban rejlik, hogy autonó-
mok-e a tagjaik (azaz használhatják-e autonóm módon, akaratuk szerint a rájuk ruházott 
hatalmat), vagy nem autonómok, s csupán a hatalmon lévő vezető politikai elit bábjai. 
Liberális demokráciákban a kormányzó képviselők politikusok. Ez pontosan azt jelenti, 
hogy autonómok, és a saját akaratuk szerint élhetnek a formális politikai hatalmukkal. 
Természetesen létezik pártfegyelem, egy képviselő lehet lojális a pártjához, sőt a párt 
még kötelezheti is, hogy megszavazzon bizonyos törvényeket, amelyeket meg akarnak 
hozni. De a politikusnak lehetősége van vitatkozni, kisebbségi véleményt fenntartani, sőt 

246 Most a parlament első kamarájáról beszélünk, amihez – kétkamarás rendszerekben – hozzátartozhat 
egy második, választott és nem választott képviselőket egyaránt a sorai között tudó, bizonyos (vétó-) 
jogokkal rendelkező második kamara is. Lijphart, Patterns of Democracy, 187–203.
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törvényjavaslatot benyújtani saját jogon. Máshogy fogalmazva, a párton beüli demokrácia247 
minimális formájaként létezik érdekbeszámítás az uralkodó párton belül is: van (1) 
megvitatás, amennyiben a tagok (beleértve a parlamenti képviselőket) hangoztathatják 
a véleményüket, és megpróbálhatnak meggyőzni másokat; (2) egyesülés, amennyiben 
platformok és frakciók alakulhatnak a pártvezetéssel szemben; (3) választás, amennyiben 
a párt vezetőit (és olykor a párt jelöltjeit is) a tagok választják, párton belüli kampányolás 
nyomán; (4) törvényalkotás, amennyiben a párt alkotja a saját belső szabályait, amiket a 
tagok (ideértve a vezetőséget is) kötelesek követni; és (5) törvényalkalmazás, amennyiben 
a párt belső szabályainak megszegése fegyelmi eljárást, a pártból való kizárást, sőt akár 
állami szankciókat is vonhat maga után (ha vannak a párton belüli demokráciát előíró 
állami jogszabályok).248 Így egy parlamenti képviselő nem egyszerű végrehajtója a pártját 
vezetők akaratának, hanem alakíthatja a politikai döntéseket, de legalábbis hatással lehet 
rájuk.

A társadalmi érdekbeszámításnak van egy tükröződő hatása, amennyiben liberális 
demokráciában a társadalmi érdekbeszámítás párhuzamosan létezik az ország és a kor-
mányzó párt szintjén [→ 3.3.7.]. Hasonlóképp, amikor a társadalmi érdekbeszámítást 
megszüntetik országos szinten, akkor ez tükröződik a pártbéli deliberáció hiányában, 
amely valójában az egyik előfeltétele a politikai rezsim egésze átalakításának autokráciává 
vagy diktatúrává. Tehát egy állampártban vagy transzmissziósszíj-pártban nincs társa-
dalmi érdekbeszámítás; ami pedig a parlamentet illeti, a képviselőik végrehajtók minden 
autonómia nélkül, és gyakorlatilag nincs beleszólásuk a politikák alakításába. Kommu-
nista diktatúrákban a képviselők közép- és alsó szintű káderek [→ 3.3.4.], míg patronális 
autokráciában politikai strómanok [→ 3.3.3.].

Ennek eredményeképpen kommunista diktatúrákban a parlament a pártvezetés alá-
rendelt testülete lesz. Tipikusan a testület csupán néhányszor ül össze egy évben, hogy 
kerettörvényeket hozzon, bár betölthet bizonyos bürokratikus feladatokat is, mint a 
törvények szövegezése. Mint Sakwa kifejti, a Szovjetunióban a parlament „nem sok szerepet 
játszott a politikák kezdeményezésében, de több fontos funkciót is ellátott. A törvényhozási 
funkciója abban nyilvánult meg, hogy részt vett összetett törvények fogalmazásában, sőt 
az új törvények megfogalmazásának feladata egy bizonyos mértékig a parlamenthez ke-
rült. Ez több teret engedett különféle szakértői vélemények széles skálája beépítésének”.249 
A lényeg, hogy a közhatalom törvényhozó intézményeinek megszűnik az a szerepe, 
hogy itt szülessenek az igazi döntések, mivel az erre vonatkozó kompetenciákat elvették 
tőlük, és a vezető politikai elit hatáskörébe kerültek. Tipikusan ez jellemző a patronális 
autokráciákra is, ahol a parlamentek pusztán „lepapírozzák” a másutt hozott döntéseket. 
A különbség az, hogy míg ez a „másutt” kommunista diktatúrákban a politbüróra 
utal, azaz egy formalizált intézményre, addig a patronális autokráciákban a patrónusi 
udvart jelenti, amely kívül esik a formális intézmények világán [→ 3.3.2.]. Akárcsak a 
transzmissziósszíj-párt, a közhatalom intézményei sem döntéshozó testületek immár, 
hanem csupán végrehajtó szervek, amelyek a fogadott politikai család akaratát teljesítik. 

247 A párton belüli demokrácia létező modelljeinek vizsgálatáért és kritikájáért lásd Cross és Katz, The 
Challenges of Intra-Party Democracy. 

248 Cross és Katz, The Challenges of Intra-Party Democracy, 3–4. Emellett vö. Teorell, „A Deliberative 
Defence of Intra-Party Democracy”.

249 Sakwa, Soviet Politics in Perspective, 110.
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Patronális autokráciában a törvényhozás immáron nem a jogszerű, normatív, mindenkire 
érvényes és számon kérhető szabályok terepe, hanem a fogadott politikai család „mérték 
utáni szabósága”, ahol a család igényei szerint testre szabják a törvényeket. A parlament 
csak arra szolgál, hogy az eszközszerű jogban megtestesülő autokratikus döntésekre ráüsse 
a jóváhagyás pecsétjét. Mind a diktatúrákban, mind pedig az autokráciákban a parlament a 
hatalmon lévő politikai elit transzmissziós szíja, legyen az a politbüró vagy a patrónusi 
udvar [→ 3.3.2., 3.3.8.].

Összefoglalva, a parlament két típusa között tehetünk különbséget. Az egyik domi-
nánsan korlátozott jogot alkot liberális demokráciában; a másik dominánsan eszköszerű 
jogot alkot a két másik csúcsbéli típusban. Ezeket hívhatjuk döntéshozó és transzmis-
sziósszíj- (vagy egyszerűbben báb-) parlamentnek:

• Döntéshozó parlament az a de jure törvényhozó testület, melynek tagjai politiku-
sok, akiknek beleszólása van az általuk hozott törvények politikai céljaiba. A dön-
téshozó parlament ideáltipikus a demokráciákra nézve (legyenek akár liberálisak, 
akár patronálisak).

• Transzmissziósszíj-parlament (bábparlament) az a de jure törvényhozó testület, 
melynek tagjai főleg káderek vagy politikai strómanok, akiknek nincs beleszólása 
az általuk hozott törvények politikai céljaiba. A bábparlament ideáltipikus a dikta-
túrákra nézve (legyenek akár kommunista, akár piackihasználó diktatúrák), és az 
autokráciákra is (legyenek akár konzervatívak, akár patronálisak).250

4.3.5. Törvényalkalmazás: bíróságok, ügyészség és az állami 
kényszer intézményei
4.3.5.1. Törvény előtti és utáni egyenlőség: semlegestől a politikailag 
szelektív jogalkalmazásig

A társadalmi érdekbeszámítás végső szakasza a törvényalkalmazás. Valójában ez az a 
szakasz, melyben valóra válik a konstitucionalizmus alapvető kikötése, miszerint min-
dent felnőtt embernek beleszólása kell hogy legyen abba, hogyan irányítják az életét. 
A választási szakaszban a nép akarata szerint választottak törvényhozókat, akiktől elvárják, 
hogy ennek megfelelően képviseljék a népet, és olyan törvényeket alkossanak, amelyek 
az emberek akaratának megfelelően szabályozzák a politikai közösség életét. De az, hogy 
ezeknek a törvényeknek hatása is legyen, azaz a politikai közösség, amelyben az emberek 
élnek, valóban a démosz kívánságainak megfelelően működjék, csak akkor biztosítható, 
ha a törvénytől való eltérés nem megengedett. Ezért a társadalmi érdekbeszámítási folya- 
mat akkor lesz hatással az emberek életére, ha az állam végrehajtja a társadalom kívánt 
működését, és az erőszak legitim használatának monopóliumára támaszkodva megbünteti 
a törvénytől eltérőket (ezt jelenti, hogy a törvények állami kényszeren alapulnak).

250 További tárgyalásért (különös tekintettel a magyarországi esetre) lásd Kerekes, „A maffiaállam 
»parlamentje«”.
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Értelmezésünk szerint három intézményfajta van, amely ehhez a szakaszhoz tartozik: 
a bíróság, az ügyészség, és a rendőrség. Igaz, csak a rendőrségnek van mandátuma az 
erőszak alkalmazására, ha törvényt sértenek, de a másik két szervnek döntő szerepe van 
abban, hogy meghatározzák, valóban ez történt-e. Liberális demokráciában az ügyészség 
bűnügyi vizsgálatokat kezdeményez, míg a bíróságok jogi viták felől hoznak döntéseket, 
és eldöntik, ki sértett törvényt, és ki nem, azaz kinek az érdekében kezdjen cselekedni 
a rendőrség. De jure ez a helyzet a másik két rezsimben is, sőt de facto is ez történik a 
„tisztességes eljárás” elvén alapuló esetekben, azaz a kismillió politikailag irreleváns 
bűncselekmény esetében. Azonban ahogy fentebb láttuk, a rezsimeknek a joggal szembeni 
attitűdje politikailag releváns esetekben más, amikor úgy értelmezik a jogot, mint (a) 
öncélt (legális-racionális legitimitás), vagy (b) mint a hatalom és a „közjó” eszközét, mely 
utóbbi értelmezését a vezetők sajátítják ki (szubsztantív-racionális legitimáció). 

A törvény szövegezése kapcsán beszélhetünk törvény előtti egyenlőségről, vagy 
annak hiányáról. A törvény előtti egyenlőség azt jelenti, hogy minden embernek, aki az 
adott állam joghatósága alatt él, azonos a jogi státusa, és hogy minden megkülönböztetés 
nélkül mindenki törvényileg jogosult ugyanarra a jogi védelemre alapjogai és szabad-
ságjogai tekintetében (emberi jogok). Ez az elv áll a liberális demokráciák, valamint a 
konstitucionalizmus középpontjában is, mely az emberi méltóság tiszteletén alapszik.251 
Ezt az elvet formailag a patronális autokráciák is megtartják, ahol a társadalmat alkotó 
klienseknek törvényileg garantált jogai és szabadságjogai vannak, akár a demokráciák 
polgárainak [→ 3.5.1.]. A törvény előtti egyenlőséget csak a kommunista diktatúrákban 
hágják át nyíltan, ahol azoknak, akiket a munkásosztály ellenségeinek nyilvánítanak (a 
„tőkéseknek”), az állam szemében nincsenek jogaik, s ennek megfelelően megfosztják 
őket a szabadságuktól, a vagyonuktól és gyakran az életüktől is.252

Amikor viszont a törvényeket alkalmazzák, már törvény utáni egyenlőségről beszél-
hetünk. Némi szójátékkal megkülönböztethetjük azt az időszakot, mielőtt egy törvényt 
ténylegesen alkalmaznak (amikor megfogalmazták és elfogadták, de még nem használták 
jogi ügyben), attól a periódustól, amikor alkalmazzák. A „törvény előtti egyenlőség” az 
előbbi szakaszra vonatkozik: hogy vajon az emberek törvényileg jogosultak-e ugyanarra 
a jogvédelemre, azaz hogy a törvény szava magában foglalja-e a diszkriminációt vagy 
sem. A „törvény utáni egyenlőség” viszont már az utóbbi szakaszt jelöli, és azt kérdi, hogy 
vajon azokkal, akiket a törvény valamilyen módon de jure kezel, amikor az emberi jogaik 
sérülnek, ugyanúgy bánnak-e de facto is: a törvényileg garantált jogaikat egyenlően 
alkalmazzák-e vagy sem. Ha egyenlően alkalmazzák a jogokat, akkor beszélhetünk törvény 
utáni egyenlőségről; ha a végrehajtás nem azonos, és egyes emberek jogait alkalmazzák, míg 
másoké a jogszabály holt betűje marad, akkor „törvény utáni egyenlőtlenségről” beszélünk.

A liberális demokráciákban törvény utáni egyenlőség van. Egyszerűen szólva a kons-
titucionalizmus minden állampolgár egyetemes jogvédelmének nemcsak a deklarálását, 
hanem a tényleges megvalósítását is az alkotmányos állam kötelességévé teszi. Máshogy 
fogalmazva, a konstitucionalizmusból a de jure és a de facto egybeesése következik: az 
államnak kötelessége végre is hajtani, ami törvénybe van foglalva. Ahogy egyenlőség van 
a törvény előtt is, úgy a liberális demokráciában a törvény utáni egyenlőség azt jelenti, 
hogy mindenki ugyanazon törvények hatálya alá esik, és mindenkinek ugyanabban a jogi 

251 Lásd „Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata” 7. cikkelyét.
252 Sakwa, Soviet Politics in Perspective, 126–128; Krygier, „Marxism and the Rule of Law”.



318 • 4. Politika

bánásmódban kell részesülnie. A polgárok valóban egyenlők jogilag, amikor az alapvető 
jogaikról van szó.253 Amennyiben ezt az elvet megszegik, az ilyen eseteket jogilag meg lehet 
kérdőjelezni a bíróság előtt, azaz fennáll a hatékony jogorvoslat lehetősége (mivel az állam 
törekszik rá, hogy megvalósítsa a jogi egyenlőséget). Másodszor, mivel minden polgár 
egyenlő, és nincs diszkrimináció az emberi jogokat illetően, ez azt is jelenti, hogy senki 
sem mentesül a törvény alól, társadalmi vagy politikai státusától függetlenül. Tehát maguk 
a vezetők vagy kiválasztottjaik sem kivételek: a törvény és alkalmazása politikailag 
semleges. Ezért beszélünk normatív jogalkalmazásról:

• Normatív jogalkalmazás az, ahogy a törvényeket alkalmazzák egy törvény utáni 
egyenlőség által jellemzett rezsimben. Ezért az ilyen jogalkalmazás mindenkit azo-
nos módon kezel, minden egyén ugyanazt a jogi bánásmódot kapja, és végső soron 
ugyanazt a politikai cselekvést (az erőszak legitim használatát) is azonos törvények 
megsértéséért.

A törvény utáni egyenlőtlenség az autokráciákra és a diktatúrákra jellemző. A kommu-
nista diktatúrában a politikailag aktív emberek általában, konkrétan pedig a nómenklatúra 
tagjai más jogi megítélés alá esnek, mint a politikailag irrelevánsak. Mint Podgórecki írja 
a kommunista diktatúrák történelmi tapasztalata alapján, „ha egy kommunista párttag […] 
bűnt követett el, nem lehetett bíróság elé állítani – még ha a bűnössége nyilvánvaló volt 
is – az illetékes pártszervek engedélye nélkül, amelyek esetleg kizárták a gyanúsítottat a 
soraikból, hogy lehetővé tegyék a rendőrség számára a vádemelést. De az államügyészeknek 
és a rendőrségnek kiadott titkos utasítás szerint nem lehetett bűnügyben nyomozni vagy 
vádat emelni olyan személy ellen, aki párttag maradt”.254 Más kutatók az ún. „telefonjogra” 
hívják fel a figyelmet, amikor egy jogi ügyet egy telefonhívással döntenek el, azaz az érde-
kelt nómenklatúra-tagok közvetlen beavatkozása révén.255 Ez nemcsak azt jelenti, hogy a 
nómenklatúra tagjai különleges elbánásban részesülnek, hanem azt is, hogy bármely poli-
tikailag érzékeny személy sorsa felől – beleértve az (illegális) ellenzék tagjait – a pártvezetés 
dönt önkényesen, amely tetszése szerint figyelmen kívül hagyhatja a törvény írott betűjét is.

Patronális autokráciában a törvény utáni egyenlőség különbözik a diktatúrától 
annyiban, hogy nem a párt, hanem a fogadott politikai család tagjai élveznek büntet-
lenséget [→ 3.6.2.4.]. De általában azt látjuk, hogy a vezető politikai elit eszközszerepbe 
kényszeríti a jogalkalmazást, akárcsak magát a jogot. Így tehát a jogalkalmazás nem 
semleges, hanem a patronális autokráciákban is szelektív éppúgy, mint a kommunista 
diktatúrákban:

• Politikailag szelektív jogalkalmazás az, ahogy a törvényeket alkalmazzák egy 
törvény utáni egyenlőtlenség által jellemzett rezsimben. Ezért az ilyen jogalkal-
mazás különböző módon kezeli az embereket politikai státusuk szerint, s az egyes 
emberek (jellemzően szolgák vagy alattvalók) más-más jogi bánásmódot kapnak, 
és végső soron eltérő politikai cselekvést (az erőszak legitim használatát) is azonos 
törvények megsértéséért.

253 Baer, „Equality”.
254 Podgórecki, „Totalitarian Law”, 13.
255 Huskey, „A Framework for the Analysis of Soviet Law”, 63.
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A legfőbb különbség a diktatúrák és autokráciák szelektív jogalkalmazása között az, 
hogy kommunista diktatúrában a szelektivitás lehet mind egyéni, mind pedig csoportos, 
míg patronális autokráciában mindig egyéni. Mint fent említettük, a kommunista párt 
valamennyi tagjára vonatkozott, hogy (informálisan, de normatívan) büntetlenség alá 
esik, miközben könnyen akadhatnak csoportok, amelyeket a törvényalkalmazás negatívan 
kezelt a csoportidentitásuk miatt. Patronális autokráciában a csúcspatrónus döntésén 
múlik, kinek jár büntetés vagy büntetlenség a politikailag szelektív jogalkalmazás révén. 
A csúcspatrónus emellett választhat a törvény nem-érvényesítése vagy a törvény 
testre szabása között, amit már annak megfelelően lehet alkalmazni. Várhatóan 
azt a lehetőséget választja, amelyik kevésbé sérti a rezsim demokratikus külső mázát, és 
mélyebbre rejti a fogadott politikai család igazi (patronális politikai) céljait.

Bár főleg a három csúcsbéli rezsimtípusra összpontosítunk, ezen a ponton mégis 
érdemes egy kitérőt tenni a köztes típusokra. A jog és a jogalkalmazás státusa az átmeneti 
autokráciákban és diktatúrákban nagyon hasonló a csúcsbéli párjukhoz (ezért hagytuk 
el többször a „patronális” és „kommunista” jelzőket fent). Konzervatív autokráciában, 
ahol éppen a politikai cselekvés szférája az, amit monopolizálnak, míg más szférák 
aktorait nem vetik alá patronális hálóknak, láthatunk de jure betartott jogokat (törvény 
előtti egyenlőség) amelyeket de facto mellőzhetnek az uralkodó politikai elit kedve 
szerint (törvény utáni egyenlőtlenség). Piackihasználó diktatúrában a jog éppannyira 
eszközszerű, mint a kommunista diktatúrában,256 bár nem használják totalitariánus 
módon a gazdaság központi tervezésére [→ 5.6.2.]. Mi több, a szelektív jogalkalmazás még 
a normatív gazdaságpolitika eszközeként is használható, mint Kínában, ahol az ügyészség 
nyíltan bejelentette, elnézőbb lesz az vállalatok felsővezetőivel szemben a magánszektor 
fellendítse érdekében.257 Jelentős különbség van ugyanakkor a liberális demokrácia és a 
patronális demokrácia között. Patronális demokráciában, amely a versengő patronális 
hálók közti egyensúlyi állapottal írható le, a jogalkalmazás nincs alávetve, mivel egyetlen 
politikai aktor sem rendelkezik a politikai hatalom monopóliumával. Az alkalmazó 
testületek ugyanakkor igyekeznek fenntartani az autonóm működés imázsát, vagyis hogy 
nem puszta eszközök (vagy katonák) a hálózatok küzdelmében. Amit tehát látunk, az egy 
olyan helyzet felé való tendálás, amit egy fajta „politikailag arányos jogalkalmazásnak” 
nevezhetünk, melyben nagyjából egyenlő számú ember ellen folytatnak eljárás és ítélnek 
el minden versengő oldalról: az ügyészek és bírók egy informális „kvótához” próbálnak 
igazodni. Úgy tudjuk, hogy a helyzet Romániában (és potenciálisan más patronális 
demokráciákban is) ilyen fajta arányosság jeleit mutatja.258

Összefoglalva, a „törvény előtti”–„törvény utáni” fogalompár alkalmazásával végre 
meghatározhatjuk a jog általános státusát a három csúcsbéli rezsimtípusban (4.10. táblázat). 
Liberális demokráciában joguralomról (vagy más megközelítésben jogbiztonságtól) 
beszélünk: 

• Joguralom a törvényesség azon állapota egy politikai közösségben, amelynek 
a sajátosságai (1) a törvény előtti egyenlőség és (2) a törvény utáni egyenlőség.  

256 Vö. Orts, „The Rule of Law in China”.
257 Sun, „China grants immunity to executives to bolster private sector”. A közpolitikai cél nyílt deklarálása 

egyszersmind szubsztantív-racionális legitimációt is jelez, jóllehet egy normatív szakpolitikai cél, nem 
pedig egy diszkrecionális patronális politikai cél legitimációját szolgálta.

258 Vö. Magyari, „A közéleti korrupció román modellje”.
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A joguralom, amely tipikusan a liberális demokráciák sajátja, azt jelenti, hogy egyet  
len ember sem kivétel a törvény alól, függetlenül a tetteitől vagy indokaitól, poli- 
tikai vagy társadalmi státusától.

Patronális autokráciában, miközben törvény szerint minden polgárt azonos jogok illet-
nek meg, a bűnüldözés opcionális, ha olyasvalakiről van szó, aki a fogadott politikai család 
számára érdekes. Ezt a helyzetet az uralom jogának nevezhetjük:

• Az uralom joga a törvényesség azon állapota egy politikai közösségben, amelynek 
a sajátosságai (1) a törvény előtti egyenlőség és (2) a törvény utáni egyenlőtlenség. 
Az uralom joga, amely tipikusan a patronális autokráciákra jellemző, azt jelenti, 
hogy de jure egyetlen ember sem kivétel a törvény alól, ám de facto egyesek azok 
lehetnek, amennyiben érdekesek a fogadott politikai család számára.

4.10. táblázat. A jog státusa a három csúcsbéli rezsimben.

Törvény előtti… Törvény utáni…

Joguralom
(mint liberális demokráciában)

egyenlőség egyenlőség

Uralom joga
(mint patronális autokráciában) 

egyenlőség egyenlőtlenség

Jogbizonytalanság
(mint kommunista diktatúrában)

egyenlőtlenség egyenlőtlenség

A kifejezés, amelyet a joguralom (rule of law) ellentéteként szoktak használni, a „jog ál-
tali uralom” (rule by law), ami azt jelenti, hogy a jogot nem tekintik autonómnak, hanem 
eszköznek a vezető politikai elit kezében.259 De mint láthattuk, ez egyformán áll az au-
tokráciákra és a diktatúrákra is. Valójában, amit „uralom jogának” hívunk, az a jog általi 
uralom egy altípusa, amelyik a posztkommunista régió autokráciáiban uralkodik. Ami 
a diktatúrákat, és főleg a kommunista diktatúrát illeti, ott a jog általi uralom diktatúrabeli 
altípusával van dolgunk, amely a jogbizonytalanság állapota:

• Jogbizonytalanság a törvényesség azon állapota egy politikai közösségben, amely-
nek a sajátosságai (1) a törvény előtti egyenlőtlenség és (2) a törvény utáni egyenlőt- 
lenség. A jogbizonytalanság, amely tipikusan a kommunista diktatúrákra jellemző, 
azt jelenti, hogy bármely alattvaló kivételt képezhet a törvény alól de jure éppúgy, 
mint de facto, amennyiben ellenségnek nyilvánítják, vagy más okból fontos a nó-
menklatúra számára.

259 Krygier, „Rule of Law”, 234.
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4.3.5.2. Bíróság és ügyészség: a bizonyítéktól a koholt vádon át                   
a kompromatig
A törvény utáni jogalkalmazás intézményeit illetően általánosságban ismét csak a tiszte-
letben tartás, elnyomás és semlegesítés hármasát találjuk rendre a liberális demokráciá-
ban, kommunista diktatúrában és patronális autokráciában. Liberális demokráciában 
a törvény utáni egyenlőség a konstitucionalizmusból következik, és egyszersmind az állam 
semlegességének eszményéből is: az állam és jogi szervei senkit sem kezelhetnek másként, 
különösen nem politikai vélemény alapján.260 Az egyik fő eszköz ennek megvalósítására 
az igazságszolgáltatás függetlensége, azaz hogy (1) jogi vitákat bíráknak kell eldönteni, 
akiket (2) nem befolyásolnak más politikai aktorok, a kormány és a tágabb politikai elit 
(a végrehajtói és törvényhozói ágak). Ha az egész jogi folyamatot tekintjük, a bűnügyeket 
– nagyon általánosan nézve – a következő lépések egymásutánjaként lehet modellezni:

1. elkövetik a bűnt (felmerül annak a gyanúja);

2. az ügyészség automatikusan megkezdi a jogi eljárást és nyomozást;

3. a bírók a bizonyítékokat összevetik a hatályos törvényekkel, azaz az ismert té-
nyeket vizsgálják a kérdéses ügyben;

4. a bíróság ítéletet hoz (a bűnösségről vagy az ártatlanságról) a bizonyítékok 
alapján.

Természetesen, mivel az írott törvény nem ismer megkülönböztetést politikai vélemény 
alapján (törvény előtti egyenlőség), ezt a tényezőt a bíró sem veheti figyelembe, és az uralmi 
elit nem is utasíthatja arra, hogy figyelembe vegye. Kommunista diktatúrában azonban 
a marxizmus-leninizmus egy egészen más igazságszolgáltatást követel. Mint maga Lenin 
írja, miután a kommunista forradalom sikert aratott, és „a hatalom fő feladatává a katonai 
elnyomás helyett a kormányzás lesz – az elnyomás és a kényszer tipikus formája nem a 
helyszínen való agyonlövés, hanem a bíróság lesz. [A] bíróság a proletariátus és a sze-
gényparasztság hatalmi szerve, […] a fegyelemre nevelés eszköze” (kiemelés tőlünk).261 
A közjó értelmezésének bürokratikus kisajátítása nyomán ez azt jelenti, hogy a pártnak és 
a pártállamnak, „a munkásosztály élcsapatának” kell tudnia dönteni bírósági ügyekben 
és helyesbíteni azokat a bírókat, akik esetleg úgy ítélkeznének, hogy az szembe megy 
a „munkásosztály érdekeivel”, azaz a párt akaratával. Ez az az ideológiai keret, amely legi- 
timálja egyfelől a törvény utáni egyenlőtlenséget, másfelől pedig az igazságszolgáltatás 
függetlenségének hiányát. Szemben a függetlenségnek, és nem utolsó sorban azoknak 
az emberi méltóságának a tiszteletben tartásával, akik bíróság előtt állnak, a kommunista 
diktatúra a szubsztantív racionalitás jegyében elfojt minden efféle autonómiát.

A bírósági szerep ilyen értelmezésének egyik következménye az ún. kirakatper 
vagy koncepciós per, amit korábban a jogfelfüggesztő kampánnyal kapcsolatban már 
említettünk. Ellentétben a fent leírt négy lépcsős folyamattal, a kirakatpernél:

1. a bűnt nem követik el;

260 Kis, Az állam semlegessége.
261 Lenin, „A szovjethatalom soronlevő feladatai”, 381–382.
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2. az ügyészség politikai döntés alapján kezdi meg a jogi eljárást és a nyomozást;

3. a bírók koholt bizonyítékokat vetnek össze a hatályos törvényekkel, azaz az ál-
lampárt fiktív adatokat és vádakat fabrikál, hogy bűnösnek állíthassák be az első 
számú bűnbakot;

4. a bíróság ítéletet hoz (a bűnösségről), előre elhatározott politikai verdikt 
alapján.

A kampánycélokhoz igazodó kirakatpereknek többnyire fontos eleme, hogy a vádlott maga 
bűnösnek vallja magát, beismerve, hogy bűnt követett el az állampárt és a kommunista 
elvek ellen. Ez éles ellentétben áll a patronális autokráciák gyakorlatával, ahol ha ilyen 
perbe keverik, a vádlott nem vallja bűnösnek magát, sőt arra használja az alkalmat, hogy 
erős kritikát fogalmazzon meg a rezsimmel szemben.262 Másfelől a tárgyalásra is egy eltérő 
módon kontrollált igazságszolgáltatási rendszerben kerül sor, amely céljai mások, mint 
a kommunista diktatúra törvényalkalmazó szerveinél.

A kirakat- vagy látszatperek eltérő jellege a patronális autokráciákban abból is követ-
kezik, hogy koholt bizonyítékokat – ha vannak is – csak politikailag különösen érzékeny 
ügyekben szoktak használni. Más ügyekben többnyire inkább a kompromatot használják 
(lásd lentebb), bár bizonyos perekben a patronális autokráciákban előfordulhatnak mind 
koholt, mind valós bizonyítékok. Gyakran nehéz a különbséget kimutatni, mert míg 
a kommunista diktatúrák kirakatpereiben a vádak jellemzően rendszerellenes bűn-
cselekmények (összeesküvés, kémkedés stb.), addig patronális autokráciában a vádak 
köztörvényes bűncselekmények (adóelkerülés, kábítószer-kereskedelem stb.), ugyanúgy, 
mint azok, amelyeket valós bizonyítékokkal támasztanak alá. Vagyis koncepciós per 
nemcsak kommunista diktatúrában van, de markánsan eltérő jelleget kap a patronális 
autokráciában.263

Általában a csúcspatrónus a jogi testületek semlegesítésének attitűdjét ölti, hogy 
garantálja a fogadott politikai család büntetlenségét, és fedezze a bűnöző állam illegális 
tevékenységét. Mint Ledeneva rámutat, gyakran nem szükséges közvetlenül ellenőrizni a 
bírókat, hogy ezt elérjék, mert a rezsimnek a társadalom más területein mutatott elnyomó 
jellegének van egyfajta „»megfélemlítő hatása«, amelyen keresztül az informális normák és 
jelzőeszközök közvetlen beavatkozás nélkül is egyértelművé teszik, hogy mit kell tenni”.264 
Ám ha a fogadott politikai család gondoskodni akar róla, hogy az akaratát végrehajtsák az 
igazságszolgáltatásban, konkrétabb lépéseket is kell tennie a bírói ág semlegesítésére.

A semlegesítésnek három módját sorolhatjuk fel, amelyek kombinálhatók, és egy-
szerre is használhatók. Elsőként a csúcspatrónus számára a legegyszerűbb (és a legkevésbé 
finom) módszer megtörni a bírói kar autonómiáját. E módszer keretében ő maga, vagy 
egy politikai stróman, akit a bírók felügyelőjének pozíciójába helyez, beavatkozik a jogi 
eljárásokba, önkényesen áthelyezi a bírósági ügyeket, korlátozza a bíróságok hatáskörét, 
vagy informálisan negatív következményeket helyez kilátásba „helytelenül pártatlan” 
bírók számára. Mint Fleck Zoltán írja, „[a] nem demokratikus jogrendszerek tipikusan 

262 Lásd például az orosz feminista punk rock együttes, a Pussy Riot látszatperét. Gessen, A szavak ereje, 
162–233.

263 Vö. Browder, Vörös jelzés.
264 Ledeneva, Can Russia Modernise?, 162.
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megalázott, szolgaszerepbe kényszerített bírói hatalommal operálnak. Az állami appa-
rátushoz képest a bírói kar kiválasztási mechanizmusa és az igazságszolgáltatás szervezeti 
rendszere elvi védelmet nyújt a direkt politikai […] befolyásolással szemben. Autoriter 
rendszerekben, ahol legalább formálisan tiszteletben kell tartani ezeket a korlátokat, 
a bírói szervezetrendszer erős centralizálása és a vezető pozíciók politikai befolyásolása, 
valamint a bírói kar egészével szembeni szimbolikus legitimációmegvonás eszközeit vetik 
be. A bírák kényszernyugdíjazása, bírói ítéletek visszamenőleges hatályú megkérdőjelezése, 
a nyíltan politikai kiválasztott számára végletesen centralizált szervezeti hatáskörök bizto-
sítása olyan elemek, amelyek a hatalommegosztás nélküli, a politikai normának kiszolgál- 
tatott bírói hatalom intézményesítési kísérleteként értékelhetőek” (kiemelés tőlünk).265

Másodszor, a patronális autokrácia dönthet úgy, hogy a politikailag érzékeny 
ügyeket elveszi a közönséges bíróságoktól, és újonnan felállított közigazgatási bíró-
ságokhoz helyezi. A semlegesítésnek ezt a módszerét számos patronális autokráciában 
alkalmazták, köztük Azerbajdzsánban, Belaruszban, Kazahsztánban, Örményországban 
és Üzbegisztánban.266 Az adminisztratív bíróságokat a patronális autokráciák patronális 
szolgákkal tömik ki [→ 3.3.5.], és/vagy olyan különleges jogi keretben működnek, amely 
korlátozza a normatív ítélkezést. Ezeknek a normális bírói rendszerrel párhuzamosan 
létező bíróságoknak a segítségével az állam elleni panaszokat kiemelik a jogállami 
garanciák rendszeréből. E fórumokon nincs érdemi vita a felek között: a bírák csupán a 
megpanaszolt hatóságokra vonatkozó speciális törvényeknek való megfelelést vizsgálják, 
a panaszosnak pedig legfeljebb azzal lehet esélye, ha elrontott alakiságokra (elmulasztott 
határidőkre stb.) hivatkozik.

A harmadik opció a bírói ág semlegesítésére az ügyészség alárendelése a fogadott 
politikai család érdekeinek. Ha ezt a módszer választják, akkor alig van szükség arra, 
hogy a bíróságokkal foglalkozzanak, mert a bűnügyek el sem jutnak a jogi folyamat bírói 
szakába: az ügyészség eleve nem indít bűnügyi nyomozást a fogadott politikai család ellen.267 
Érdemes megemlíteni, hogy a posztszovjet országokban az ügyészség történelmileg is erős 
intézmény a jogrendszerben, ami különösen fontos fegyverré teszi a csúcspatrónusok 
kezében. Mint Mizsei Kálmán emlékeztet rá, „Sztálin szovjethatalma [alatt] az ügyészség 
az állami elnyomás központi eszközévé alakult. A posztszovjet rendszerben a félelmi 
tényező jelentősen csökkent, de az ügyészség kiemelt jogi helyzete fontos eszköze lett 
azon elnökök számára, akik igyekeztek megszilárdítani uralkodó hatalmukat más 
versenytársakkal szemben a politikai és magántulajdonosi gazdasági hatalom szorosan 
összefonódó világában”.268 Valóban, a patronális autokráciákban a kézivezérelt ügyészséget 
nem egyszerűen semlegesítik: fel is használják arra, hogy támadják vagy zsarolják a 
fogadott politikai család ellenségeit, s mint ilyen, az ügyészség könnyen válhat patronális 
autokráciákban a politikailag szelektív jogalkalmazás fő eszközévé.

265 Fleck, „A maffiaállam joga”, 151.
266 Schoeller-Schletter, „Structural Deficits in Legal Design and Excessive Executive Power in the 

Context of Transition in Uzbekistan”. A magyarországi patronális autokráciában Orbán régóta 
beszél már közigazgatási bíróságok létrehozásáról, de a javaslatot 2019-ben levették a politika 
napirendjéről. Közigazgatási bíróságok léteznek valamennyi posztszovjet országban Oroszország, 
Grúzia, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Kirgizisztán kivételével, valamint a legtöbb posztkommunista 
országban is (kivéve Romániát és Szlovákiát). Köszönettel tartozunk Armen Mazmanyannak, aki segített 
összegyűjteni az erre vonatkozó adatokat. 

267 Kvurt, „Selective Prosecution in Russia”; Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 64.
268 Mizsei, „The new East European patronal states and the rule-of-law”, 543.
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Ami a támadást illeti, egy talán kevésbé kézenfekvő terület, ahol az ügyészséget 
felhasználják, a választási kampányok területe. Valójában nem új, hanem bejáratott gyakor-
latról van szó, mikor az ügyészség perbe fogja a csúcspatrónus politikai ellenfeleinek 
valamelyik reprezentánsát. Kampánymenetrendhez illeszkedően dehonesztáló informá-
ciókat szivárogtat róluk a patronális sajtónak, miközben olykor államtitoknak minősíti 
az ügyeket, hogy a megvádoltak ne tudjanak nyilvánosan védekezni. Esetenként pedig 
előzetes letartóztatással, házi őrizettel, vagy a bírósági tárgyalásokon vezető száron kísért 
vádlott képével kondicionálják a közvéleményt. Az ügyek kirobbantását jól időzítik, ugyan-
akkor ezek évekig is elhúzódhatnak ítélet nélkül, nyilvános tálalásuk a legkülönfélébb 
kampányok szezonális ingadozásait követi. A kampányérdekekhez igazított szelektív 
bűnüldözés érinthet ártatlanokat, a vádak állításainál kisebb ügyekkel zsarolhatókat, és 
bűnösöket egyaránt. Mindenesetre az ügyek jelentős része vagy nem jut el a bírói szakaszba 
sem, vagy felmentéssel zárul. De a célba vett személy diszkreditálása megtörtént. Ezeknél 
az akcióknál a tényleges cél nem az igazságszolgáltatás, a bűnösnek minősített személyek 
leültetése, hanem kiiktatásuk a politikai színről, és/vagy az általuk képviselt politikai szer-
vezetek diszkreditálása, lejáratása.

Másrészt a kézivezérelt ügyészség jól alkalmazható zsarolásra, illetve a csúcspatrónus 
klienseinek sakkban tartására. Az ilyen vádhatóság lehetővé teszi, hogy a csúcspatrónus 
tetszése szerint elindítsa a fent leírt négylépcsős jogi folyamat következő variánsát:

1. elkövetik a bűnt;

2. az ügyészség politikai döntés alapján kezdi meg a jogi eljárást és a nyomozást;

3. a bírók kompromattal vetik össze a hatályos törvényeket, azaz valós tényeket 
vesznek alapul, amelyeket a csúcspatrónus halmozott föl és használ zsarolásra, il-
letve az illojális aktorok megbüntetésére, ha szükséges;

4. a bíróság ítéletet hoz (tipikusan bűnösségről) a kompromat alapján.

A kompromat nem a patronális autokráciák egyedi jellemzője; létezik kommunista dik-
tatúrában, sőt még patronális demokráciában is. Általában a kompromat egy információ 
– valódi tény –, amellyel egy aktor zsarolható, mert leleplezné (a) a bűnösségét vagy (b) a 
magánéletének olyan részét, amit nem kíván nyilvánossá tenni (lásd 4.6. idézet). Pontosab-
ban Ledeneva a kompromatnak négy ideáltípusát különbözteti meg az információ jellege 
szerint: politikai (bizonyíték hatalommal való visszaélésről, politikai illojalitásról stb.); gaz-
dasági (bizonyíték sikkasztásról, offshore tevékenységről, tőkemenekítésről stb.); bűnügyi 
(bizonyíték a szervezett bűnözéshez fűződő kapcsolatról, bérgyilkosság megszervezéséről 
stb.); és magánéleti (úgy mint fényűző, költekező életmód, szexuális viselkedés stb.).269

Mint olyat, a kompromatot meg kell különböztetni legalább három dologtól, amelyek 
első pillantásra hasonlónak tűnhetnek. Először is, kompromatot használni nem rágalmazás, 
mert az utóbbi hamis információkon alapul, míg az első igaz (csak fegyverré kovácsolták). 
Másodszor, a kompromat az oknyomozó újságírók vagy magánnyomozók demokráciában 
szokásos munkájával összegyűjtött anyagtól is eltér, mert ezeket jellemzően nem zsarolási 
célból szedik össze, hanem azért, hogy a nyilvánosság elé tárják őket (az újságírók), vagy 
magánhasználatra (a magánnyomozók alkalmazói részére). Harmadszor, és talán ez a leg-
fontosabb: a kompromat más, mint a kommunista diktatúrák kirakatpereiben használt 

269 Ledeneva, How Russia Really Works, 60.
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„bizonyítékok”. A kirakatper „bizonyítékai” ugyanis puszta 
fabrikációk, koholmányok, a kompromatot pedig össze-
gyűjtik, és visszatartják a nyilvánosság elől, hogy politikai 
vagy gazdasági aktorok zsarolására tudják használni.

Visszatérve a kompromat szerepére a különböző rezsi-
mekben, kommunista diktatúrában kompromatot elsőd- 
legesen a párt titkosszolgálata gyűjt [→ 3.3.6.], és ők is 
használják, főképp besúgók beszervezésére. Magas szintű 
pártkádereknek nem kell kompromatra támaszkodniuk, 
mert használhatnak koholt vádakat is a politikai ellen-
felekkel szemben (amit a bíróság kérdés nélkül elfogad, 
hisz a párt alárendeltségében működik). A kompromatról 
írt tanulmányában Szilágyi Ákos feleleveníti a mondást a 
sztálini terror idejéből: „Bil bi cselovek, sztatyja najgyotsza”, 
vagyis: „csak az ember legyen meg, paragrafust mi majd 
találunk rá!”270 A posztkommunista – és különösen a poszt-
szovjet – országokban, általában az átmenet, konkrétan 
pedig a privatizáció meglehetősen ingatag jogi alapokon 
ment végbe, sok visszaéléssel azok részéről, akik később 
fontos gazdasági és/vagy politikai aktorok lettek [→ 
5.5.2.2., 5.5.3.1.]. Így szinte mindenki, aki a politikai 
és/vagy gazdasági elit tagja lett, érintett volt valami 
törvénytelenségben, amiért potenciálisan elítélhetné a 
bíróság.271 Ez a koholt bizonyítékot lényegében avíttá 
tette a kompromathoz képest, amit bárki ellen lehet 
gyűjteni, aki a célkeresztbe kerül. Ennek megfelelően a 
patronális demokráciákban, valamint az újonnan született 
oligarchikus anarchiákban a versengő politikai hálók 
kompromatot használtak, illetve használnak egymás elleni 
harcaikban, miközben az oligarchák politikusok zsarolására 
is használhatják alulról fölfelé történő állam-foglyulejtésben 
[→ 5.3.2.3.]. Ennek megfelelően a kompromat értékes 
tulajdon, és kialakul a kompromatok piaca, ahol komp-
romatra szakosodott vállalkozók (vagy bűnözők) árulnak 
információt érdekelt feleknek.272 Ilyenformán ez a (szürke) 
piac decentralizált és intenzív verseny jellemzi, melyben az eladók nagy nyereségeket 
vághatnak zsebre a „árujukért”, amely kiemelkedő fontosságú az oligarchák tetőfokra hágó 
kompromatháborúiban.273

Annak azonban, hogy a kompromatnak versengő piaca alakulhasson ki, két feltétele 
van: (1) médiapluralizmusnak kell lennie, azaz olyan kommunikációs szférának, 
amely sem nem zárt, sem nem uralt (azaz inkább a nyílt ideáltípushoz van közel); 

270 Szilágyi, „A nagy kompromat (II.)”, 15.
271 Szelényi, „Kapitalizmusok a kommunizmus után”, 91–96.
272 Ledeneva, How Russia Really Works, 66–72.
273 Szilágyi, „A nagy kompromat (II.)”, 17–19.

4.6. idézet. Kompromat és a kompromatok 
háborúja.

„A kompromat a »komprometyirujuscsij matye-
rial« [kompromittáló anyag] kifejezés kissé frivol 
rövidítése: a »mat« szóvégződésbe ugyanis nehéz 
nem belehallani az ízig-vérig orosz »mat« (»anyá-
zás«) szó jelentésének muzsikáját, végtére a 
kompromat politikai anyázásként is fölfogható. 
A szó jelentését – bevett használata alapján – 
talán így lehetne legáltalánosabban összefoglalni: 
olyan adat, bizonyíték, körülmény, dokumentum 
kompromittáló célzatú nyilvánosságra hozása a 
feljelentés, leleplezés, rágalmazás, vádaskodás 
hagyományos és megújított újságírói és politikai 
műfajaiban (vagy ilyen adatok nyilvánosságra 
hozatalával való zsarolás), mellyel a politikai és/
vagy gazdasági ellenfél erkölcsileg és politikailag 
lejáratható, megsemmisíthető, sakkban tartható, 
esetleg büntetőjogi eljárás kezdeményezhető 
vele szemben […]. [A] kompromat [gyakran] 
válasz az ellenfél politikai érvére vagy sikerére, 
amely minden politikai viszontválasz lehetőségét 
örökre elvágja. Ultima a ratio. X. politikai mat-
tot ad Z.-nek, Z. viszont kompromatot ad neki. 
Kompromattal nem lehet vitatkozni. Aki ilyenkor 
mentegetőzni próbál, önmagát vádolja. A komp-
romatra egyetlen adekvát válasz létezik: az ellen-
kompromat vagy viszontkompromat. Az ilyesmi-
ből lesz aztán a kompromatok háborúja (»vojna 
kompromatov«), amely addig tart, amíg a politikai 
színpadon életben van valaki.”

– Szilágyi Ákos, „A nagy kompromat (I.)”. 2000, 
12. (2000. január): 9–10.
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és (2) nem-kézivezérelt ügyészségnek és bírói karnak kell lennie. Ami az (1)-et illeti, 
a médiapluralizmus azért szükséges, mert egy információ csak akkor tudja potenciálisan 
tönkretenni valakinek a reputációját, ha nyilvánosságra lehet hozni: ha ténylegesen sok 
emberhez eljuthat, és a célpont nem tudja szabályozni a kompromatot publikáló média 
hatókörét. Valóban, egy kompromatháborúban az oligarchák médiabirodalmainak fon-
tossága felértékelődik, mert így az oligarcha maga terjesztheti a kérdéses információt olyan 
széles közönségnek, amilyet csak a médiái el tudnak érni.274 A (2)-t illetően a bírói kar 
függetlensége ott kerül a képbe, amikor a kompromat nem egyszerűen egy dehonesztáló 
információ, hanem bűntény bizonyítéka, más szóval igazi adatok, amelyeket a bíróságon 
fel lehet használni. De ha az ügyészséget és/vagy a bíróságokat kézileg irányítanák, 
akkor mindegy lenne, milyen kompromat van valakinek a kezében, senkit sem ítélnének 
el, ha csak az irányító nem járul hozzá. Mi több, ha egy érdekelt aktor ellenőrizheti az 
ügyészséget, akkor a jogi folyamat el sem jut a tárgyalási szakaszig, függetlenül a benyújtott 
kompromattól vagy bizonyítéktól, és megfordítva: csak, akinek kizárólagos kontrollja 
van, csak az használhat kompromatot (és ítéltetheti el a vádlottat a bírósággal) saját 
kedve szerint.

Ez magyarázza azt is, miért jelenti a patronális autokrácia létrehozatala a komp-
romat versengő piacának végét. A valódi médiapluralizmus eltűnik, ahogy a kom-
munikációs szféra uralttá válik, miközben az ügyészség és/vagy a bíróságok elvesztik a 
függetlenségüket, és részint semlegesek lesznek (mármint a fogadott politikai családdal 
szemben) részint pedig aktívak (azokkal szemben, akikkel a csúcspatrónus úgy akarja). 
Ilyen helyzetben a kompromatpiac gyakorlatilag monopszóniává (egyvásárlós piaccá) 
válik, amennyiben a csúcspatrónus lesz a kompromat első számú használója, mert 
a kompromatmechanizmus intézményei mind az uralma alá kerülnek. És míg a kom-
munista időkben a kompromat állami monopólium volt, könnyen előfordulhat, hogy a 
maffiaállamban a csúcspatrónus monopóliumává lesz a gyűjtői oldalon is, hiszen a magán-
kompromatgyűjtők eszközei eltörpülnek (1) az állam törvényileg adott hozzáféréséhez 
képest a bizalmas és titkos adatokhoz és (2) a patrónus titkosszolgálatához képest.

Végül patronális autokráciában a kompromat jellege is változáson megy át, háromféle 
módon.275 Először is, más rezsimekben kompromatot gyűjteni lehet, de generálni nem, 
abban az értelemben, hogy van egy létező jogi keret, és ennek nem betartása képzi azt a 
fajta információt, amely kompromat céljára használható. Azonban a patronális autokrácia 
generálhat is kompromatot, mivel a csúcspatrónus kedve szerint változtathatja a jogi 
keretet. Sőt az eszközszerű jog, illetve a túlrészletezett testre szabott törvények olyan 
helyzeteket teremthetnek (még visszamenőlegesen is), amelyekben a megcélzott egyének 
eredetileg törvényes cselekedetei törvénytelen cselekedetekké válnak. Így még apró 
törvénysértésekből is bűncselekmény válhat, s ezzel nő az olyan esetek száma, ahol egy 
információból kompromat lesz. A második mód, amelyben a kompromat jelleget vált, 
az, hogy segít áthidalni a törvény előtti egyenlőség és a törvény utáni egyenlőtlenség 
közötti űrt. Kommunista diktatúrában a rendszernek nem volt szüksége különleges 
„bizonyítékokra” a politikai ellenfelekkel szemben, mert nyíltan tiltották a tevékenységüket. 
A törvény előtti egyenlőtlenséggel a politikai ellenfeleket börtönbe lehetett küldeni, és 
ennek megfelelően létezett a politikai fogoly kategóriája (amit – mint egy külön „osztályt” 

274 Vö. Judah, Fragile Empire, 42–46.
275 Az oroszországi kompromat részletesebb elemzéséért lásd Ledeneva, How Russia Really Works, 58–90.
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– térben is elhatároltak a közönséges bűnözőktől a büntetés-végrehajtási intézetekben). 
Patronális autokráciában azonban a rendszer formálisan demokrácia, ahol az emberek 
alapjogait és szabadságjogait formailag betartják. Ezért a fogadott politikai családnak 
a politikai ellenfelekből köztörvényes bűnözőket kell „faragnia”, hogy börtönbe 
küldhesse őket. A fogadott politikai család kompromatot gyűjt és használ külön e célra, 
ahol a csúcspatrónus akarata szerint aktiválhatja az ügyészséget, és eljuttathatja hozzá 
(strómanokon keresztül) a bizonyítékot, amelynek alapján a politikai ellenfél elítélhető.

Végül a kompromat jellege annyiban is módosul, hogy a politikai családba való 
befogadás egyik feltétele, hogy legyen kompromat a kezükben a jelöltről. Mint az előző 
fejezetben jeleztük, a fogadott politikai családban a csúcspatrónuson kívül mindenki 
másnak törvénysértőnek kell lennie, hogy mind zsarolhatók és sakkban tarthatók 
legyenek [→ 3.6.1.2.]. (Természetesen mint a bűnöző állam feje, maga a csúcspatrónus is 
törvénysértő.) Tehát a kompromatot nemcsak gyűjtik, hanem egy bizonyos értelemben 
meg is követelik, vagy egy már előre meglévő kompromat formájában, vagy úgy, hogy az 
adott személynek előírják, hogy kövessen el valami (esetleg kisebb) törvénysértést, hogy 
kompromat keletkezzen róla a csúcspatrónus számára, aki bűnügyi eljárást indíthat az 
aktor illojalitása esetén, politikai döntés szerint utasítva a vádhatóságot és büntetve meg 
vagy távolítva el az aktort a hatalom köreiből. Így a kompromat a patronális autokráciákban 
új funkciót kap mint zsarolási eszköz: lojalitást is kikényszerítenek vele az egypiramisos 
hálózat kormányrúdját kézben tartó csúcspatrónus iránt.

4.3.5.3. A legalizmus demokratikus és autokratikus változatai

A legalizmus különféle rezsimekben megfigyelt jelenség, amelyet többnyire úgy határoznak 
meg, mint a törvény alkalmazását tekintet nélkül a döntés társadalmi, politikai és/vagy 
erkölcsi kontextusára.276 A pontosság kedvéért érdemes itt azt a köznapi különbséget tenni, 
ami a „törvény betűje” és a „törvény szelleme” között van. Egyfelől a törvény előírja, hogy 
mi számít törvénytelen viselkedésnek, és hogyan büntessék azt – ez a törvény betűje. Más-
felől a törvényhozónak, aki a törvényt alkotja, van valamiféle szándéka, és a törvényt úgy 
kell alkalmazni, hogy megfeleljen ennek a szándéknak – ez a törvény szelleme. A fent em-
lített kontextus felfogásunk szerint a szellemre vonatkozik, a legalizmus pedig nem más, 
mint a törvény szellemének mellőzése, és a törvényesség felhasználása valakinek a cél-
jaira akkor is, ha az ellentétben áll a törvény deklarált szellemével.

Legalizmus a legkülönfélébb rezsimekben elfordul, még liberális demokráciákban 
is. De hogy megkülönböztethessük a különféle típusait, további aspektusokat is meg 
kell vizsgálni. Ami a legfontosabb, minden törvénynek két szelleme van, amelyeket így 
nevezhetünk:

 ◆ a törvény endogén szelleme, ami arra utal, hogyan hatnak a törvény szerint cse-
lekvő politikai aktorok döntései azokra a konkrét aktorokra, akik a törvény ha-
tálya alá esnek. Itt a törvény szelleme a törvényhozónak arra a szándékára vonat-
kozik, hogy hogyan akarja szabályozni az aktorok viselkedését, míg a legalizmus, 
amely erre nincs tekintettel, nem megfelelően bánik az aktorokkal a törvényhozó 
szempontjából;

276 Alapmű a témában Skhlar, Legalism.
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 ◆ a törvény exogén szelleme, amely arra utal, hogyan hatnak a törvény szerint cse-
lekvő politikai aktorok döntései az alkotmányos rendszerre, amely a joganyag 
egészének kontextusát nyújtja. Itt a törvény szelleme – valójában az általános szel-
lem, amely a politikai közösség minden törvényét áthatja – az ideológiai keretre 
vonatkozik, amely az alkotmányos rendszer létét igazolja, míg a legalizmus, amely 
erre nincs tekintettel, olyan döntéseket eredményez, amelyek sértik az alkotmányos 
rendszert annak alapítói szempontjából nézve.

Általában, amikor az emberek „a törvény szelleméről” beszélnek, akkor valójában 
az endogén szellemet értik alatta. Ami a törvény szellemét és betűjét illeti, liberális 
demokráciában a társadalmi érdekbeszámítás törvényalkalmazási szakasza arról szól, hogy 
a törvényeket úgy működtessék, ahogyan azt a nép választott képviselői kívánják. Ezért a 
politikai aktoroktól, akik a törvényeket végrehajtják, azt várják, hogy úgy alkalmazzák 
azokat, hogy az egyezzen a törvényalkotók szándékával, akkor is, ha egy konkrét esetben 
a törvény betűjét ettől eltérően is lehetne értelmezni. Ezzel szemben az olyan kifejezések, 
mint a „túlbürokratizálás”, a „jogászkodás” vagy a „törvényekkel való visszaélés” (a tárgya- 
lóterem kontextusában) a törvény szellemét semmibe vevő és csak a betűjére támaszkodó 
gyakorlatokra utalnak, amelyek következményei olyan döntések, amelyek forma szerint 
törvényesek, de valójában igazságtalanok.277

Másfelől a törvény exogén szelleme a jogi döntések erkölcsi és politikai összefüggésére 
vonatkozik, avagy az alkotmányos rendszer erkölcsi és politikai kontextusára. Ez nem 
egyszerűen azt jelenti, hogy – liberális demokráciában – a jogrendszernek és döntéseinek 
összeegyeztethetőnek kell lennie az alkotmánnyal, hanem azt is, hogy minden törvény 
általános szelleme a konstitucionalizmus abban az értelemben, ahogy azt a fejezet 
elején kifejtettük. Konkrétan, minden jogi ügyben – azaz törvényalkalmazás minden 
esetében – a politikai aktoroknak számításba kell venniük a potenciális döntések 
hatását a társadalmi érdekbeszámítási folyamat uralkodó szerepére. Sartori ezt a 
jog „téloszának” hívja, melynek értelmezése szerint a végső célja, hogy a polgárokat 
megvédje a zsarnokságtól, és figyelmeztet, hogy az a politikai közösség, ahol a bírákból 
hiányzik az ez iránt a végső cél iránti érzékenység, az egyszerre kockáztatja a korlátlan 
hatalom uralmát és a politikai szabadság elvesztését.278 A „legalizmus veszélye” e tekin-
tetben – mint Mazmanyan parafrazeálja Tocqueville-t – nem más, mint a „rend győzelme 
a szabadság felett”.279

A 4.11. táblázat bevezeti a demokratikus és autokratikus legalizmus elnevezéseket, 
amelyek tipikusan rendre a demokráciákban és az autokráciákban jelentkeznek. A demok-
ratikus legalizmus megkülönböztető jegye, hogy ebben alacsonyabb szintű politikai 
aktorok – például hivatalnokok vagy bírók – visszaélnek törvényekkel, amelyek másokra 
vonatkoznak. Máshogy fogalmazva, a törvényeket azért alkotják a törvényhozók, hogy 
szabályozzák az embereket valamilyen módon, de közhivatalnokok úgy alkalmazzák őket, 
hogy az szembe kerül a deklarált szándékkal.

277 Kusiak, „Rule of Law and Rules-Lawyering”.
278 Sartori, „Constitutionalism”.
279 Mazmanyan, „Constitutional Courts”, 133. Lásd még Tocqueville, A demokratikus despotizmus.
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4.11. táblázat: Demokratikus és autokratikus legalizmus.

A törvény szelleme…
konkrét aktor(ok)ra vonatkozik
(a törvény endogén szelleme)

az alkotmányos rendszerre vonatkozik
(a törvény exogén szelleme)

Demokratikus legalizmus 
(alacsonyabb szintű politikai aktorok 
élnek vissza a másokra vonatkozó 
törvényekkel)

Túlbürokratizáltság (bürokrácia), 
jogászkodás (bíróságok)

A konstitucionalizmussal össze nem 
egyeztethető törvényalkalmazás, mely 
a demokrácia önpusztításához vezet

Autokratikus legalizmus
(magasabb szintű politikai aktorok élnek 
vissza a rájuk vonatkozó törvényekkel)

A demokratikus mandátum 
felhasználása eszközszerű 
törvényalkotásra

A demokratikus mandátum 
felhasználása az autokrácia 
intézményesítésére

A demokratikus legalizmusban bürokraták és bírók veszik semmibe a törvény endogén 
szellemét. Amikor ezt az előbbiek teszik, és akadályozzák a társadalmi aktorok cselekvését 
azáltal, hogy mereven ragaszkodnak a formális jogszabályokhoz, és adminisztratív do-
kumentumok kitöltését és olyan engedélyek megszerzését követelik, amelyek valójában 
redundánsak, akkor túlbürokratizáltságról beszélünk. Az angol nyelvű szakirodalomban 
a köznapi „red tape” kifejezést használják: a bürokrácia túlburjánzását értik alatta, amellyel 
a (kormányzati) előírások szélsőségesen túlzott, bénító hatású terhét erőltetik a gazdasági 
és közösségi aktorok nyakába – akkor is, ha egyértelműen nem ez a törvényhozó szándé-
ka.280 Másfelől a bírók is közreműködhetnek demokratikus legalizmusban a fent említett 
jogászkodás esetén, amikor egy bírósági döntés a törvény betűjéhez, de nem a szelleméhez 
ragaszkodik.281

Ami a törvény exogén szellemét illeti, ezt akkor mellőzik a demokratikus legalizmusban, 
amikor a törvényeket a konstitucionalizmussal összeegyeztethetetlen módon alkal-
mazzák. Máshogy fogalmazva, a mi értelmezésünk szerint282 az a demokratikus legalizmus, 
amely semmibe veszi a törvény exogén szellemét, akkor következik be, amikor a döntések 
gyakorlatilag felszámolják a társadalmi érdekbeszámítás folyamatát, és ezért nem 
a liberális demokrácia megerősítéséhez vezetnek (ahogy az a konstitucionalizmus célja 
lenne), hanem a megsemmisítéséhez. Ilyen helyzetek adódhatnak például akkor, amikor 

280 Bozeman, „A Theory of Government »Red Tape«”. Valójában Bozeman a bürokrácia túlburjánzásából 
következő „szabályok mentén kifejlődött” (rule-evolved) red tape mellett beszél még „a szabály 
születésekor megjelenő” (rule-inception) red tape-ről is, ami alatt olyan jogszabályokat ért, amelyek 
„már az eredetüknél fogva diszfunkcionálisak”. Azonban önmagában a „diszfunkció” kifejezés már 
azt sugallja, hogy a jogszabály nem funkcionál a jogalkotó szándékának megfelelően, tehát még ilyen 
esetekben sem szándékosan ártó szándékkal kialakított jogszabályokról, hanem pusztán demokratikus 
legalizmusról beszélhetünk.

281 Patronális autokráciában létezik felülről elrendelt jogászkodás is, illetve olyan, amely egy felülről 
indított jogi eljárást segít hozzá, hogy az a hatalom által elvárt eredménnyel záruljon. Sajátos esete volt 
ennek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus 2021-es esete, akit korábban feltételes szabadságra 
bocsátottak, majd ezt visszavonták, arra hivatkozva, hogy nem jelent meg az orosz bírósági idézésre, 
hogy ellenőrizzék, betartja-e a feltételes szabadságra bocsátása szabályait. Navalnij azonban azért nem 
tudott megjelenni, mert éppen lábadozott az orosz titkosszolgálat által ellene elkövetett mérgezéses 
gyilkossági kísérlet után. Lásd Király, „3 és fél év börtönre ítélték Alekszej Navalnijt”.

282 Vö. Sartori, „Constitutionalism”, 857–859; Shklar, Legalism, 29–88.
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a bíróság formai okokból nem jegyez be egy pártot, amikor akadályozzák a szólásszabadság 
érvényesülését, vagy – hogy egy kirívó, magyarországi esetet idézzünk – amikor 2008-
ban az Alkotmánybíróság átengedte az akkor még ellenzékben lévő Fidesz országos 
népszavazási kezdeményezését a tandíj és a vizitdíj eltörléséről, annak ellenére, hogy 
az alkotmány szándéka egyértelműen az volt, hogy költségvetési ügyekben ne lehessen 
népszavazást tartani. Ez a határozat bomlasztó volt, és semmibe vette a törvény exogén 
szellemét is, mivel legitimálta és felerősítette a választók irreális elvárásait, megbénította a 
kormány cselekvőképességét, fokozta a megosztottságot, és egészében véve komoly szerepe 
volt a Harmadik Magyar Köztársaság felbomlásában, amely Orbán Viktor kétharmados 
győzelmét követte.283

Áttérve az autokratikus legalizmusra, ezt Scheppele úgy határozza meg, mint azt 
a jelenséget, amikor „a választói mandátumot plusz az alkotmányos és jogi változást egy 
illiberális program szolgálatába állítják”.284 Ez a definíció már tartalmazza az autokratikus 
és demokratikus legalizmus közti fő különbséget, nevezetesen, hogy az autokratikus 
legalizmusban a magasabb szintű politikai aktorok visszaélnek a rájuk vonatkozó 
törvényekkel, amikor megkísérlik, hogy hatalmi politikát (konzervatív autokrácia) 
vagy patronális politikákat (patronális autokrácia) folytassanak. Míg a demokratikus 
legalizmusban a politikai aktorok a törvényt alkalmazzák másokra úgy, hogy semmibe 
veszik annak szellemét, az autokraták mellőzik azon törvények szellemét, amelyeket azért 
alkottak, hogy fenntartsák a megfelelő demokratikus (azaz alkotmányos) működést. Tehát 
az autokratikus legalizmust úgy lehet tekinteni, mint olyan, hatalommal való visszaélést, 
melynek révén a törvény betűjét a szellemével homlokegyenest ellenkező célra használják: 
demokratikus mandátumukat és jogi felhatalmazásukat azon rendszer felbomlasztására, 
amelyben megszerezték ezeket. Mint Scheppele írja, ezekben az esetekben „az alkotmányos 
demokráciákat szándékosan eltéríti egy csoport ügyes autokrata, aki a konstitucionalizmust 
és a demokráciát arra használja, hogy mind a kettőt felszámolja. [Az] autokraták, akik 
eltérítik az alkotmányokat, igyekeznek hasznot húzni mind a demokrácia, mind pedig 
a törvényesség államaikban létező felszíni látszatából. Demokratikus mandátumukat arra 
használják, hogy olyan jogi reformokat indítsanak, amelyek eltávolítják a fékeket a végre-
hajtó hatalom útjából, korlátozzák az uralmukkal szembeni kihívásokat, és aláássák 
a demokratikus állam kritikus elszámoltathatósági intézményeit”.285

Noha a későbbiekben még részletesen foglalkozunk ezzel, fontos megjegyezni, hogy 
miközben az autokratikus legalizmus hasznosítja és átírja a „játékszabályokat”, a vezetőknek 
képesnek kell lenniük a törvényhozásra, sőt még az alkotmány átalakítására is önmagukban 
(értsd: más pátok támogatása nélkül). Röviden, rendelkezniük kell a politikai hatalom 
monopóliumával, hogy sikert érjenek el [→ 4.4.1.3.]. Mint Maria Popova írja, az autokraták 
„alkotmányos kereteken belül kormányozhatnak, még ha azok nem is teljesen korlátozzák 
őket. Egy ideáltipikus […] rezsimben az autokrata szabja meg a szubsztantív jogot […]. 
Az ellenzéknek nincs lehetősége, hogy formálja a szubsztantív jogot akár a törvényhozási 
folyamat révén, akár úgy, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul”.286

A demokráciában a magas szintű politikusok magatartását szabályozó törvények endo-
gén szelleme világos, nyilvános és stabil szabályok alkotását követeli, amelyek a politikai 

283 Kis, „A népszavazás a harmadik köztársaság alkotmányában”; Széky, Bárányvakság, 78–82.
284 Scheppele, „Autocratic Legalism”, 548.
285 Scheppele, „Autocratic Legalism”, 547.
286 Popova, „Putin-Style »Rule of Law« & the Prospects for Change”, 65–66.
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közösség életét szabályozzák. Úgy is mondhatnánk, hogy alkotmányosan korlátozott 
törvényt igényel. Az autokraták azonban semmibe veszik ezt a szellemet, és a jog által 
kezdenek uralkodni, azaz eszközszerű törvényeket alkotnak és a jogrendszert – testre 
szabott törvények és nyaktörő tempót diktáló törvényhozás segítségével – hatalmi vagy 
patronális politikai céljaikra használják. Másfelől a törvény exogén szelleme a kezdeti 
demokratikus környezetben a konstitucionalizmus, a demokratikus mandátum pedig 
arra jogosítja fel a vezetőket, hogy „a szabályok szerint játsszanak”: úgy cselekedjenek – a 
normális politika területén belül maradva –, hogy figyelnek mind a konstitucionalizmus 
elveire, mind pedig konkrétan a társadalmi érdekbeszámítás folyamatára. Az autokraták 
azonban nem arra használják mandátumukat, hogy a szabályok szerint játsszanak, hanem 
hogy megváltoztassák a szabályokat, és végül intézményesítsék az autokráciát. Ebbe 
beletartozik (1) az alkotmány megváltoztatása, (2) a többi hatalmi ág hatáskörének 
szűkítése, és/vagy (3) az alkotmányos testületek (fékek, ellensúlyok) tagjainak lecse-
rélése patronális szolgákra és politikai strómanokra, akiket a vezetők nevezhetnek ki 
a politikai hatalmi monopóliumukra (ami jogilag monopóliumot biztosít nekik a politikai 
kinevezésre is) támaszkodva.287 Az eredmény a társadalmi érdekbeszámítási folyamat 
semlegesítése, intézményesítve mindazokat a formákat, amikről fentebb beszéltünk.

Javier Corrales, aki az „autokratikus legalizmus” kifejezés megalkotója, Hugo Chávez 
Venezueláját vizsgálva úgy definiálta, hogy „a törvény használata, az azzal való visszaélés, és 
a törvény […] nem használata”.288 Ez a hármas a mi elemzési keretünkben is értelmezhető. 
„A törvény használata” akkor jelenik meg, amikor a törvény endogén szellemét megsértik. 
Valójában ez az, amit mi „jog általi uralom” és a jogrendszer eszközzé kovácsolása alatt 
értünk. „A törvénnyel való visszaélés” viszont az autokratikus legalizmusnak már mind-
két altípusában jelen van, hisz ez pontosan a hatalommal való visszaélés velejárója, így 
pedig sérti a hatalmat szabályozó törvényeknek mind az endogén, mind pedig az exogén 
szellemét. Végül „a törvény nem használata” a politikailag szelektív jogalkalmazásra utal, 
amely nem része (a mi felfogásunk szerint) az autokratikus legalizmusnak önmagában, de 
az teszi lehetővé, hiszen a csúcspatrónus visszaél demokratikusan garantált jogával, amikor 
a strómanját nevezze ki főügyésznek, vagy a másik két módszer valamelyikével semlegesíti 
a bírói kart [→ 4.3.5.2.]. Ez utóbbi kapcsán fontos látni, hogy amikor a fogadott politikai 
család a hatalmába keríti bírói kart, akkor a bírói mozgásteret politikai mozgástérré 
alakíthatja. Liberális demokráciában jellemzően nem egyetlen büntetést írnak elő egy 
törvénysértésre, hanem a büntetések egy skáláját, s így a bíró bizonyos keretek között 
rugalmas lehet a törvény értelmezésében. Ezt nevezik „bírói mozgástérnek”, az értelme 
pedig pont az, hogy a bírók figyelembe vehessék az adott ügy kontextusát, és miközben 
hűek maradnak a törvény betűjéhez, összehangolják azt annak (endogén) szellemével.289 
Természetesen ez a folyamat független bíróságot feltételez, vagyis azt, hogy valóban a bíró 
diszkrecionális joga – a törvény tágabb korlátai között –, hogy döntsön az egyes ügyekben. 
Autokráciában a bírói mozgástér vagy megszűnik (amikor olyan, testre szabott törvényeket 
alkotnak, amelyek minimalizálják a bíró értelmezési szabadságát), vagy átveszik felette az 
uralmat, és politikai mozgástérré transzformálják: a bírói mozgástérből egy külső politikai 
akarat eszköze lesz. A csúcspatrónus lesz az, aki megmondja, mi legyen a büntetés, 

287 Scheppele, „Autocratic Legalism”, 551–553.
288 Corrales, „The Authoritarian Resurgence”.
289 Dworkin, „Judicial Discretion”.
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amelyet a törvény által megadott választékból valakire kimérnek (ha egyáltalán kimérik); 
és tipikusan, ha ez történik, akkor a mozgásteret nemhogy megszüntetik, hanem éppen 
hogy bővítik, hogy a vezetők önkényessége széles amplitúdón mozoghasson, miközben 
a törvény betűjéhez hűek maradnak.

4.3.5.4. Törvényesített kényszer, szürke kényszer, fizikai kényszer

Az előző részekben azokat az intézményeket írtuk le, amelyekben eldől, hogy valaki bűnt 
követett-e el. Most azokat az intézményeket ismertetjük, amelyek akkor lépnek a képbe, 
amikor ez a döntés megtörtént, s az állam úgy határoz, hogy kényszert alkalmaz valaki 
ellen, aki eltért a politikai közösség elveitől. Az állami kényszerről szólva [→ 2.2.], két tí-
puscsoport van, amelyeket általában meg kell különböztetnünk: (1) „házon belüli” állami 
kényszer, amely olyan, nyilvánosan működő intézményekre utal, amelyek az állam részét 
s egyszersmind azon mindennapi „arzenálját” képezik, melynek révén betartatja a törvé-
nyeket és biztosítja a rezsim működését; és (2) kiszervezett állami kényszer, ahol olyan 
aktorok, akiknek a rezsim területén nem volna szabad erőszakot alkalmazniuk, megkapják 
ezt a jogot a vezető politikai elittől. A 4.12. táblázat összefoglalja mind a házon belüli, mind 
pedig a kiszervezett állami kényszer fő típusait, ahol az első azonos az előbbi egyetlen típu-
sával, a törvényesített kényszerrel:

• Törvényesített kényszer az a fajta kényszer, amelynek a törvényessége a politikai 
közösségben eleve elfogadott, azaz az állam részét képező legitim erőszakmono-
póliumon alapszik. Máshogy fogalmazva, a törvényesített kényszert törvényes és 
nyilvános intézmények (erőszak-szolgáltató szervezetek) gyakorolják, amelyek az 
állam részeként működnek, és az erőszakot arra használják, hogy erőforrásokat 
vonjanak ki, irányítsanak és osszanak el a rezsim határain belül.

Ezzel ellentétben a kiszervezett állami kényszernek két típusa van, a szürke és a fizikai 
kényszer:

• Szürke kényszer az a fajta kényszer, amely az állam jóváhagyásánál fogva törvényes 
az adott politikai közösségben. Máshogy fogalmazva, a szürke kényszert törvényes 
magánintézmények (erőszak-szolgáltató szervezetek) gyakorolják, amelyek az ál-
lam engedéllyel működő aktoraiként és/vagy alvállalkozóiként működnek, és az 
erőszakot a számukra engedélyezett skálán belül alkalmazzák.

• Fizikai kényszer az a fajta kényszer, amely törvényellenes, de mégis alkalmazza az 
állam a céljai elérése érdekében. Máshogy fogalmazva, a fizikai kényszert törvény-
telen magánintézmények (erőszak-szolgáltató szervezetek) gyakorolják, amelyek az 
állam informális alvállalkozóiként működnek mint erőszak-kereskedők.

Mint a fenti meghatározásokból látszik, a három típust a kényszer törvényessége külön-
bözteti meg.290 Tipológiánk e jellemző szerint egy skálán halad a törvényesített kényszertől 

290 Az aktorok általunk alkalmazott szétválasztása Jennifer Earl repressziós tipológiájára hajaz, melyben 
elkülöníti a kényszer nemzeti politikai elithez szorosan kapcsolódó állami ágensek, a nemzeti politikai 
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(melynek törvényessége adott) a szürke kényszeren át (melynek aktorai maguk nem alkal-
mazhatnának erőszakot, csupán az állam felhatalmazza őket, hogy tegyék) a fizikai kény-
szerig (amely törvénytelen, mégis olykor alkalmazzák a vezetők, tipikusan az autokraták, 
hogy elérjék – patronális politikai – céljaikat). Azt is érdemes megjegyeznünk, hogy az 
erőszak használatának mind a legalizálását, mind pedig a legitimálását csak az állam képes 
megtenni, mert az államnak van monopóliuma, illetve gyakorol ellenőrzést az erőszak 
használatának piaca felett [→ 2.5.].

4.12. táblázat. Az állami kényszer intézményei és funkcióik.

Szervezet típusa Jellemző állami funkció…
liberális 

demokráciában
patronális 

autokráciában

Törvényesített 
kényszer  
(eleve törvényes 
erőszak-
alkalmazás)

Rendfenntartó szerv (rendőrség, 
terrorelhárító kommandók stb.)

Normatív törvényalkal-
mazás erőszak(kal való 
fenyegetés) által

Zsarolás szelektív törvényalkalmazás 
révén, a fogadott politikai család védelme

Bevételi szerv (adóhivatal, 
számvevőszék stb.)

Normatívan kiszabott 
adók behajtása

Zsarolás szelektív vizsgálatok és bün-
tetések révén

Hírszerző szolgálat (titkos-
szolgálat stb.)

Megfigyelés és 
nemzetbiztonsági 
veszélyek semlegesítése

Formális és informális ellenzék (pártok, 
NGO-k, egyének) megfigyelése

Szürke kényszer  
(engedélyezés 
miatt törvényes 
erőszak-
alkalmazás)

Polgárőrség
Országos rendőrség 
részmunkaidős 
tartalékosai

Segítség a jogalkalmazó testületeknek a 
fogadott politikai család szolgálatában

Magán védelmi ügynökségek 
(titkosszolgálat, magánrendőrség 
stb.)

Közérdekből fontos 
személyek és objek-
tumok védelme

Patronális érdekből fontos személyek és 
objektumok védelme

Fizikai kényszer 
(törvénytelen 
erőszak-
alkalmazás)

Szurkolói klubok (ultrák, 
kopaszok stb.)

n.a.
Tüntetések, más ellenzékre irányuló 
tevékenységek semlegesítése

Paramilitáris csoportok 
(milíciák stb.)

n.a.
Megfélemlítés, ellenzéki tömegrendez-
vények erőszakos feloszlatása

Szervezett alvilág (bűnöző csopor-
tok, klasszikus maffia stb.)

n.a.
Konkrét célpontok, illetve a fogadott poli-
tikai család ellenfeleinek zsarolása 
és likvidálása

Nevükben az állami kényszer intézményei nagyrészt hasonlóak liberális demokráciában 
és patronális autokráciában. Ha azonban jellemző állami funkcióijukat vizsgáljuk, eltérnek 
abban, hogy a társadalmi érdek elvét szem előtt tartó közpolitikákat, vagy pedig patronális 

elithez lazábban kapcsolódó állami ágensek, valamint magánszereplők által foganatosított formáit. Earl, 
„Tanks, Tear Gas, and Taxes”, 48–52.
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politikai célokat valósítanak meg. „Jellemző állami funk-
ció” alatt nem arra utalunk, hogy az adott funkció csak 
az adott rezsimben létezik; mi több, egy jellemző állami 
funkció nem is feltétlenül a domináns funkció. Valójában 
abban az értelemben „jellemző” vagy karakterisztikus, 
hogy ennek a funkciónak a betöltése az, amiről az adott 
rezsim leginkább megismerszik. Konkretizálva a kérdéses 
rezsimekre, amit az intézmények alábbi felsorolásánál em-
lítünk, az egyfelől az intézmény fő állami funkciója liberá-
lis demokráciában, másfelől pedig az az új többletfunkció, 
amelyet az intézmény patronális autokráciában kap, s ami 
többé-kevésbé rendszeresen jelenik meg azon funkciója 
mellett, amit liberális demokráciában tölt be.

A törvényesített kényszer eseteiben a három fő in-
tézmény: a rendfenntartó szervezet (rendőrség, terrorel-
hárító kommandók stb.), a bevételi szerv (adóhivatal, 
számvevőszék stb.) és a hírszerző szervezet (titkosszolgá-
lat stb.). Liberális demokráciában a rendfenntartás a norma-
tív törvényvégrehajtás céljait szolgálja, vagyis hogy az erőszak 
használata (és az azzal való fenyegetés) a törvénytől való 
eltérést az adott a politikai közösségben minimalizálja. 
Patronális autokráciában ezeket a testületeket alárendelik 
a politikailag szelektív bűnüldözésnek, és valójában zsaro-
lásban vesznek részt, amikor kikényszerítik a fogadott 
politikai család eszközszerű törvényeit. Míg ezt az első 
funkciót tipikusan a rendőrség látja el, a rendfenntartás 
különleges terrorelhárító részlegeit gyakorta használják 
a fogadott politikai család tagjainak védelmére, mint 
Oroszországban és Magyarországon [→ 3.3.6.]. Olyan orszá-
gokban pedig, mint Üzbegisztán a rendfenntartó szervek 
révén folytatott zsarolás informális normáit tekintve túllép 
a formális intézmény működésén, és informális csúszó-
pénzeket – lényegében védelmi pénzt [→ 5.3.3.1.] – szednek 
a rendőrség közbenjárásával (lásd 4.7. idézet).

A helyzet hasonló az adóhivatallal: liberális demok-
ráciában normatívan kivetett adókat szed be, míg a csúcs-
patrónus ad neki egy új funkciót is, amely csak patronális 
autokráciában létezik, jelesül a zsarolást szelektív 

vizsgálat révén, illetve a büntetések kiszabását a szelektív bűnüldözésen és felügyeleti 
beavatkozáson keresztül [→ 5.4.1.2.]. Végül a hírszerző szervezet, mint az előző fejezetben 
kifejtettük [→ 3.3.6.], az állam titkosszolgálata egy liberális demokráciában, amely a 
patrónus titkosszolgálatává válik egy patronális autokráciában. Liberális demokráciában 
ennek a szervezetnek a fő funkciója megfigyelni és adatokat gyűjteni nemzetbiztonsági 
fenyegetésekről; patronális autokráciában a jellemző funkciója a formális és informális 
ellenzék (pártok, civilszervezetek, sőt egyének), azaz az uralmi elitre leselkedő potenciális 

4.7. idézet. Törvényesített kényszer a 
rendőrségen keresztül Üzbegisztánban.

„»Ez egy vertikális rendszer«, erősíti meg Alina 
[oknyomozó]. »Annak idején 2003-ban az em-
berek 200-300 dollár közötti összeget fizettek 
egy közlekedési rendőri állásért – attól függően, 
hogy hova helyezték őket. Az olyan negyedekben 
lévő ellenőrzőpontok, ahol sok volt az autó és 
gazdagok az emberek, többe kerültek, mint mások. 
És akkor a körzeti őrsön a főnök azt mondja: 
’A hónap végén fizetsz nekem kétszáz vagy háromszáz 
dollárt, vagy ugrik az állásod. Én elszedem a maga 
pénzét, mert a főnököm nyomás alatt tart.’ Vagyis 
egy bizonyos hányadot abból, amit keresnek, le-
adják a főnöknek, és így feljebb és feljebb egész 
a miniszterig. És ez minden ágazatra áll.« A General 
Motorsnál […], amelyik az üzbég utakon járó 
autók nagy többségét gyártja és árusítja, a vevők 
kenőpénzt fizetnek, hogy a gyorsított vásárlási 
listára kerülhessenek és autóhoz jussanak, amin 
aztán osztozik a helyi kereskedő és az Autó- és 
Folyami Közlekedési Testület, amely leadja a sápot 
a gazdaságért és pénzügyekért felelős első minisz-
terelnök-helyettes hivatalának. […] A helyi hiva-
talnokok magatartását – beleértve a korrupciójukat 
– figyelmesen követik odafent. Az étteremlánc 
egyik vendéglőjében az újságíró rendszeres éjszakai 
videokonferenciákról mesél a miniszterelnök és 
a helyi hivatalnokok között, le a körzeti szintig: 
»Ezekkel az ülésekkel drámai hatásokat tudnak 
elérni. Olykor börtönbe hurcolnak embereket 
egyenest a kamera előtt. Ordítanak az emberekkel, 
sértegetik őket. Ez arra kell, hogy kellemetlen 
helyzetbe hozzák és megfélemlítsék őket«.”

– Sarah Chayes, Thieves of State: Why Corruption 
Threatens Global Security (W. W. Norton & Com-
pany, 2015), 112–113.
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fenyegetése megfigyelése, adott esetben semlegesítése – erőszakosabb patronális 
autokráciákban, például Oroszországban akár a gyilkosságig is elmenve.291

Áttérve a szürke kényszerre, két fő szervezettípus van, amely törvényes felhatal-
mazást kaphat erőszak alkalmazására. Ezek a polgárőrség és a magán védelmi ügy-
nökségek.292 A polgárőrség liberális demokráciában civilekből áll, akik részmunkaidős 
tartalékosként szolgálnak az országos rendőrségben, s mint ilyen, alkalmazkodik az állami 
törvényalkalmazó testület céljaihoz. Patronális autokráciában a polgárőrség hasonlóan 
segíti az országos rendőrséget, de minthogy a rendőrséget – mint említettük – patronális 
politikai céloknak vetik alá, a polgárőrség is ezeket a célokat segít elérni, és a fogadott 
politikai családot szolgálja. Biztonsági szolgálatokat, magánrendőrségeket vagy más magán-
védelmi szervezeteket alkotmányos államok arra szokták felbérelni, hogy olyan, közér-
dekből fontos személyeket vagy objektumokat védelmezzenek, mint az állami középületek 
és a politikusok. Patronális autokráciában a maffiaállam arra alkalmazza őket, hogy a 
patronális fontosságú embereket és objektumokat védjék – ez pedig olyan helyekre is 
kiterjedhet, amik formálisan nem az állam részei, de a fogadott politikai család fontosnak 
tekinti őket.293

Végül a fizikai kényszer aktorainak nincs jellemző állami funkciója liberális demok-
ráciában. Sőt valójában – mivel ilyen rezsimekben a de jure és a de facto egybeesik, s 
mert az állam elkötelezett, hogy végrehajttassa a törvényeit – a verőemberek bűnüldözés 
alanyai, nem állami alkalmazásé. A patronális autokráciákban294 viszont alkalmazzák őket, 
igaz, (1) csak alkalmilag és célba vett egyének ellen, akiket nem sikerül sem semlegesíteni, 
sem pedig kooptálni (azaz betagozni az egypiramisos patronális hálóba), és (2) csak akkor, 
ha ugyanezt a feladatot nem látta el maga a titkosszolgálat.295 Szervezetek három fontos 
típusa létezik, amiket ilyen feladatokra bevethetnek. Elsőként ott vannak a szurkolói klubok 
(ultrák, kopaszok stb.), amik tüntetések vagy más, ellenzékkel kapcsolatos tevékenységek 
megzavarására vethetők be.296 Másodikként az autokraták előszeretettel alkalmaznak 
paramilitáris csoportokat (milíciákat stb.), amelyek erőszakkal képesek félelmet generálni, 
tömegrendezvényeket megzavarni, vagy esetenként akár arra is, hogy más fegyveres 
csoportok ellen harcoljanak (mint a kozákok esetében Putyin Oroszországában).297 
Végül, de nem utolsósorban a maffiaállam felbérelhet embereket a szervezett alvilágból 
is. Ide tartozhatnak különböző bűnözői csoportok, sőt akár a klasszikus maffia is, amely 
megbízásra zsarolhatja vagy likvidálhatja a kijelölt célpontokat, avagy a fogadott politikai 
család ellenfeleit. Az ilyen likvidálások célpontjai az ellenzéki politikusoktól a rivális 
oligarchákon át a csökönyösen igazságkereső újságírókig terjedhetnek.

291 Vö. Herczeg, „Ilyet még nem látott a világ: Navalnij álnéven felhívta az egyik FSZB-s merénylőjét, az 
meg bevallotta, hogyan mérgezték meg őt”.

292 Ez utóbbiakról beszéltünk a 2. fejezetben is [→ 2.5.2.].
293 Savage, „The Russian National Guard”.
294 Más, elnyomóbb rezsimek is alkalmazhatnak kiszervezett fizikai kényszert. Lásd például a piackihasználó 

diktatúrákról Ong, „Thugs-for-Hire”.
295 Vö. Németh, „»Azt hitte rólam, becsületes bűnöző vagyok, nem pedig újságíró«”.
296  Vö. Herczeg, „A hatalom egy éve kopasz erőemberekkel mutatta meg, mi a véleménye a demokráciáról”.
297 Herpen, Putin’s Wars, 143–151.
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4.4. Védekező mechanizmusok: stabilitás, erózió és a 
demokráciák és autokráciák stabilizációs stratégiái

A rezsimek, amelyeket meghatározunk, ideáltipikusan stabil, önfenntartó rendszerek. Van 
sajátos, erős belső dinamikájuk, és számos elemükben változhatnak. Mi több, egyes re-
zsimek fejlődése éppen az alkalmazkodáson, optimalizáláson és a lehetőségek felismerésén 
alapuló, iteratív folyamatok révén történik (például egy patronális autokrácia különböző 
időszakokban különböző intézményeket, területeket céloz meg és próbál a fogadott poli-
tikai család számára elfoglalni).298 De minden változás (1) a rendszer belső logikája által 
megy végbe, formális és informális intézményeit és alapmotivációit követve, és (2) nem 
változtat a rendszer általános jellegén vagy „lényegén”. Mint Kis János magyarázza, az ön-
fenntartó rendszerek olyan külső eredetű megrázkódtatások eredményeként omolhatnak 
össze, mint a háborúk vagy világméretű gazdasági válságok, de belső komponenseik, tehát 
a rendszert alkotó belső folyamataik nem bontják le őket.299 Természetesen lehetnek olyan 
alkotóelemek, amik a rendszer lerombolását célozzák, vagy azt, hogy a lényege változzon, 
és ezért az ideáltipikus rezsimek nem egyformán stabilak. De az általunk modellezett rezsi- 
mek rendelkeznek a potenciállal, hogy leküzdjék a destruktív tendenciákat és fenntartsák 
a létezésüket alapvető változások nélkül.

A pontosság érdekében három pontban tudjuk megjelölni az önfenntartó rendszerek 
sajátosságait:300

1. a rezsim alrendszerei egymással kompatibilis módon működnek, azaz az 
egyik alrendszer tevékenysége nem zárja ki, hogy a másik ellássa a rá háramló 
feladatokat;

2. a rezsim alrendszerei kölcsönösen támogatják egymást, azaz az egyes alrendsze-
rek, miközben a saját feladatukat végzik, egyben kedvező feltéteket is teremtenek 
más alrendszerek zavarmentes működéséhez, ezzel is növelve az egész rendszer 
önfenntartó képességét, és hozzájárulva a rezsim szempontjából nem kívánatos 
kilengések elkerüléséhez;

3. a rezsim hatékony védekező mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek megelő-
zik vagy – ha mégis bekövetkeznek – semlegesítik vagy korrigálják a destruktív 
tendenciákat, hogy ne vezessenek a rezsim lényegének lerombolásához.

Az előző részben megmutattuk, hogy minden rezsimben a hozzájuk tartozó komponensek 
valóban kompatibilisek és kölcsönösen támogatják egymást. Ez nyilvánvaló a liberá-
lis demokráciánál, ahol az intézmények a társadalmi érdekegyeztetés szerkezetébe illesz-
kednek, de a másik két csúcsbéli rezsim esetében is egy-egy markáns attitűdöt követnek, 
és beleilleszkednek az adott ideológiai keretbe. A jogok elfojtásának intézményesítése 
a kommunista diktatúrában a marxizmus-leninizmusból következik; a társadalmi érdek-

298 Vö. Körösényi András és munkatársai dinamikus rezsimfelfogásával. Körösényi, Illés és Gyulai, Az 
Orbán-rezsim, különösen 103–131, 208–210.

299 Kis, „Demokráciából autokráciába”.
300 A következő pontokat Kis János egyik kéziratából kölcsönözzük, amely az előbb hivatkozott, három 

évvel később publikált tanulmányának hosszabb változata. Kis, „Demokrácia vagy autokrácia?”
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beszámítás de jure fenntartása, ám de facto semlegesítése, ha nem is következik belőle, de 
összhangban van a patronális autokrácia populizmusával. Az intézmények, amelyeket az 
egyes rezsimnél bemutattunk, együttműködve tartják fenn politikai rendszerüket, és segítik 
annak önreprodukcióját.

Ezt a részt a harmadik, még eddig nem tárgyalt pontnak, a védekező mecha-
nizmusoknak szenteljük. Az intézmények egyenkénti konceptualizációjától eltávolodva 
most az intézmények bizonyos konstellációit és együttesen létrehozott dinamikus hatásukat 
elemezzük. Azt fogjuk vizsgálni, hogy (1) mi az a „lényeg” minden rezsim esetében, 
amit védelmezni kell, (2) az intézmények milyen konstellációja biztosítja a védelmüket 
(védekező mechanizmusok), és (3) mi történik, amikor ezek a védekező mechanizmusok 
erodálódnak, vagyis, mikor és hogy mondanak csődöt – ha lehet – ellenséges aktorok 
révén. Valójában a védekező mechanizmusok ereje egyenes arányban állnak a rezsim 
stabilitásával: ha ezek stabilak, akkor a rezsim is stabil és konszolidált; ha erodálnak, 
akkor a rezsim az önrombolás felé tolódik; és amikor egy rezsimből hiányoznak, akkor 
nincs stabilizáció, és a rezsim rendkívüli módon ki van téve a rendszerösszeomlásnak és 
-váltásoknak.

A három rezsim, amelyet ebben a részben vizsgálunk, nem a három csúcsbéli típus 
lesz, hanem a háromszögű keretünk baloldalán elhelyezkedők: a liberális demokrácia, 
patronális demokrácia és patronális autokrácia. Hogy miért ezt a három rezsimet 
nézzük most, annak okát a rendszerek posztkommunista régióban mutatott evolúciójában 
találjuk. A védekező mechanizmusok akkor a legfontosabbak, amikor támadás alatt állnak, 
és a rendszerváltó rezsimekben ez vagy akkor történt, amikor aktorok megpróbálták 
a liberális demokráciát autokráciává átalakítani (mint Magyarországon, ahol ez sikerrel 
járt) vagy amikor patronális demokráciát alakítanak patronális autokráciává (mint 
Ukrajna esetén, ahol ezek a kísérletek sikertelenek maradtak). Nem láthattunk még példát 
erre posztkommunista konzervatív autokráciákban, mert ilyenek nincsenek, csak egy 
autokratikus kísérlet Lengyelországban. De az elmélet arra mutat, hogy ennek a védekező 
mechanizmusai hasonlók lennének a patronális autokráciáéhoz, csak a stabilizáció inkább 
formális, nem pedig informális stabilizációs eszközei segítségével (lásd lentebb). Ami a 
kommunista diktatúrákat illeti, ezek jellemzően nem (belső) politikai, hanem gazdasági 
okokból omlanak össze: jóllehet számos korrekciós mechanizmus ideiglenesen biztosítja a 
működőképességüket [→ 5.6.1.2.], a központi tervezés hiányokat teremt, és ellenösztönzi 
a fogyasztóközpontú innovációt, mivel felülről lefelé történő döntéseket erőltet ahelyett, 
hogy engedné az aktorokat alkalmazkodni a változó igényekhez.301 Korlátlan források híján 
a pazarló, helytelen forrásallokáció társadalmi nyugtalansághoz vezet – amire a diktatúra 
válaszolhat elnyomással (mint Észak-Koreában) vagy reformokkal, amelyek a diktatúrát 
a piackihasználó ideáltípus irányába tolják el (mint Kínában). És még a piackihasználó 
diktatúra sem kihívás nélküli. Valóban, egy olyan tendenciát figyelhetünk meg, hogy 
a patronális autokráciával szomszédos rezsimtípusok a patronális autokrácia felé 
gravitálnak – csak a patronális demokráciák autokratikus kihívás nyomán, míg a 
piackihasználó diktatúrák patronális kihívás nyomán. Az előbbit ebben a fejezetben 
elemezzük, az utóbbi megértése viszont – akárcsak a piackihasználó diktatúrák védelmi 
ellenlépéseié – előbb gazdasági áttekintést igényelnek, úgyhogy a piackihasználó diktatúrák 
megvitatását a következő fejezetre halasztjuk [→ 5.6.2.].

301 Kornai, „Innováció és dinamizmus”; Kornai, A szocialista rendszer.
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4.4.1. Liberális demokrácia: a hatalmi ágak szétválasztása és 
a civil társadalom

4.4.1.1. Az autokratikus tendenciák veszélye és féken tartása

A konstitucionalizmus biztosítja azt a keretet, amiből a liberális demokrácia intézményei 
levezethetők. Kiindulópontja az emberi méltóság fogalma, amelyből következik (1) az em-
beri jogok egyetemes védelme és (2) az emberek egyenlő joga, hogy beleszólásuk le-
gyen, hogyan irányítják az életüket. Az (1)-ből következik, hogy a politikai hatalom terét 
korlátozni kell; az állam erőszakhasználatát nem szabad jogsértő módon alkalmazni, hisz 
az alkotmányos állam létének értelme éppen az, hogy megakadályozza a jogsértéseket. Igaz, 
demokratikusan feljogosíthatják, hogy más (szakpolitikai) funkciókat is betöltsön, azonban 
még a nép (tipikusan a többség) számára is tilos központilag vezérelt módon megsérteni 
mások (tipikusan a kisebbség) alapjogait és szabadságjogait.302 Másrészt a (2) nem mást 
jelent, mint hogy az embereknek hatékony befolyással kell rendelkezniük a törvény-
hozatalra. Akár közvetlen ez a befolyás (mint népszavazások esetén), akár közvetett (mint 
választások esetén, amikor megválasztják azokat a képviselőket, akik majd a törvényeket 
alkotják), minden polgár alapvető joga, hogy legyen valamiféle ellenőrzése a törvények 
felett, amelyek szabályozni fogják az ő és politikai közössége életét.

Védekező mechanizmusokra van szükség hogy betartsák az (1)-et és a (2)-t, azaz 
a konstitucionalizmust általában. A legfőbb veszély, amit a liberális demokráciáknak képes-
nek kell lenniük leküzdeni, hogy stabilak maradhassanak, az, amit autokratikus tenden-
ciáknak nevezhetünk: olyan, anomáliát jelentő aktorok tevékenysége, akik a konstitu-
cionalizmus ellen lépnek fel, és azért cselekszenek, hogy eltöröljék azt, és az alkotmányos 
berendezkedést autokratikus uralommal váltsák fel. Valóban, ezek az aktorok „anomáliák”, 
mert nem követik „normális” demokratikus pártok és aktorok logikáját, megtörik 
a kölcsönös tolerancia és az intézményes önmérséklet normáit (azaz például a törvény 
szellemének és az alkotmányos rendszernek a tiszteletben tartását).303 Ez jelenthet nem 
szándékos cselekedeteket, mint a demokratikus legalizmus legtöbb esetében, amikor 
a bírók a törvényre és az épp előttük fekvő ügyre összpontosítanak, de mellőzik annak 
következményeit a demokratikus folyamatokra (más szóval a törvény exogén szellemére). 
Azonban a legtöbb autokratikus tendencia, és különösen azok, amelyet a védekező mecha-
nizmusoknak kell kivédeniük, bizonyos aktorok szándékos kísérletei, akiknek a célja a 
hatalom kizárólagos birtoklása (megsértve az (1)-et), méghozzá olyan hatalomé, amely 
nem elszámoltatható, és örökké tart (ami a (2)-t sérti meg).

Az első védekező mechanizmus, amelynek célja az (1), vagyis a hatalom korlátozott 
jellegének megőrzése, a hatalmi ágak szétválasztásából fakad. A hatalmi ágak szétválasz-
tásának legközismertebb hirdetője Montesquieu volt, aki leírta, hogyan lehet a végre-
hajtó hatalmat elválasztani az állam törvényhozói és igazságszolgáltatási ágaitól.304 Ter-
mészetesen, a való világ demokráciáiban megvalósuló tényleges szétválasztások rendkívül 

302 Sajó, Az önkorlátozó hatalom.
303 Levitsky és Ziblatt, A demokráciák halála.
304 Montesquieu, A törvények szelleméről.
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összetett és különböző szervezeti megoldások széles skáláján helyezkednek el.305 De 
Montesquieu alapgondolata – s egyszersmind minden demokráciamodell célja – az, 
hogy megelőzze, nehogy az összes állami funkciót egyetlen személy vagy egyetlen 
elitcsoport gyakorolja. Az intézményeket olyan módon rendezik el, hogy ne függjön vagy 
feleljen minden politikai aktor, általában ugyanattól a politikai elittől, konkrétan pedig 
a végrehajtó hatalomról (melynek élén a vezető politikai hatalom vezére áll, az elnök 
vagy miniszterelnök [→ 3.3.1.]). Ezért míg az állam egy hierarchia, mégsem ellenőrzi 
kizárólagosan egy valaki. Formálisan tehát senkinek sincs elegendő hatalma ahhoz, hogy 
megvalósítsa autokratikus elképzeléseit. Ezenkívül, ha netán valamilyen autokratikus 
tendencia ütné fel a fejét bármelyik ágban – leginkább a végrehajtóban –, akkor a többi ág 
kellő jogi felhatalmazással bír ahhoz, hogy gátat vessen neki (vétójogok révén, felelősségre 
vonási eljárással, bizalmatlansági szavazással stb.). Mivel képesek egymás cselekedeteinek 
megakadályozására, a szétválasztott ágak úgy tudnak működni, mint egymás és az autokra-
tikus aktorok fékjei és ellensúlyai.306

Demokratikus államban a hatalom nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan 
is megosztott.307 A végrehajtó ág hatalmát szűkítik azáltal, hogy egyes hatásköreit elveszik, 
és elválasztott ágaknak adják őket, amelyek az államban helyezkednek el, és horizontális 
összehangoltságban vannak a végrehajtó ággal. De a hatalom vertikálisan is megoszlik 
a központi kormány és az önkormányzatok között. Települési, megyei vagy más, az 
országos alatti szinteken a helyi önkormányzatok jelenléte (és így valamiféle föderalizmus) 
fék és ellensúly módjára hat a központi kormányra, amelynek nincs teljes hatalma a 
polgárok élete fölött, és e hatalomból valamennyi átszáll az emberek helyben választott 
képviselőire.308 Természetesen az, hogy a helyi önkormányzatok hogyan szerveződnek, és 
hány szintes a közigazgatás, igen változó, és valójában inkább országspecifikus, semmint 
rezsimspecifikus kérdés [→ 7.4.3.1.]. De a szubszidiaritás elve szerint a társadalmi és politikai 
kérdéseket a megoldásukhoz közvetlenül a legközelebbi szinten kell megoldani. A liberális 
demokráciák általában osztják a szubszidiaritásnak ezt az elvét, mert ez – összhangban 
a konstitucionalizmussal – „az emberi méltóságot szolgálja azáltal, hogy képessé teszi 
az egyént, hogy olyan társadalmi interakciókon át jusson megelégedettséghez, amelyek 
szabadon választott egyesülések hierarchiájába illeszkednek, [ahol az egyesülések] külön-
külön a maguk megfelelő feladatát végzik, és a nagyobb egyesülések segítik a kisebbeket, de 
nem veszik át a szerepüket”.309 Így az önkormányzatok ideáltipikusan jelentős törvényhozási, 
bírói és végrehajtói hatásköröket élveznek a helyi ügyek viszonylatában (közoktatás, földgaz-
dálkodás, helyi beruházási projektek stb.). Ezek fölött a kérdések fölött a központi kormány 
hatásköre korlátozott, s kialakulhatnak a „szabadság kis körei”, melyek jelentős autonómiával 
szabályozhatják a helyi polgárok életét.310

305 Lijphart, Patterns of Democracy, 105–129.
306 Madison, „A föderalista, 51. sz.”.
307 Köszönettel tartozunk Széky Jánosnak ezért a meglátásért. Egyébiránt az elválasztásunk nem 

összetévesztendő O’Donnell „horizontális” és „vertikális elszámoltathatóságról” szóló terminológiájával, 
ahol az előbbi a választásokra, az utóbbi pedig a hatalmi ágak szétválasztására és az autonóm 
intézmények azon képességére utal, hogy „kérdőre vonják és adott esetben meg is büntethetik az egyes 
hivatalnokok felelősségeinek helytelen elmulasztását”. O’Donnell, „Delegative Democracy”, 61.

308 Bulman-Pozen, „Federalism as a Safeguard of the Separation of Powers”.
309 Neuman, „Subsidiarity”, 362.
310 Wolman et al., „Comparing Local Government Autonomy Across States”.
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A második védekező mechanizmus, amely a (2)-t, azaz az emberek ama jogát igyekszik 
megőrizni, hogy beleszólásuk legyen, hogyan irányítsák az életüket, nem más, mint a 
társadalmi érdekbeszámítás. Éppen a társadalmi érdekbeszámítás az, ami módot ad az 
embereknek, hogy értékeljék a jelenlegi kormány teljesítményét és különböző alternatíváit 
(megvitatási szakasz nyílt kommunikációs szférával); hogy a kormánnyal szembeni 
alternatívákat megjelenítsék demonstrációkon és politikai pártokban (egyesülési szakasz 
az egyesülési jog szabad gyakorlásával, állami beavatkozás nélkül); hogy kiválasszanak egy 
alternatívát egy olyan versenyben, aminek a kimenetelét az dönti el, hogy kit kedvelnek 
jobban, nem pedig az, hogy kinek szolgál a javára a manipulált választási rendszer vagy 
az illegális hozzáférés kampányfinanszírozási többletjuttatásokhoz (választási szakasz 
tisztességes választásokkal); hogy abban a fajta politikában legyen részük, amelyiknek a 
törvénybe iktatását megszavazták (törvényalkotás döntéshozó törvényhozással); és hogy 
a képviselőik által hozott törvényeket alkalmazzák is, s ilyenformán az életüket valóban 
a választásuknak megfelelően kormányozzák (törvényalkalmazó szakasz törvény utáni 
egyenlőséggel). Ebből az áttekintésből is látható, hogy a választások jelenléte önmagában 
nem jelenti, hogy az embereknek beleszólása van abba, hogyan kormányozzák az 
életüket (vagyis, hogy a (2) fennáll). Az ezzel ellentétes állítást „az elektoralizmus 
téveszméjének” mondják a kutatók, olyan választásokra hivatkozva, amiket a hatalomban 
lévők úgy manipulálhatnak, hogy az az általuk kívánt eredményt produkálja.311 Az 
emberek joga, hogy megválasszák, hogyan kormányozzák az életüket, szükségessé teszi az 
alternatívák ismeretét, és azt is, hogy ezeknek az alternatíváknak esélye legyen megnyerni 
a választást, kormányt alakítani, és olyan törvényeket alkotni, amelyek úgy szabályozzák 
az emberek életét, ahogyan azt ők akarják (és nem – például – nem választott informális 
struktúrák és árnyéknormák mentén). Továbbá, mivel a (2)-t garantálni kell minden 
polgár számára minden időszakaszban, a társadalmi érdekbeszámítási folyamatnak 
ciklikusnak kell lennie. Az emberek akaratának képesnek kell lennie arra, hogy elmozdítsa 
az inkumbenst, akinek viszont nem szabad manipulálni tudnia a választási versenyt 
a népszerűségvesztéssel szemben. Ez ugyanis azt jelentené, hogy a hatalomban tudja 
tartani magát annak ellenére, hogy az emberek megváltoztatták a véleményüket arról, 
hogyan kellene kormányozni az életüket, megsértve a (2) elvét.

Mint Kis kifejti, a védekező mechanizmusok a joguralom „garanciális intézményeiben” 
öltenek testet, amelyek „a független alkotmánybíróság és a rendes bíróságok, a közvetlen 
pártbefolyástól elszigetelt ügyészség és a pártsemleges közhivatalnoki kar”.312 Míg azonban 
mi ezeknek az intézményeknek az úgymond belső fontosságáról beszélünk (azaz arról, 
miért fontos a létük az államon belül), Kis azt hangsúlyozza, amit „külső fontosságnak” 
nevezhetnénk, az államon kívüli emberekre vonatkozóan: a polgárok politikai jogai 
védelmének a garanciáját. A politikai jogok közt felsorolja „a szólás, gyülekezés, egyesülés 
mindenkit egyenlően megillető szabadságát, a közérdekű információkhoz való hozzáférés 
jogát, valamint az általános és egyenlő választójogot,” és úgy érvel, hogy „[a] politikai 
jogok erős jogállami háttér híján hatástalanná válnak és erodálódnak. Ahol azonban a 
jogállami intézmények erősek, ott a politikai jogokat nem lehet egykönnyen kikezdeni”.313 
Tehát az intézmények, amelyek az (1) fenntartását garantálják, a politikai jogok védelme 

311 Karl, „The Hybrid Regimes of Central America”.
312 Kis, „Demokráciából autokráciába”, 59.
313 Kis, „Demokráciából autokráciába”, 59.
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révén hozzájárulnak a társadalmi érdekbeszámítás megfelelő működéséhez, így a (2) 
tiszteletben tartásához is. Valójában ezek az alapjogok azok, amelyek – mint Kis rámutat 
– „garantálják, hogy jelentős társadalmi csoport ne maradhasson politikai képviselet 
nélkül, s hogy a kisebbségbe szorult választási koalíciót a vereség ne fossza meg a következő 
választás megnyerésének esélyétől”.314

Röviden, a hatalmi ágak szétválasztása féken tartja az autokratikus tendenciákat 
azáltal, hogy mind horizontálisan, mind vertikálisan korlátozza az uralom kiterjedését, 
míg a társadalmi érdekbeszámítás ciklikussága megakadályozza az autokratákat abban, 
hogy az örökkévalóság végezetéig tartósítsák az uralmukat: biztosítja eltávolíthatóságukat 
és elszámoltathatóságukat is. Ez a két intézményi szerkezet biztosítja azt a dinamikát, 
amely az autokrácia gátja és a korlátozott, demokratikus hatalom támasza. 

4.4.1.2. Frakcionalizmus: a társadalmi csoportok szabadsága és a civil 
társadalom négy autonómiája

A demokrácia védelmével foglalkozó tanulmányában Jakab András a konkrét intézmények 
alábbi listáját javasolja a mi fogalmaink szerinti két védekező mechanizmus integritásának 
biztosítására: (1) a prezidencializmus megakadályozása és/vagy időhatár bevezetése; (2) 
a pártfinanszírozás szabályozása és párton belüli demokrácia [→ 4.3.4.4.]; (3) a jogu-
ralomra vonatkozó nemzetközi és nemzetek feletti követelmények; (4) föderális államiság; 
(5) különleges alkotmányossági szabályok (mint megváltoztathatatlan „örökkévalósági 
záradékok”): (6) arányos választási rendszer; (7) szervezetileg és anyagilag is független 
igazságszolgáltatási rendszer; és (8) a független, egymást kölcsönösen védő intézmények 
hálója.315 Ezeket a garanciákat vagy már érintettük, vagy lejjebb tárgyaljuk őket. Azon-
ban még ha a hatalmi ágak de jure el is válnak egymástól, és az alapvető (politikai) jogok 
a társadalmi érdekbeszámításban való részvételhez jogilag garantáltak, az elválasztás de 
facto biztosításának van még egy háttérfeltétele: az ezeket az intézményeket működtető 
emberek függetlensége. Az amerikai alapító atyák egyikének, James Madisonnak a híres 
érve volt, hogy az alkotmányos rendszer csak akkor lehet önfenntartó, hogy ha az egyes 
intézmények tagjai olyan kevéssé függenek más intézményektől, amennyire csak le-
hetséges, mert ez az, ami lehetővé teszi, hogy szabadon cselekedjenek, illetve hogy nem 
kényszerülnek a többi intézmény támogatására. A hatékony fékek és ellensúlyok lényege 
Madison szavaival ez: „Becsvággyal becsvágynak kell szembeszegülnie”.316 Hogy útját álljuk 
az autokratikus tendenciáknak, vagy „a zavaros szenvedélyek keltette felfordulásnak vagy 
gyengeségnek”, frakcionalizmusra van szükség: egymástól független, eltérő érdekű csopor-
tok versengésére, amelyeknek mind szerepe van az állami döntéshozatal folyamatában.317 
Mivel egyetlen frakció vagy érdekcsoport sem érdekelt valamely másik frakció kizárólagos 
uralmában, egyértelmű ösztönzésük van arra, hogy szembe szálljanak az autokratikus ten-
denciákkal, illetve azok jelenlétével az állami döntésalkotó folyamatban; függetlenségük az 
autokratikus aktortól pedig lehetővé is teszi a számukra, hogy így járjanak el.

314 Kis, „Demokráciából autokráciába”, 59.
315 Jakab, „What Can Constitutional Law Do against the Erosion of Democracy and the Rule of Law?”
316 Madison, „A föderalista, 51. sz.”, 381.
317 Madison, „A föderalista, 10. sz.”.
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Madison érve a frakcionalizmus mellett a közintézményekre vonatkozott, azaz a 
hatalmi ágak szétválasztására. Valójában ebből a szempontból az állami alrendszerek 
és különösen az önkormányzatok függetlensége létfontosságú, amelyek nem függhetnek 
teljes egészében a központi kormánytól, különösen az adóbevételek tekintetében.318 De 
Madison elve nagyon jól kiterjeszthető a magánszférára, sőt egyszersmind a társadalmi 
érdekbeszámítás egész folyamatára is. Az alapjogok, mint a szólás és egyesülés szabadsága 
csak akkor gyakorolhatók szabadon, ha a magánemberek nem függenek az államtól: 
amikor a társadalmi csoportok szabadsága és autonómiája válik uralkodóvá. Ez megint 
csak különösen a pénzügyi függetlenségre vonatkozik, azaz az emberek képességére, hogy 
fenntartsák magukat, és jogaik gyakorlását a vezetők döntéseitől függetlenül finanszí-
rozhassák.319 Ezt a liberális demokráciákban egyrészt olyan szabályok és rendelkezések 
biztosítják, amelyek tiltják a vezetőknek, hogy diszkrecionálisan döntsenek a források 
elosztása felől, és hogy politikai alapon diszkrimináljanak a költségvetési kiadások és 
a vállalkozókkal és köztisztiviselőkkel kötött állami szerződések terén.320 Másfelől talán a 
szabadság és autonómia még inkább lényegi alapja a képesség, hogy a magánszektorból 
finanszírozzuk magunkat, azaz a polgároknak nyújtott termékekből és szolgáltatásokból, a 
vezető politikai elit beavatkozása nélkül.

Hogy lássuk, mit jelent ez a társadalmi érdekbeszámítási folyamata számára, vegyük 
az aktorok négy csoportját:

 ◆ a média autonómiája vagy a médiavállalkozóké lehetővé teszi a számukra, hogy 
kritikus véleményeket tegyenek közzé anélkül, hogy félniük kellene az állami meg-
torlástól. Ez döntő fontosságú a társadalmi érdekbeszámítási folyamat számára, 
mert éppen az alternatívák társadalmi közzététele az, amely (1) képessé teszi a 
polgárokat, hogy értékeljék őket (megvitatás), és (2) láthatóvá teszi az ellenzéki 
politikusokat és pártokat, illetve az emberek számára tett politikai ajánlatukat;

 ◆ a vállalkozók autonómiája lehetővé teszi, hogy részint támogathassák azt a politi-
kai aktort, amelyiket csak akarják, a megtorlástól való félelem nélkül, részint pedig 
ez az ellenzéket is segíti, hogy összeszedje az anyagi forrásokat, amelyek a hatékony 
működéshez szükségesek. Egyesek veszélyesnek tartják, ha az üzlet finanszírozza 
a demokratikus politikát,321 és a vállalkozói befizetéseket pedig „plutokratikusnak” 
ítélik.322 De amikor autokratikus tendenciák bukkannak elő, és az állami forrásokat 
egyre inkább kontrollálja az autokratizálódó állam,323 akkor az autonóm vállalko-
zók azok, akik biztosíthatják, hogy az ellenzéknek hozzáférése legyen erőforrások-
hoz az államtól és vezetőitől függetlenül is;

318 Wolman et al., „Comparing Local Government Autonomy Across States”, 380.
319 Ilyenformán a demokráciának szerves része a magántulajdon és a kapitalizmus is, illetve az a kiterjedt 
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 ◆ a civil szervezetek függetlensége lehetővé teszi az önálló „watchdog” funkciókat, 
azaz annak vizsgálatát, hogy hogyan működnek az állam intézményei, és semmi 
sem ösztönzi őket arra, hogy a nyilvánosság számára fontos információkat elhall-
gassák. A társadalmi érdekbeszámításban az NGO-k funkciója részben a megvi-
tatási szakaszban jelentkezik, és részben az egyesülési szakaszban: az érdekcso-
portok és a szakszervezetek is a civil szervezetek egy sajátos alfaját testesítik meg 
a kormánnyal való aktív tárgyalásokban, ahol a különféle társadalmi csoportok 
lobbiérdekeit képviselik;

 ◆ a polgárok autonómiája, vagyis „a tömegeké”, azt jelenti, hogy nem lehet őket 
pénzügyi eszközökkel kényszeríteni, vagy elriasztani, különösen attól, hogy kife-
jezzék a véleményüket (megvitatás) és kiválasszák a vezetőiket (választás).324 
Autonóm polgároknak megvan a képességük az autokratikus tendenciákkal szem-
beni ellenállásra, hogy társadalmi mozgalmakat hozzanak létre, és hogy kiáll-
janak az érdekeikért, és a megfelelő anyagi háttérrel összefogjanak a békés aktor-
váltásért (politikai pártok alapításával vagy támogatásával) vagy politikaváltásért 
(érdekcsoportokat alkotva és támogatva). 

Együttesen ezeket az aktorokat a „civil társadalom” fogalmának nagy ernyője alá so-
rolhatjuk be. Lényegében a civil társadalom a piac és a közösség azon politikailag érdekelt 
aktorainak összességét jelenti, akik „polgári virtusból” cselekszenek, hogy ellensúlyozzák 
a politikai szféra cselekvéseit.325 Liberális demokráciában a civil társadalom szabad és 
független, amennyiben a társadalmi cselekvés piaci és közösségi szférái elválnak a politikai 
szférától [→ 3.2.]. A civil társadalom függetlensége létfontosságú, mert ez az, ami lehetővé 
teszi, hogy különböző frakciók különböző érdekekkel egyáltalán létrejöjjenek.326 Miként 
North és kollégái írják, liberális demokráciában a szervezetek „a kertápoló kluboktól és fut-
ball-ligáktól a multinacionális cégeken és civilszervezeteken (NGO) át az érdekcsoportokig 
és a politikai pártokig mind érdekegyesítő szervezeteket hoznak létre, amelyek függetlenül 
hatnak a politika folyamatára”.327

Ahogy a „civil társadalmat” definiáljuk, az jelentősen különbözik számos másétól az 
irodalomban, amelyek jellemzően nem értik bele a vállalkozókat a civil társadalomba.328 
Szerintünk azonban szükséges, hogy beletartozzanak, mert a négy autonóm csoport 
együttesen tölt be egy funkciót: a védekező mechanizmus funkcióját. A társadalmi csoportok 
szabadsága és autonómiája biztosítja a társadalmi érdekbeszámítás de facto demokratikus 
működését éppúgy, mint az ösztönzést és a megfelelő eszközöket az autokratikus ten-
denciák visszaverésére. Így tehát valójában a civil társadalom autonómiája az, ami 
megtestesíti a liberális demokrácia második védekező mechanizmusát (míg az első a 
hatalmi ágak szétválasztása), mivel a társadalmi érdekbeszámítás de jure intézményeinek 
jelenléte csupán szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a folyamat fent említett 

324  Schedler, „The Menu of Manipulation”, 44. Vö. Frye, Reuter és Szakonyi, „Hitting Them With Carrots”.
325 Seligman, „Animadversions Upon Civil Society and Civic Virtue in the Last Decade of the Twentieth 

Century”.
326 Gellner, A szabadság feltételei. 
327 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 117–118.
328 Lásd például Howard, The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe.
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de facto demokratikus jellegét garantálja. Autonóm civil csoportokkal a demokrácia védett, 
s az autokratikus tendenciák leküzdhetők.

4.4.1.3. A védekező mechanizmusok eróziója: alkotmányos puccs és 
autokratikus áttörés

A hatalmi ágak szétválasztását az alkotmány garantálja, ami tehát nem lehet merő díszlet, 
amit de facto nem vesznek figyelembe.329 Míg ez utóbbinak vannak intézményi garanciái 
is, mint az Alkotmánybíróság vagy más, alkotmányosságot vizsgáló testületek,330 ezeknek 
a hatalma is törvényeken alapszik, amiket ugyanúgy semmibe vehet a vezető politikai elit. 
Mint kifejtettük, a frakcionalizmus és az ellenérdekelt autonóm szereplők nagy száma erős 
védelmet nyújtanak az ilyen jogsértések ellen. De valójában a legáltalánosabb alap, amely 
akadályozza a törvények semmibe vételét, nem más, mint a liberális demokrácia legális- 
racionális legitimációja. Amikor a törvényességet öncélként fogják fel, előtérbe kerül a 
joguralom éppúgy, mint a de jure és a de facto egybeesése, és a de facto fékek és ellensúlyok 
hatékonnyá lesznek. Ideáltipikusan az aktoroknak eszébe sem jut, hogy átlépjék az alkot-
mányos szabályokat, a lakosság pedig az ilyen cselekedeteket őszintén helytelennek és ille-
gitimnek tekintené. Ezzel szemben, amikor a demokráciának ezt a legitimációs alapját 
szubsztantív racionalitással váltják fel, akkor a joguralom elvész, és az autokratikus 
tendenciák legyengítik az áttörésük útjában álló akadályokat. Valóban, a szubsztantív- 
racionális legitimáció pontosan az az anomália a demokratikus rendszerben, amely egyedül 
a fentebb említett „anomáliát jelentő aktorokra” jellemző. És mivel kétfajta aktort jelöltünk 
meg, amelyek szubsztantív-racionális legitimációt hirdetnek, s közülük is mindössze egy 
vesz részt választásokon (a kommunisták, mint a marxizmus-leninizmus követői, for-
radalmárok), rámutathatunk, általában milyen típusú aktorok a liberális demokrácia 
„anomáliás” kihívói: a populisták.331

A hatalomba jutott populistákat elemezve Takis S. Pappas megjegyzi, hogy minden 
eddigi esetben megpróbálták „1) kolonizálni az államot azzal, hogy pártkatonákat neveztek 
ki az állami bürokrácia minden szintjén; 2) nagyszabású támadást intéztek a liberális 
intézmények ellen; 3) új alkotmányos rendet hoztak létre, amely a horizontális elszámol-
tathatóságú intézményeket jellegükben vertikálisabbakkal váltja fel. […] A hivatalban lévő 
populisták kivétel nélkül mind igyekeztek növelni az államot, és politikai támogatóikkal 
feltölteni a kormányzati állásokat, hogy kiterjesszék a populista vezér és pártja ellenőrzését 
a kulcsfontosságú intézmények fölött”.332 Mindezt lefordítva a mi fogalmainkra, azt mond-
hatjuk, hogy a populista aktorok három lépésben gázolhatnak át a liberális demokrácia 
védekező mechanizmusain:

1. megnyerik a választásokat és hatalomra kerülnek;

2. demokratikus mandátumukat autokratikus legalizmusra, azaz arra használják, hogy 
összekössék a hatalmi ágakat, különösen úgy, hogy (a) megerősítik a végrehajtó 

329 Sartori, „Constituitonalism”, 861.
330 Sweet, „Constitutional Courts”.
331 Vö. Pappas, „Distinguishing Liberal Democracy’s Challengers”.
332 Pappas, „Populists in Power”, 73.
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ág hatalmát, (b) szűkítik a többi ág és az önkormányzatok hatáskörét, és/vagy (c) 
a hatalmi ágak tagjait patronális szolgákkal váltják fel (nem egyszerűen „pártkato- 
nákkal”, hanem olyanokkal, akik a fogadott politikai családhoz, mint informális 
szervezethez lojálisak [→ 3.3.5.]);

3. arra használják az állam hatalmát, amelyet a csúcspatrónus gyakorol az összekap-
csolt hatalmi ágakon át, hogy elfojtsák a civil társadalom négy autonómiáját és 
ezzel aláássák a hatékony ellenzéket és a társadalmi érdekbeszámítási folyamatot, 
stabilizálva a létrejött autokratikus berendezkedést.

Amikor a populisták elkezdik a politikai szféra patrimonializációjának folyamatát, akkor 
autokratikus kísérletről beszélünk. Az autokratikus kísérlet egy sor, a vezető politikai elit 
által kezdeményezett formális intézményi változtatást foglal magába, amelyek a demokrácia 
rendszerszerű átalakítását célozzák az autokrácia irányába. A hatalmi ágakat összekapcsoló 
változtatások között említhetjük a következőket:333

 ◆ a bíróságok felduzzasztása (court packing), különösen az alkotmánybíróságé (biz-
tosítandó, hogy semmiféle jelentős változtatást ne nyilvánítsanak alkotmányelle-
nesnek és semmisítsenek meg);

 ◆ a polgári bíróságok fejének leváltása, gyengítve a bírói kart, és jogkörük jelentős 
részének átvitele a kormány egy alárendelt hivatalához (hogy csökkentsék a pol-
gárok esélyét jogsérelmeik orvoslására);

 ◆ az ügyészség kézbe vétele egy patronális szolga révén (biztosítandó a szelektív 
bűnüldözést);

 ◆ a közalkalmazotti kinevezések, előléptetések és esetleges leváltások szabályainak 
megváltoztatása (a patronális bürokrácia intézményesítése érdekében);

 ◆ az önkormányzatok gyengítése (a vertikális hatalommegosztás megszüntetése 
érdekében);

 ◆ a választási szabályok átírása egyoldalúan, beleértve a választókerületek átszabá-
sát és a választási szabályok többségivé tételét (a jövőbeli választási győzelmek 
elősegítésére);

 ◆ az alkotmány megváltoztatása, kibővítendő a végrehajtó hatalom, az elnök vagy 
miniszterelnök jogköreit (a csúcspatrónus pozíciójának megerősítésére).

Az autokratikus kísérlet sikere főleg egy tényezőn múlik: azon, hogy szupertöbbséggel 
nyerik-e a populisták a választást, vagy tágabban – az elnöki rendszereket is számításba 
véve –, hogy megszerzik-e a politikai hatalom monopóliumát. A prezidenciális rend-
szerekben ezt könnyebb elképzelni, mert az elnökök kezében máris nagy hatalom kon-
centrálódik (amint azt lejjebb bemutatjuk). De még a parlamentáris demokráciákban is, 
ahol a hatalmi ágak szétválasztását az alkotmány védi, többnyire van lehetőség az alapvető 
intézményi szerkezet megváltoztatására, ha elég erős a többség. Valóban, az alkotmányt és 
más törvényeket, amelyek az intézmények helyes működését előírják, nem tekintik teljesen 

333 Kis, „Demokráciából autokráciába”, 59–60.; Scheppele, „Autocratic Legalism”.
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megváltoztathatatlannak, csak „sarkalatos” törvényeknek, amelyek megváltoztathatók, ha 
olyannyira túlnyomó többséget élvez ez a szándék a politikai közösségben.334 Azonban 
amíg ezt jellemzően úgy képzelik el, mint ritka egyetértést a versengő frakciók között ab-
ban, hogy „a játékszabályokat” meg kell változtatni, a populisták, ha egyedül megszerzik a 
politikai hatalmi monopóliumot, autokratikus legalizmust alkalmazhatnak, és egyoldalúan 
megváltoztatják az alkotmányt. Ezt nevezhetjük „alkotmányos puccsnak”:335

• Alkotmányos puccs egy demokratikus közösség alkotmányának, valamint alapvető 
(de jure) intézményi keretének egyetlen politikai aktor által végrehajtott megváltoz-
tatása úgy, hogy megerősíti a végrehajtói hatalmat – azaz a saját hatalmát – a többi 
hatalmi ág kárára, a szubsztantív racionális legitimáció (populizmus) nevében.

Miközben a „puccs” szót használjuk, fontos megjegyezni, hogy szemben a katonai 
puccsokkal, a jogfolytonosságot formálisan fenntartják.336 Ezért is „alkotmányos” 
ez a puccs, mert az alkotmány betűjére hivatkozik, miközben teljesen semmibe veszi a 
szellemét. Pontosan ezt jelenti az autokratikus legalizmus: az alkotmány exogén szellemét 
ignorálva szabályait önmaga megsemmisítésére használják, azaz a liberális demokrácia 
megsemmisítésére és az autokrácia intézményesítésére.337 Az olyan népszerű fogalmak, 
mint a „de-demokratizáció”338 és a „demokratikus dekonszolidáció”339 mind ezt a paradox 
aspektust próbálják megragadni: a demokratikus fékek semlegesítését anélkül, hogy az in-
tézményüket eltörölnék, avagy a konstitucionalizmus megszüntetését a jogfolytonosság 
megszakítása nélkül.

Az alkotmányos puccs folyamatában, a populista de jure nem szünteti meg a 
hatalmi ágak szétválasztását (sőt), csak összekapcsolja őket, mégpedig kinevezési 
kompetenciája révén egyetlen vazallusi vertikumba. Azok a hatalmi ágak, amelyek 
megpróbálnák védeni a liberális demokráciát, semlegesíthetők kompetenciáik szűkítésével 
vagy bármely más módon, amelyet fentebb a bíróságokkal és ügyészséggel kapcsolatban 
kifejtettünk.340 Így tehát, míg Montesquieu gondolata éppen az volt, hogy az állam egész 
hatalma ne összpontosuljon egyetlen kézben, a csúcspatrónus ezt éri el az autokratikus 
legalizmus révén, a szubsztantív-racionális legitimitás nevében.

A már lezajlott eseteket elemezve teljes történéseket pusztán autokratikus kísérletnek 
minősíthetünk, amikor a vezető politikai elit próbált autokráciát intézményesíteni, 
csakhogy anélkül, hogy meglett volna a politikai hatalmi monopóliuma ahhoz, hogy 
megváltoztassa az alkotmányt, átírjon egy intézményt, és akarata szerint átlépje a véde-
kező mechanizmusokat. Autokratikus áttörésről beszélhetünk azonban, amennyiben a 
demokráciát sikeresen és rendszerszerűen át tudták alakítani autokráciává a vezető 

334 Grimm, „Types of Constitutions”.
335 A fogalmat Vörös Imre volt alkotmánybírótól kölcsönözzük. Vörös, „»Alkotmányos puccs« Magyar-
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337 Lásd Vörös, „»Alkotmányos puccs« Magyarországon, 2010–2014”, 73.
338 Benedek, „De-demokratizáció Magyarországon a demokráciaindexek fényében”; Bogaards, „De-
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339 Foa és Munk, „The Danger of Deconsolidation”.
340 Scheppele, „Autocratic Legalism”, 549–556.
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politikai elit kezdeményezése nyomán. Autokratikus áttöréskor a vezető politikai elit 
alkotmányos puccsot hajt végre, hogy egyetlen kézben összpontosítsa a politikai hatalmat, 
és hogy változtatások gyors egymásutánjában megszüntetve a különböző állami részlegek 
autonómiáját megszilárdítsa az autokratikus uralmat.341 Ez azonban még csak a liberális 
demokrácia első védelmi mechanizmusát, a hatalmi ágak szétválasztását szünteti meg, 
míg az autokratikus stabilizáció – amit a 4.4.3.2. részben tárgyalunk majd részletesebben 
– megköveteli a második védelmi mechanizmusnak, a civil társadalom autonómiájának 
felszámolását is (4.13. táblázat).

4.13. táblázat. Az autokratikus változás különböző szintjei.  

A hatalmon lévők sikeresen deaktiválják…
az első védekező mechanizmust 

(hatalmi ágak szétválasztása)
a második védekező mechanizmust 

(civil társadalom autonómiája)

Autokratikus kísérlet – –

Autokratikus áttörés X –

Autokratikus stabilizáció X X

4.4.2. Patronális demokrácia: a hatalmi hálók szétválasztása és 
a színes forradalmak

4.4.2.1. A versengő patronális hálók dinamikus egyensúlya

Liberális demokráciában a fent bemutatott autokratikus tendenciákhoz szükségeltetik egy 
autokrata, vagy egy olyan párt, amely az alkotmányos normákat félrelökve kihívást intéz 
a konstitucionalizmus ellen populista alapon. Ennek a kihívónak nem is kell feltétlenül 
patronálisnak lennie, hanem követheti az ideológiavégrehajtás elvét is, mely esetben konzer-
vatív autokratikus kísérletről vagy áttörésről beszélhetünk (mint Lengyelországban).342 De 
nem ok nélkül beszéltünk az autokratikus tendenciákról a patronális autokraták kapcsán, 
mert a posztkommunista régióban a liberális demokrácia destabilizációja jellemzően abból 
ered, hogy demokratikus pártrendszer működik patronális kihívóval. A 4.3.2.4. részben 
megállapítottuk, hogy a liberális demokrácia ideáltipikus önfenntartó működéséhez vagy a 
versengő pártrendszer, vagy a kétpártrendszer illik. Így egy patronális kihívó felnövekedése 
és a legnagyobb ellenzéki párttá válása anomália: míg más pártok demokratikusak és aláve-
tik magukat a társadalmi érdek elvének, a patronális kihívó az elitérdek elvének alárendelt 
patrónuspártot működtet, a populizmus ideológia keretét használja szavazatszerzésre, és 
patronális autokratikus kísérletet vagy áttörést hajt végre (mint Magyarországon).

Patronális demokráciákban viszont a patronális kihívás nem anomália, hanem 
a norma. Mint az 1. fejezetben magyaráztuk, a prekommunista és kommunista korsza-
kok makacs struktúrái újra előtörtek a posztkommunista érában, különösen azokban 

341 Kis, „Demokráciából autokráciába”, 62–67.
342 Magyar és Mitrovits, „Lengyel–magyar párhuzamos rendszerrajzok”, 2. rész.
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az országokban, ahol a patronális örökség erős volt. Ezen országok némelyikében, mint 
Albánia, Bulgária, Grúzia, Moldova, Románia és Ukrajna,343 amint a kommunista 
diktatúra egységesítő fedőjét eltávolították, versengő patronális hálók jelentek meg a 
politikai színpadon patrónuspártok színeiben, oligarchákkal és poligarchákkal. Ez olyan 
szerkezetet teremt, amit mi többközpontú patronálisháló-rendszernek neveztünk, ahol 
a pártrendszer nem több a patronális hálók versenyét elfedő kulisszánál. Lehet, hogy 
akadnak demokratikus pártok is a perifériákon, de a verseny fő játékterét patrónuspártok 
foglalják el.344 Az ilyen pártokban a fent említett párton belüli demokrácia [→ 4.3.4.4.] 
minimumát sem látjuk, mert ami fenntartja és finanszírozza a pártot, az valójában egy 
informális patronális háló, amely a pártot – és tagjait – vazalluspárttá teszi [→ 3.3.7.]. 
A csúcspatrónus ebben a hálóban tipikusan a pártelnök vagy a főjelölt. Míg liberális 
demokráciákban szokásos, hogy a pártvezetőség lemond egy választási vereség után, ez 
ritkán fordul elő patronális demokráciában a patrónuspártoknál: az ilyen pártok esetében 
a párt feje, a csúcspatrónus az, aki meghatározza a pártot, nem pedig fordítva.

Patronális demokráciában minden patrónuspárt az elitérdek elve mentén működik, 
és mindegyikük patronális kihívó, ami azt jelenti, hogy saját uralmának megalapozására 
és egypiramisos háló megteremtésére törekszik versenytársainak alávetésével vagy 
megsemmisítésével, és ezzel arra, hogy a demokráciát patronális autokráciává alakítsa. 
Tehát az ilyen rendszerekben folyamatosak az autokratikus kísérletek: minden főbb 
szereplő saját hasznára szeretné átalakítani a demokráciát. A patronális demokrácia 
azonban stabil marad. Ennek a rezsimnek valójában a lényege nem más, mint a versengő 
patronális hálók dinamikus egyensúlya.345 „Dinamikus” abban az értelemben, hogy 
mindig adódnak kísérletek a megtörésére patronális hálók részéről, amelyek patronális 
autokráciát szeretnének bevezetni, de egyben „egyensúly” is, mivel ez egyetlen patronális 
háló sem sikeres: egy sem jut domináns, monopolisztikus helyzetbe. Lényegében úgy 
értelmezhető az egész, mint Madison frakcionalizmusának valamiféle patronális változata, 
ahol becsvággyal becsvágy áll szemben. Míg minden fontosabb aktor meg akarja törni 
a rendszert, egyiknek sincs elegendő (politikai és gazdasági) ereje hozzá, és mindegyik 
informális patronális hálónak épp elegendő forrása van ahhoz, hogy megakadályozza a 
többieket benne. Vegyük például Romániát: ha akár Traian Băsescu, akár Victor Ponta 
megszerezte volna a politikai hatalom monopóliumát, autokratikus áttörést ért volna el, 
és bevezette volna a patronális autokráciát. Egyszerűen csak nem volt rá lehetőségük.346

343 Az orosz rezsimpálya elemzésekor az országot a kilencvenes években szintén patronális demokráciaként 
írjuk le, de egyszersmind élesen el is tér az ideáltípustól a maga bukott államával és oligarchikus 
anarchiájával [→ 7.3.3.5.]. 

344 Valójában szinte mindegyik párt, amelyik jelentős állami erőforrásokhoz jut, egyben patrónuspárttá 
is válik. Más (ellenzéki) pártok „tisztaságának”, korrupciómentességének képe általában csak abból 
a tényből következik, hogy még nem voltak hatalmon, és nem volt alkalmuk hozzáférni az állami 
erőforrásokhoz.

345 Vö. Minakov, „Republic of Clans”.
346 Magyari, „A közéleti korrupció román modellje”, 526–530. Ezen a ponton fontos megemlíteni a politikai 

kartellek lehetőségét. Korántsem földtől elrugaszkodott gondolat, hogy amikor az egyes hálózatok 
rájönnek, hogy nem tudnak áttörést végrehajtani, inkább megpróbálnak kooperálni, és felosztani 
egymás közt az állami források révén begyűjthető korrupt jövedelmeket. Magyarországon például 
gyakran beszéltek 2010 előtt az újságírók a „70–30” rendszeréről, ami az állami megrendeléseknek a 
hatalmon lévő és a vezető ellenzéki párt közötti megoszlására utalt. A politikai kartellek egyfajta „fordított 
vízilabda” képét idézik fel, ahol a játékosok a víz felett ütik egymást, és alatta viselkednek sportszerűen.
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A dinamikus egyensúly eredménye, hogy a rendszer meg tud tartani bizonyos 
demokratikus elemeket – ezért minősül még mindig „demokráciának”. Konkrétan, a 
patronális demokráciában:

 ◆ még megvan a hatalmi ágak szétválasztása, amennyiben a vezető politikai elit-
nek nincs monopóliuma a politikai hatalom fölött, amellyel alkotmányos puccsot 
hajthatna végre, hogy felszámolhassa;

 ◆ még van társadalmi érdekbeszámítás, mivel a versengő patronális hálók pártokat 
használnak, amelyek kampányokban és választásokban vesznek részt, és igyekez-
nek minél több embert meggyőzni, hogy az ő uralmukra szavazzon;

 ◆ a civil társadalomnak még van némi autonómiája, mivel egyik patronális háló 
sem domináns, az oligarchák és közösségi szereplők autonómok tudnak maradni, 
és egyenlő távolságot tartanak vagy egyformán jó kapcsolatokat ápolnak mindkét 
oldallal [→ 3.4.1.3.];

 ◆ még érvényes a joguralom, mivel (1) a törvény előtti egyenlőség adott a patroná-
lis rezsimekben, és (2) egy patronális hálónak sincs meg a hatalma, hogy törvény 
utáni egyenlőtlenséget vezessen be politikailag szelektív jogalkalmazással (noha 
– mint fentebb említettük – politikailag arányos törvényalkalmazás keletkezhet, 
nem külső beavatkozás okán, hanem az alkalmazók azon törekvésénél fogva, hogy 
fenntartsák a pártatlanság látszatát).

E jellemvonások miatt a patronális demokrácia gyakran kis híján liberális demokráciának 
tűnik: a pártok versengése és a viszonylag gyakori kormányváltás a pluralizmus látsza-
tát kelti, miközben az olyan civil aktorok, mint a média, bírálhatják a kormányt és kiáll-
hatnak az ellenzék (vagy akár az inkumbensek) mellett. Ha csak a demokrácia-diktatúra 
tengelyen mozgunk, ahogy a főáramú hibridológia teszi, az ilyen rezsimek nyilvánvalóan 
demokráciának minősülnek.347 A média attitűdje azonban nem olyan, mint a liberális 
demokráciák politikai parallelizmusa, és a verseny jellege is roppant módon eltér a nyu-
gati típusú pluralizmusétól. A patronális demokráciákat versengő patronális piramisok 
jellemzik, mind saját, függelmi rendbe szervezett magánaktorokkal a felülről instruált 
„beszélő fejektől” a belső körig és a fogadott oligarchákig, akinek nagyobb beleszólása van 
a fogadott politikai családjuk működésébe. Ezekben a rezsimekben is van patronalizáció, 
és a civil társadalom négy autonómiáját mélyen megsértik. Csak amíg a patronális autok- 
ráciában ezt egyetlen egypiramisos háló teszi monopolisztikus módon, addig a patronális 
demokráciában a patronális leigázásnak több központja van. Valójában csupán a patroná-
lis hálók versenye – ahol csak a csúcspatrónusok szabadok – az, ami összetéveszthető 
egy szabad társadalom pezsgő társadalmi érdekbeszámításával. Ami a valóban autonóm 
magánaktorokat illeti, mint az autonóm oligarchák [→ 3.4.1.3.], az ő mozgásterük leszűkül, 
és csak egy maroknyi szektor marad a politikai közösségben azok számára, aki nem foglal-
nak állást.

347 Lásd Szlovákia és Románia leírását Levitsky és Way híres könyvében (Competitive Authoritarianism, 
91–104). Voltak, akik Kirgizisztánról is úgy beszéltek a tulipános forradalom előtt, mint „a demokrácia 
szigetéről” Közép-Ázsiában. Lásd Anderson, Kyrgyzstan.
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Összefoglalva, a patronális demokráciát természeténél fogva diszharmónia jel-
lemzi az intézményrendszer és a fő politikai aktorok jellege között. A liberális demokrácia 
harmonikus, mert ott nem patronális intézmények párosulnak nem patronális politikai 
aktorokkal, és csak akkor lép fel diszharmónia, amikor megjelenik egy autokratikus 
kihívó. A patronális autokrácia is harmonikus, csak éppen fordított módon: patronális 
intézmények patronális aktorokkal párosulnak, akik sikeresen autokratikus uralmat 
építettek a közösségükben. Patronális demokráciában viszont patronális politikai 
aktorok működnek nem patronális intézményrendszerben. A társadalmi cselekvés 
szférái nem válnak szét, de nem monopolisztikus módon, hanem versengő patronális 
hálók formájában, miközben az intézményrendszer formálisan demokratikus és névleg 
feltételezi a politikai aktorok demokratikus természetét. Ezt a diszharmóniát lényegében 
így is kifejezhetnénk: a vezetők hatalmának útjában álló akadályokat és a társadalmi 
érdekbeszámítást a versengő patrónuspártokon belül felszámolják, ám az országos politika 
szintjén még mindkét mechanizmus fennáll. Ez állandó gravitálást jelent az országos szintű 
védekező mechanizmusok eltávolítása felé, hogy a háló elitérdekét az országos politika 
rangjára emeljék. Így az informális patronális hálók célja sem más, mint a harmónia 
– csak nem a liberális demokrácia harmóniája, hanem a patronális autokráciáé.

4.4.2.2. Intézményes védekező mechanizmusok: osztott végrehajtó hata-
lom és arányos választási rendszer

A patronális demokráciák hasonlóak egymáshoz a belülről fakadó, kulturális alapú nyo-
más tekintetében, amely igyekszik megtörni és patronális autokráciává alakítani őket. 
Ugyanakkor azonban különbözőek a védekező mechanizmusaikat illetően, azaz a mód-
szert tekintve, amellyel sikerül elkerülniük a beépített destruktív tendenciákat. Ha fel akar-
juk sorolni a lehetőségeket, a megoldásoknak két csoportja rajzolódik ki:348

1. a védekező mechanizmusok első vonala intézményes korlátokból áll, azaz az 
alkotmányos szerkezetből, amely akadályozhatja az autokratikus áttöréseket 
azáltal, hogy meghatározza, mennyi hatalmat szerezhet az ember egy választáson, 
és hogy mennyire nehéz elegendő hatalmat nyerni ahhoz, hogy meg lehessen vál-
toztatni magát a szerkezetet;

2. abban az esetben, ha az intézményes korlátok nem tartanak ki, és/vagy az uralkodó 
patronális háló autokratikus kísérletet vagy áttörést hajt végre, belép a védelem má-
sodik vonala az autokratikus stabilizáció megakadályozására. Ez nem más, mint 
egy társadalmi védekező mechanizmus: a társadalmi ellenállás feltörése, amelyben 
egyesül az emberek demokratikus, valamint az elnyomás fenyegetésével szembe-
sülő informális hálók patronális elégedetlensége (ún. „színes forradalmak”).

348 Van egy harmadik lehetőség is, amiről az 1. fejezetben ejtettünk szót: a nyugati kötődés és befolyás, 
elsősorban az Európai Unió részéről. Azonban ebben a fejezetben a rezsimspecifikus védekező 
mechanizmusok tárgyalására szorítkozunk, vagyis kizárólag azokra az intézményi megoldásokra, 
amelyek a rezsim önfenntartásához szükséges, endogén dinamikákat generálják. Az exogén – s való-
jában nem rezsim-, hanem országspecifikus – védekező mechanizmusokról, melyeket a nemzetközi 
szövetségek jeleníthetnek meg, a 7. fejezetben szólunk részletesebben [→ 7.4.5.].
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Miután a színes forradalmak elemzése a posztkommunizmus irodalmának központi témá-
ja,349 külön alfejezetet szentelünk neki rögtön a jelen alfejezet után. Továbbá a patronális 
demokráciákkal kapcsolatosan csak a sikeres színes forradalmakról beszélünk, ugyanis 
a sikertelen kísérletek patronális autokráciákban zajlottak és más dinamikát is követtek, 
mint amiről a következő alfejezetben szó lesz. (A sikertelen forradalmakat a 4.4.3.1. részben 
tárgyaljuk.) 

Ebben az alfejezetben az első védelmi vonalat elemezzük, az intézményes korláto-
kat. Általában elmondhatjuk, hogy minél erősebbek az intézményes korlátok, vagy minél 
nehezebb elérni a politikai hatalom monopóliumát, annál valószínűbb, hogy a patronális 
demokrácia fennmarad. Ezzel szemben, ha a politikai hatalmi monopólium könnyebben 
megszerezhető, akkor a rezsim ki van téve annak a veszélynek, hogy patronális autok-
ráciává váljon. De hogy pontosabban is körvonalazzuk a különböző intézményi feltételek 
patronalizmusra gyakorolt hatását, nagymértékben támaszkodunk Hale-re, aki a „patro-
nális demokrácia” terminust alkotta, és aki elemezte a patronális politika dinamikáját 
a posztszovjet országokban.350 Hale a következőképpen csoportosítja az alkotmányos 
szerkezeteket:351

 ◆ prezidenciális alkotmányok, amelyek formálisan a közvetlenül választott elnököt 
tételezik a végrehajtó hatalom legfontosabb forrásának;

 ◆ parlamentáris alkotmányok, amelyek a választott parlamentet ruházzák fel azzal 
a joggal, hogy közvetlenül megválassza végrehajtó hatalom legfőbb birtokosait;

 ◆ osztott végrehajtó hatalmi alkotmányok, amelyek formálisan egyensúlyt teremte-
nek a parlamenti és az elnöki hatalom között azáltal, hogy formálisan független és 
nagyjából egymást kiegyenlítő hatalommal ruházzák fel mind a kettőt (a minisz-
terelnököt a parlament választja jelentősebb formális függés nélkül az elnöktől 
a kijelölését, kinevezését vagy hivatalban maradását illetően).

Mint megfigyelhető, az elnök, míg a parlamentáris berendezkedésekben inkább cere-
moniális szerepbe kerül, a végrehajtó hatalom fontos alakja a prezidenciális és az osztott 
végrehajtói berendezkedésben is.352 A fő különbség a kettő között, hogy a prezidenciális 
rendszerben „az elnökség oszthatatlan jószág, azaz csak egyetlen személy birtokolhatja”.353 
Ez azt jelenti, hogy a végrehajtó hatalom az elnök kezében összpontosul, miközben nincs 
más hasonlóan erős pozíció a politikai közösségben, ami a politikai hatalmat illeti. Ezzel 
szemben az osztott végrehajtó hatalmi rendszerekben, ahol az elnöknek és a palament-
nek egyaránt vannak végrehajtó jogkörei, és különböző választásokon is választják őket, 
lehetséges az ún. kohabitáció, azaz hogy a két végrehajtó pozíciót – az elnökit és a minisz-
terelnökit – két különböző patronális háló csúcspatrónusa töltse be. Osztozásuk a végre-
hajtó hatalmon mindkettőjüket akadályozza abban, hogy a politikai közösség domináns 

349 Lásd például a Journal of Democracy 2009. januári számának hat tanulmányát a színes forradalmakról. 
„Debating the Color Revolutions [Special Section]”.

350 Hale, Patronal Politics.
351 Hale, Patronal Politics, 77–78.
352 Hale, Patronal Politics, 372.
353 Hale, Patronal Politics, 79.
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(csúcs-) patrónusává váljanak, míg a kohabitáció több 
intézményi lehetőséget is kínál arra, hogy a versengő 
patronális hálók sakkban tartsák egymást, szemben egy 
tisztán prezidenciális felállással.

Mint Hale kifejti, ezeknek a rendszereknek van egy 
fontos jelzőhatása a különböző társadalmi szférák akto-
raira, akik így eldönthetik, hogy melyik politikai család a 
ténylegesen domináns (lásd 4.8. idézet). A prezidenciális 
rendszerekben a helyzetet nyilvánvalóvá teszi, hogy melyik 
csúcspatrónus lett a végrehajtó hatalom feje, ami után 
(1) a társadalmi szereplők (oligarchák stb.) felé kezdenek 
gravitálni, elpártolva a jelenlegi hálózatuktól és befogadást 
kérve az elnöki hálóba, ezzel is növelve annak informális 
hatalmát, és (2) ezt a megnövekedett informális hatalmat 
arra használhatja, hogy formálisan is erősítse a végrehajtó 
hatalmat más ágak rovására, fokozatosan megvalósítva 
az autokratikus áttörést. Végül, „[ahogy] a koordinációs 
dinamika kiforrja magát […] az elnöki patrónus olyan 
rendszert konstruál, amelyben – többnyire szorosan össze-
forrva – mind a formális, mind az informális hatalma 
révén ő uralja a politikai közösséget. Az »alternatív 
piramisok« […] általában a következő sorsokkal néznek 
szembe: likvidálás […]; kooptálás a nagyobb piramisba; 
vagy a rendszer peremén működnek tovább”.354 Ezért 
a prezidenciális alkotmányok egy hajlamot építenek a 
rendszerbe az autokratikus áttöréshez éppúgy, mint az 
egypiramisos rendszer kialakulásához, míg az osztott 
végrehajtói rendszerek kevésbé egyértelmű helyzetet te-
remtenek, s így nem indul meg szükségszerűen sem az 
intézményi központosítás, sem pedig az alternatív társa-
dalmi hálók súlyvesztése.

Mind a prezidenciális, mind pedig az osztott végre-
hajtói rendszerekben a hivatali időkorlát jelenléte sajátos 
kihívás az autokratikus áttörés és az autokratikus stabilizá-
ció számára. Kezdetben a legtöbb erős elnöki hivatalú 
alkotmány kétterminusnyi korlátot írt elő, amelynek letel-
tével az elnök nem indulhat harmadszor is a hivatalért. 
Amíg ez az időkorlát érvényben van, „nemcsak utal rá, 
hogy az elnök el is mehet (megzavarva a prezidenciális 
alkotmányok információs hatását), hanem létfontosságú 
módon meg is jelöli az időpontot, amikor ez be fog 
következni (megzavarva a prezidenciális alkotmányok 
fokális hatását). […] A formális elnöki hatalmi korlátok 
fókuszpontként szolgálhatnak, amelyek köré az elitek 

354 Hale, Patronal Politics, 79–80.

4.8. idézet: Az alkotmányok hatása 
a patronalizmusra.

„Ahogyan a választásoknak is sajátos, egyedülálló 
jelentése van erősen patronális kontextusokban, 
ugyanúgy az alkotmányok is a Nyugaton elter-
jedt felfogáshoz képest más szerepet játszanak, 
még akkor is, ha papíron azonosnak látszanak. 
[…] Az erősen patronalisztikus társadalmakban
[…] az alkotmányok legfőbb hatalmi szerepe 
nem okvetlenül abban áll, hogy formálisan be-
tartják őket, hanem abban, hogy befolyásolják 
az azzal kapcsolatos várakozásokat, hogy hogyan 
szerveződik az informális (nem alkotmányos) poli- 
tika. Talán a legfontosabb az, hogy alakítják 
a politikai elitek várakozásait afelől, hogy infor-
málisan (valóságosan) ki lesz a csúcspatrónus vagy 
patrónusok a politikai közösségben – még akkor 
is, ha az alkotmány tulajdonképpeni formaságait 
rendszeresen megsértik. […] Egy prezidenciális 
alkotmány információs és fokális hatásai […] 
feloldhatják az elitek koordinációs problémáját, 
kollektív döntést generálva a tekintetben, hogy 
két, egyébként egyenlő patrónus közül kit kell 
úgy kezelni, mint a leghatalmasabbat, és ennek 
megfelelő tiszteletben részesíteni. […] Míg a 
prezidenciális alkotmányok hajlanak rá, hogy 
a patronális hálók egypiramisos elrendezését 
bátorítsák […], az osztott végrehajtó hatalmi 
alkotmányok megnehezítik ezt, és valójában a 
hálózatok közti koordináció versengő-piramisos 
elrendezését támogatják. […] Továbbá az osztott 
végrehajtó hatalmi alkotmány [az elnök mellett] 
megjelöl egy konkrét alternatív fókuszpontot is 
(a miniszterelnököt), aki körül a patronális aktorok 
szervezkedhetnek, amennyiben nem elégedettek 
azzal a »megegyezéssel«, amit az elnöki háló nyújt 
nekik.”

– Henry E. Hale, Patronal Politics – Eurasian 
Regime Dynamics in Comparative Perspective (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2015), 76–80.
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koordinálhatják várakozásaikat arra vonatkozóan, hogy mikor válik egy népszerűtlen, 
beteg, idős, fáradt, vagy másképp bizonytalanná vált elnök távozása valószínűvé úgy, hogy 
(1) önként visszavonul hivatalától, (b) ekkor válik a legsebezhetőbbé más elitek számára, 
hogy eltávolítsák, és/vagy (c) más elitek megkísérlik eltávolítani” (kiemelés tőlünk).355 
A helyzet valójában a legitimáció eltolódását jelzi a csúcspatrónustól az ellenzék felé: itt 
a csúcspatrónus az, aki kénytelen valamilyen jogi „trükköt” alkalmazni, hogy hivatalban 
maradjon, áthidalva a szakadékot a de jure legitimációs intézmények és a saját de facto 
pozíciója között, míg az ellenzéke joggal mutogathat éppen erre a szakadékra, és arra, hogy 
a csúcspatrónus megpróbál a jogi keret sérelme árán is hatalomban maradni. Stabilizáltabb 
patronális autokráciákban az időkorlát problémájával gyakran népszavazással bánnak el, 
mint Azerbajdzsánban, Belaruszban és Oroszországban [→ 4.3.3.3.].

Parlamentáris alkotmányú patronális demokráciákban a végrehajtó hatalom a 
miniszterelnök személyében testesül meg, akinek párttársaival együtt (akik képviselők 
lesznek) országos szavazáson kell indulnia. Az, hogy meg tudja-e valósítani az autokratikus 
áttörést, az attól függ, képes-e szupertöbbséget szerezni. Ha a jövőbeli csúcspatrónusnak 
sikerül elérnie a szupertöbbséget (amit minősített többségnek is neveznek, és tipikusan 
vagy kétharmados, vagy háromötödös többséget jelent), akkor megszerzi a hatalmat, 
hogy egymaga megváltoztassa az alkotmányt, az állam minden hatalmát a saját kezében 
összpontosítsa, s egyszersmind azzal a joggal is felruházza önmagát, hogy ő nevezze ki az 
egyébként fék- és ellensúly szerepét betölteni hivatott intézmények vezetőit. Megjegyzendő, 
hogy nemcsak a tisztán parlamentáris rendszerekben van szükség szupertöbbségre, hanem 
az ún. félelnöki rendszerekben is, mint Oroszország, ahol formálisan elválnak az elnök és 
a parlament hatalmi jogkörei.

Az, hogy milyen nehéz szupertöbbséget elérni, attól függ, hogy a szavazóknak 
mekkora hányadát kell meggyőzni – minél kisebbet, annál könnyebb. E szempontból 
tehát a döntő tényező a választási rendszer arányossága. A többségi rendszerek, amiket 
pontosan arra találtak ki, hogy stabilabbá tegyék a kormányzást (egy demokráciában), 
a szavazati arányánál nagyobb részt adnak a parlamenti helyekből a győztesnek; az arányos 
rendszerekben, amelyek azt célozzák, hogy a törvényhozás hűebben tükrözze a társadalmi 
preferenciákat, a parlamenti helyek és a szavazatok aránya nagyjából azonos (beszámítva 
a küszöböket, kerekítést stb.).356 Normális körülmények közt az utóbbi típus az, amelynél 
igen valószínűtlen, hogy egyetlen aktor le tudná küzdeni, és szupertöbbséget tudna 
szerezni. Ahol azonban a választási rendszer aránytalan, ott a hatalmi monopólium is 
kialakulhat még parlamenti rendszerben is, ahogy az Magyarországon történt 2010-ben.357

Egyes patronális demokráciák általában egy intézményi korlát miatt maradnak 
stabilak. Például az osztott végrehajtói hatalom hatékony korlátként szolgál Bulgáriában, 
ahol megmaradt a patronális demokrácia, és máig nem alakult ki egypiramisos rendszer; 
míg Albánia és Szlovákia parlamentáris rezsimjeiben az arányos választási rendszer sikerrel 
hárította el vagy verte vissza az autokratikus kísérleteket (mint például Vladimír Mečiarét 
Szlovákiában az 1990-es évek végén).358 De az arányos választási rendszer fontosságát 
láthatjuk olyan, félelnöki rezsimekben is, mint Románia, ahol az elnöki jogköröket 
mindmáig ellensúlyozni tudták az arányosan választott parlament jogkörei [→ 7.3.2.3.].

355 Hale, Patronal Politics, 88–89.
356 Sartori, Összehasonlító alkotmánymérnökség, 13–33.
357 Vö. Széky, Bárányvakság, 78–82.
358 Hale, Patronal Politics, 460–463.
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4.4.2.3. Társadalmi védekező mechanizmusok: az autokratikus kísérleteket 
elhárító és a patronális demokráciát helyreállító sikeres színes forradalmak

A patronális demokráciákban minden intézményi védelem dacára rendszeresek, sőt ideál-
tipikusak az autokratikus tendenciák (kísérletek). Valamennyi informális patronális hálót a 
hatalomkoncentráció és a személyes vagyonosodás kettőse hajt, és a politikai erőforrások-
hoz való összes hozzáférésüket kihasználják, hogy a maguk elitérdekeit szolgálják. Az auto-
kratikus tendenciák célja megszüntetni a rezsim demokratikus tulajdonságait: kiterjeszteni 
a végrehajtói hatalmat az állam egészére (a hatalmi ágak összekapcsolása) és semlegesíteni 
a társadalmi érdekbeszámítást annak biztosítására, hogy az uralkodó patronális háló ha-
talmon maradjon. Az autokratikus áttöréssel a politikai hatalom fölötti monopólium 
a kifinomult módszerek széles választékát nyitja meg az utóbbi cél számára, az uralt 
kommunikációs szféra létrehozatalától (gazdasági manipuláció) az elfogult jogegyensú- 
lyozáson (jogi manipuláció) át a választási rendszer egyoldalú átalakításáig (alkotmányos 
manipuláció). Politikai hatalmi monopólium nélkül viszont – bár a vezetők használ-
hatnak állami forrásokat és hozhatnak olyan törvényeket, amelyek feléjük billentik a pályát 
– nem változtathatnak meg minden törvényt annak érdekében, hogy a pálya olyan lejtős 
legyen, amennyire csak szükséges, hogy az ellenzék ne nyerhessen [→ 3.3.9.]. Így aztán nagy 
a kísértés, hogy egy jóval direktebb és kevésbé szofisztikált, ám mégis hatékony módszert 
alkalmazzanak: a választási csalást. Máshogy fogalmazva, ha a vezetők nem tudják sem-
legesíteni az ellenzéket, a fennmaradó opció mintegy „manuálisan kikapcsolni” a tár-
sadalmi érdekbeszámítási folyamatot annak választási szakaszában, és nem engedni, hogy 
érvényesüljön a választóknak az az akarata, hogy az inkumbenseket a politikai aktorok egy 
másik alakulata váltsa fel.

Míg a választási csalás átmenetileg megoldja a hatalomban maradás problémáját, nem 
szünteti meg a versengő patronális hálók autonómiáját, és eléggé látványos összeomlást 
okoz, ami társadalmi cselekvést indít el [→ 4.3.2.1.]. Ilyen helyzetekben következtek be 
olykor az ún. színes forradalmak a posztkommunista régióban, és gyakran sikerült is 
megtörni az autokratikus kísérleteket és visszalökni a politikai közösségüket a patro-
nális demokrácia dinamikus egyensúlyi állapotába.

Főleg ismertsége miatt használjuk a „színes forradalom” elnevezést: ezeket az esemé-
nyeket általában így szokták emlegetni, úgyhogy az olvasó rögtön tudhatja, mi is a vizsgá-
latunk tárgya.359 Azt azonban természetesen elismerjük, hogy ezek az események mások, 
mint a klasszikus forradalmak.360 A 18-19. század klasszikus forradalmai feudális 
rendszerek ellen törtek ki: olyan rendszerek ellen, ahol az uralkodók istentől eredeztették 
a legitimációjukat, a de facto és de jure státusuk pedig egybeesett. A forradalmak célja az 
volt, hogy felcseréljék ezt a legitimációs mintát egy másikra, a népi legitimáció min-
tájára, ahol a de facto és a de jure státus ismét egybeesik. A klasszikus forradalmárok 
olyan vívmányokra törekedtek, mint a törvény előtti egyenlőség, a közteherviselés és 
a törvényhozási választások.361 Így valójában egy olyan intézményi keretet akartak bevezetni, 
ami a népi legitimáción nyugszik.

359 Vö. Gerring, „What Makes a Concept Good?”, 368–370.
360 Bunce és Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries, 27–29.
361 Tilly, European Revolutions.
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Az ilyen, a legitimációs minta leváltását célzó forradalmak elhelyezhetők egy skálán, 
ami az erőszakostól (ahol nemcsak a legitimációs mintát változtatták meg, hanem a jog-
folytonosság is megszakadt, és az előző vezetőket eltávolították a politikai életből, gyakran 
az életüktől is megfosztva vagy száműzve őket, mint az 1789-es francia forradalom idején) 
a békésig terjed (amikor tárgyalásokon fogadtatták el a vezetőkkel a rezsim és intézményi 
rendszere megváltoztatását, a jogfolytonosság pedig nem szakad meg). A posztkommunista 
rendszerváltások vagy 1989 „jogállami forradalmai”362 kevés kivétellel az utóbbi kategó- 
riába tartoztak. A rendszerváltók kezdetben kommunista diktatúrákkal, azaz a szubsztantív-
racionális legitimitásra épülő rendszerekkel néztek szembe, ahol a vezető politikai elit 
(a társadalom „élcsapata”, ahogy az alkotmány fogalmazott [→ 4.3.4.2.]) de jure és de facto 
státusa egybeesett. Ezt a mintát akarták lecserélni a liberális demokrácia mintájával, amit 
részint a legális-racionális legitimáció, részint pedig – megint csak – a vezető politikai 
elit de jure és de facto státusának egybeesése jellemez. Hogy végül tényleg ez történt-e, az 
a makacs struktúrák állapotától függött, vagy pontosabban attól, hogy az alkotmányos 
forradalomhoz társult-e antipatronális átalakulás az adott országban [→ 7.3.4.1].363 Több 
országban lezajlott ez a folyamat (mint például Észtországban vagy Lengyelországban), 
de máshol nem történt antipatronális átalakulás, és patronális demokráciák jöttek 
létre. Innentől a politikai élet integráns részeivé váltak az autokratikus kísérletek, és 
a rendszerváltás idején felállított intézményes korlátoknak nagy szerepük volt abban, 
hogy ezek a rendszerek végül elkerülték-e az autokráciát, vagy sem.

A posztszovjet színes forradalmak nem klasszikus forradalmak, mivel nem az 
egyik legitimációs mintáról akarnak egy másikra váltani.364 Sőt talán jobb volna őket 
lázadásnak minősíteni: a céljuk, hogy fennmaradjon a demokrácia eredeti, koherens 
legitimációs mintája, amelyet – még patronális demokráciában is – a joguralom jellemez, 
valamint a vezetők de jure és de facto státusának egybeesése. Máshogy fogalmazva, a színes 
forradalmak meg akarják akadályozni a vezetőket abban, hogy de facto semmibe vegyék de 
jure korlátaikat és az alkotmányos rendet, amit az állami intézmények patronalizálásával és 
a választási eredmények meghamisításával próbálnak elérni. Érdemes azt is hangsúlyozni, 
hogy a színes forradalmak általában békések, azaz nem erőszakkal próbálják meg leváltani 
az autokrata vezetőket (lásd lentebb).

A sikeres színes forradalmak tipikus lefolyása a következő lépésekben zajlik:365

1. Az uralkodó patronális háló megtöri a társadalmi érdekbeszámítás folyamatát (ti-
pikusan választási csalással), hogy bebetonozza a helyzetét;

2. a választási csalás legitimációt megkérdőjelező tömegtüntetéseket vált ki, ahol a 
választás megismétlését vagy az ellenzék győzelmének elismerését (s vele a jelenlegi 
kormány lemondását) követelik;

362 Bozóki, „Szemérmes alkotmányozás: rendszerváltás és jogállami forradalom 1989-ben”.
363 A fogalmat Hale-től kölcsönözzük. Hale, „Russian Patronal Politics Beyond Putin”, 37.
364 A posztkommunista régión kívüli színes forradalmak (mint például az arab tavasz forradalmai) 

vélhetően közelebb vannak a klasszikus forradalmakról szóló leírásunkhoz, függetlenül a sikerességüktől 
vagy sikertelenségüktől. Egy áttekintésért lásd „Tracking the »Arab Spring« [Special section]”. 

365 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 33.
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3. a legitimációt megkérdőjelező tüntetések támogatást kapnak külső aktoroktól, 
mint külföldi civil szervezetek, alapítványok, kormányok vagy nemzetközi szövet-
ségek (EU stb.);

4. a kormány támogatottsága addig olvad mind a hazai, mind pedig a nemzetközi 
politikai színtéren, amíg a mozgástere a működésképtelenségig szűkül, és a vezetők 
rákényszerülnek, hogy teljesítsék a forradalmárok követeléseit.

A 4. lépés megfogalmazása elég általános, és valóban, ha áttekintjük a különböző színes 
forradalmak történetét, azt találjuk, hogy minden esetben másképpen történt ez a lépés. 
Az első posztszovjet színes forradalom a grúziai „rózsás forradalom” volt 2003 őszén, 
amely akkor robbant ki, amikor az elnök, Eduard Shevardnadze választási győzelmét 
a szavazatok összeszámlálása előtt kihirdették. Két nappal azután, hogy nagyszabású le-
gitimációt megkérdőjelező tüntetések kezdődtek Tbilisziben, az ellenzék vezére, Mikheil 
Saakashvili és támogatói megrohamozták a parlament épületét. Shevardnadzét kimentették, 
és Moszkvába távozott az országból, az újra megtartott választásokat pedig Saakashvili 
a szavazatok 96 százalékával nyerte meg.366 Ukrajna „narancsos forradalma” egy évvel 
később egészen más pályát követett. Több mint másfél millióan tüntettek Kijev központ-
jában, a Majdan téren Viktor Janukovics, Leonyid Kucsma elnök jelöltje szoros, de min-
den jel szerint csalással elért győzelme ellen. A narancsos forradalom akkor aratott sikert, 
amikor a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy új választást kell tartani, amelyet aztán 
Viktor Juscsenko nyert, akit 2005 elején iktattak be hivatalába.367

A kirgizisztáni „tulipános forradalom” 2005-ben egy harmadik változatot mutatott 
be. Azt követően, hogy Aszkar Akajev fogadott politikai családja számos állami intéz-
ményt és gazdasági szektort patronalizált, választásokat tartottak, ahol több vezető ellen-
zéki aktor vagy gyengén szerepelt, vagy el is vesztette parlamenti helyét. Az ellenzék 
válaszul „népi kormányzókat” állított több stratégiai fontosságú város élére, és egy nappal 
a parlament nyitó ülése után tüntetők rohamozták meg az elnöki hivatal épületét és az 
állami tévéállomást. Az események hatására Akajev heteken belül lemondott és Moszkvába 
menekült. A forradalom két emblematikus alakját, Felix Kulovot és Kurmanbek Bakijevet 
miniszterelnökké, illetve elnökké választották.368 2020-ban egy újabb színes forradalom 
tört ki Kirgizisztánban a parlamenti választások után, ahol a hatalmon lévők állítólag 
csalással biztosították be szupertöbbségüket. Az események ugyanakkor olyan jelenségek 
iránt érzett ellenérzéseket is katalizáltak, mint a rendszerszintű korrupció és a gazdasági 
visszaesés, amelyek gyakran előznek meg színes forradalmakat.369 Legitimációt megkér-
dőjelező tüntetések és polgári engedetlenség révén a forradalom hamar Szooronbaj 
Dzsejenbekov kirgiz államfő lemondásához vezettek,370 amit Szadir Zsaparov (akit nem 
sokkal az események kezdete után szabadítottak ki a börtönből) miniszterelnökké való 
kinevezése követett.371

366 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 6–9.
367 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 9–12.
368 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 12–14.
369 Hale, Patronal Politics, passim.
370 Herczeg, „Káosz Kirgizisztánban”.
371 Herczeg, „Egy bűnöző juthatott hatalomra Kirgizisztánban”.
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Két sikeres színes forradalom volt, amely nem választási csalás nyomán tört ki, hanem 
másmilyen, a csúcspatrónus uralmának megszilárdítását és a rivális patronális hálók meg-
törését célzó kísérletek következtében. Az első az Euromajdan-forradalom volt Ukraj-
nában 2014-ben, négy évvel azután hogy Janukovics elnyerte az elnökséget, és közelebb 
juttatta Ukrajnát az autokráciához, mint az valaha is volt.372 Az esemény, amely legitimációt 
megkérdőjelező tüntetéseket váltott ki, az volt, hogy Janukovics megtagadta a társulási 
szerződés aláírását az EU-val, amely az EU befolyási szférájának nyílt elutasítását jelentette 
Oroszország befolyásával szemben – azaz a demokratizációs követelmények elutasítását, 
hogy tágabb mozgástere maradjon a patronális autokrácia stabilizálásához [→ 7.4.4]. 2013 
és 2014 fordulóján hatalmas és idővel erőszakba torkolló tüntetéssorozat tört ki a Majdan 
téren; a rendőrség több mint száz ember ölt meg, és ezernél is több volt a sérült. A halálos 
politikai erőszak nyomán kulcsfontosságú támogatói hagyták magára Janukovicsot, aki 
Oroszországba menekült. A forradalmároknak sikerült az alkotmányt prezidenciálisból 
osztott végrehajtói típusúvá alakítani, és a forradalom egyik vezető szereplőjét, Petro 
Porosenkót választották elnökké.373 A másik színes forradalom, amely nem választás 
után történt, az örményországi „bársonyos forradalom”, amelyre 2018-ban került sor. 
Janukovics Ukrajnájához hasonlóan Örményország is a patronális autokrácia szélén állt a 
forradalom idején. Az ország ugyan már két évtizede egypiramisos patronális háló uralma 
alatt állt, amely több forradalmi kísérletnek sikeresen ellen tudott állni (főleg 2004-ben 
és 2008-ban),374 ugyanakkor ahhoz nem volt elég erős, hogy véghez vigye az autokratikus 
stabilizációt. Sőt, míg ugyanaz a patronális háló két elnököt is adott az országnak 1998 
és 2018 között, az arányos választási rendszer viszonylag erős ellenzék működését tette 
lehetővé a parlamentben, és a vezető hálónak is koalícióra kellett lépnie, hogy többsége 
legyen, és magáénak tudhassa a miniszterelnöki pozíciót. Más patronális hálók is inkább 
szövetségesei, semmint szigorú alárendeltjei voltak a domináns hálónak, miközben az 
ellenzék mozgósítani tudta a civil társadalmat 2018-ban.375 Az esemény, amely kiváltotta 
a színes forradalmat, Szerzs Szarkiszjan csúcspatrónus kísérlete volt arra, hogy megkerülje 
a kétperiódusos időkorlátot úgy, hogy az elnökiből átlép a miniszterelnöki pozícióba egy 
olyan népszavazás után, amely drámai mértékben telepített át hatalmi kompetenciákat az 
elnöktől a miniszterelnök hivatalába. Legitimációt megkérdőjelező tüntetések után, amelyek 
aktívan kihasználták a közösségi médiát, Szarkiszjan – láttatva egypiramisos rendsze-
rének törékenységét – vállalta, hogy televíziós vitában vesz részt az ellenzék vezérével, 
Nikol Pasinjánnal. A vita két percig sem tartott, miután elutasította, hogy lemondjon. 
A tüntetésekre válaszul Szarkiszjannak döntenie kellett, hogy erőszakot alkalmaz-e népe 
ellen. Végül úgy döntött, hogy nem teszi, és mégis inkább lemondott Pasinján javára.376

Noha számos szerző azt várta, hogy az ilyen tiltakozások végül is elvezetnek a nyugati 
típusú liberális demokráciához,377 ez nem történt meg. Két kutató, Grigore Pop-Eleches 
és Graeme Robertson tanulmányában olvasható adatok is megerősítik ezt, amelyek 
azt mutatják be, hogyan változott a demokratikus kormányzás minősége a forradalom 

372 Hale, Patronal Politics, 342–350.
373 Hale, Patornal Politics, 234–238.
374 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 17–18.
375 Hale, Patronal Politics, 354–363; Lanskoy és Suthers, „Armenia’s Velvet Revolution”.
376 Lanskoy és Suthers, „Armenia’s Velvet Revolution”.
377 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 29–30; McFaul, „Transitions from Postcommunism”.
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után Grúziában, Ukrajnában és Kirgizisztánban (4.2. ábra). Mint írják, „Kirgizisztán nem 
tapasztalt a kormányzás minőségét tekintve igazi fellendülést a tulipános forradalom 
után, majd egységesen lefelé tartó pályára került, míg Bakijevet 2010 áprilisában el nem 
távolították a hivatalából. Ukrajna és Grúzia köztes helyzetet foglalt el; átlagosan (és 
bizonyos konkrét területeken, például a választási folyamat tekintetében) a nettó változás 
a kormányzás eredményességi számaiban minimális volt a »színes forradalmak« után”.378 
Grúzia részbeni kivételével [→ 7.3.4.5.] a színes forradalmak sikerét tipikusan a korábbi 
patronális versengés újbóli felbukkanása és stabilizációja követte, és a forradalom vezető 
alakjának (korlátozott) patronális uralma.379

4.2. ábra. A kormányzás demokratikusságának összehasonlítása a színes forradalmak országaiban       
(index adatok). Forrás: Pop-Eleches és Robertson (2014, 6.) módosítva.

378 Pop-Eleches és Robertson, „After the Revolution”, 5. A szerzők beszélnek Szerbiáról is, ahol ténylegesen 
javult a helyzet a forradalom után – de ennek az volt az oka, hogy a forradalom nem patronális 
demokráciában történt, hanem egy patronális autokráciát váltott le. Szerbia esetére visszatérünk a 
következő alfejezetben. 

379 Hale, Patronal Politics, 311–350., 364–371.
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Általánosságban megfigyelhetjük, hogy a sikeres színes forradalmak nem vezetnek 
liberális állapotokhoz, csak vissza a patronális demokráciába. Ezért kezeljük őket 
védekező mechanizmusként, lévén, hogy nem engedik a patronális autokratáknak, 
hogy stabilizálják a hatalmukat és autokratikus áttörést hajtsanak végre, megsemmisítve 
ezzel a patronális demokrácia dinamikus egyensúlyát. Az ok, amiért ezek a forradalmak 
nem vezetnek liberális demokráciához, az, hogy nem kíséri őket antipatronális 
átalakulás: bár a forradalmi mozgalmak a demokrácia zászlaja alatt vonulnak az 
átláthatóság és korrupcióellenesség jelszavaival, a tömegek demokratikus törekvése 
mögött ott találjuk – szervezeti erőként éppúgy, mint anyagi forrásként – az elnyomással 
fenyegetett patronális hálók elégedetlenségét. Az igaz, hogy mint a Janukovics alatti 
Ukrajna példája mutatta, a társadalmi érdekbeszámítási folyamat megtöréséből fakadó 
társadalmi elégedetlenség nélkül a patronális hálók kevésbé tudnak szembeszállni az 
autokratikus tendenciákkal. De igaz az ellenkezője is: a versengő patronális hálók forrásai 
nélkül a népi elégedetlenség nemigen tudja megakadályozni az uralkodó autokratát 
abban, hogy megtörje a „tisztességes”, demokratikus (patronális) versenyt. Míg Scott 
Radnitznak igaza van, amikor kimutatja a korrelációt a színes forradalmak sikere és a 
privatizáció szintje között – amely, mint írja, megszülte az „új kapitalista osztályt”, amely 
hatékony ellenállásra képes380 –, nem ismeri fel, hogy ezek az aktorok nem egy „osztály” 
„kapitalistái”, hanem különböző fogadott politikai családok oligarchái, és az ország forrásai 
nem szimplán „privatizálva” vannak, hanem a hatalom&tulajdon rendszerét alkotják [→ 
5.5.3.5.].381 Valójában ezek miatt a tényezők miatt történnek autokratikus áttörések, és csak 
azért fordítják vissza őket, hogy újraalkossák a patronális demokráciát egy új informális 
patronális háló korlátozott uralma alatt. Hale kifejezését kölcsön véve, a rezsimciklusnak 
ez a formája a patronális demokráciák dinamikus egyensúlyának legtipikusabb fejlődési 
pályája [→ 7.3.4.1.].382

4.4.3. Patronális autokrácia: a hatalmi erőforrások szétválasztása 
és az utódlás problémája

4.4.3.1. Sikertelen színes forradalmak: a stabilizált patronális autokráciák 
monopolisztikus struktúrája

A sikeres színes forradalmakról szóló leírásunkkal szemben felmerülhet az ellenvetés, 
hogy kihagytuk Szerbia 2000-es „buldózeres forradalmát”, amelyet sokan az első színes 
forradalomnak tartanak Eurázsiában.383 Valóban, hogy erre a forradalomra sor került, 
látszólag ellentmond a tételünknek, miszerint sikeres színes forradalmak csak patronális 
demokráciákban történhetnek, hiszen Szerbia Slobodan Milošević alatt egyértelműen 

380 Radnitz, „The Color of Money”.
381 Ukrajnáról lásd Minakov, „Republic of Clans”.
382 Hale, Patronal Politics, 87–93.
383 Bunce és Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries, 85–113.
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a patronális autokráciához állt közelebb.384 Ne feledjük azonban, hogy mi belső stabilitásról 
és védekező mechanizmusokról beszélünk. Hagyunk teret külső tényezőknek, amik kap- 
csolódhatnak a már meglévő belső folyamatokhoz, és erősítik azokat (mint a demokrácia- 
támogatás és az ellenzéki erők amerikai megsegítése),385 de ezen a ponton nem számolunk 
az olyan külső megrázkódtatásokkal, amely felülírják a rezsim belső logikáját s így – mint 
az elején említettük – még egy egyébként önfenntartó rezsimet is összedönthetnek. Szer-
bia esetében ezek a külső sokkok döntő szerepet játszottak. Egyrészt igaz, hogy Szerbiát 
2000-re már több mint egy évtizede vezette Milošević csúcspatrónusként. Másrészt viszont 
ebben a periódusban az országnak Jugoszlávia felbomlásával, véres polgárháborúkkal, et-
nikai konfliktusokkal és a koszovói háborúval kellett szembenéznie (beleértve a NATO 
katonai részvételét 1999-ben), csakúgy, mint számos politikai és gazdasági szankcióval.386 
Míg az USA által támogatott ifjúsági szervezetek és elitcsoportok szerepe, amelyek meg-
ragadták az alkalmat, tagadhatatlan,387 az, hogy lehetőség mutatkozott, nagymértékben olyan 
tényezőknek tudható be, amelyek kívül álltak a rezsim belső politikai logikáján vagy a stabil 
politikai közösségben tipikus gazdasági és társadalmi változásokon [→ 7.4.]. Ezért a tételün-
ket, hogy csak a kihívással szembe kerülő patronális demokrácia belső logikája enged teret 
a sikeres színes forradalmaknak (továbbá, hogy ezek védekező mechanizmusok, amelyek 
visszavezetnek a patronális demokráciába) nem dönti meg a „bulldózeres forradalom” sikere, 
hiszen nem a szerb autokrácia belső logikája vagy alkotóelemei idézték elő ezt a sikert.

Olyan politikai közösségekben, ahol a rezsim belső politikai logikáját nem ásták 
alá külső tényezők, a stabilizált patronális autokráciák elleni színes forradalmak kivé-
tel nélkül sikertelenül végződtek. Először Azerbajdzsánban: két évvel azután, hogy 
Ilham Alijev de facto megörökölte az elnökséget apjától, Hejdar Alijevtől, a vele szem-
ben álló ellenzéki vezetők összefogtak vele szemben a parlamenti választásokon, és azt is 
megpróbálták, hogy az elnyomó törvények és az elfogult jogegyensúlyozás dacára töme-
geket gyűjtsenek az utcára az ország fővárosában, Bakuban. A rendőrség és a patrónus 
titkosszolgálata tömeges erőszakot alkalmazott ellenük, az ellenzéki vezetőknek bűnügyi 
vádakkal kellett szembenézniük, és végül nem sikerült nagy tömegeket mozgósítaniuk, 
vagy a lényegét tekintve megváltoztatni a rezsimet.388 Másodszor 2006-ban, Belarusz 
volt a színhelye a „farmeres forradalomnak”. Az országban inkább bürokratikus, mint 
informális patronális rezsim uralkodik, mert Lukasenka csúcspatrónus nagyban támasz-
kodik a közintézmények bürokratikus gépezetére, és „egy fejletlen maffiaállam egyedül-
álló, rusztikus és provinciális modelljét” működteti,389 amely a háromszögű keretünkben 
a patronális autokrácia és a piackihasználó diktatúra között helyezkedik el. Lukasenka 

384 Hale, Patronal Politics, 463–465. Hogy a rezsim informális patronális jellegét érzékeltessük, Levitsky 
és Way azt írják, hogy az 1990-es években „Milošević visszafordította a korábbi privatizációkat, és 
szisztematikusan a saját szövetségeseit tette az állami, félállami, sőt még a magánvállalatok élére is. Ilyen 
„proxy”-megoldások és más közpolitikai eszközök révén Milošević és a felesége becslések szerint az 
ország gazdaságának mintegy 85 százaléka felett szerezte meg az irányítást”. Levitsky és Way, Competitive 
Authoritarianism, 106.

385 Bunce és Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries, 21–26.
386 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 4.
387 Bunce és Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries, 100–105.
388 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 19–20.
389 Rouda, „Is Belarus a Classic Post-Communist Mafia State?”
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megváltoztatta az alkotmányt, hogy határozatlan ideig újra és újra indulhasson az elnök-
ségért, és amikor az ellenzék összefogott ellene, és civil csoportok egy sátorvárost emeltek 
tiltakozásul, a rendfenntartó erők egyszerűen eltávolították a sátrakat, és az ellenzék 
számos tagját bebörtönözték. A két vezető ellenzéki jelölt egyikét, Aljakszandr Kazulint 
öt év börtönre ítélték.390 Egy másik színes forradalom is kitört Belaruszban a 2020-as 
elcsalt választások után,391 melynek kimenetele a kézirat leadásának pillanatában még 
bizonytalan. Miközben a belarusz autokrácia stabilizáltsága egyértelműen változott a 
farmeres forradalom óta eltelt tizenöt évben, azt látjuk, hogy Lukasenka továbbra is rendőri 
erőszakkal próbálja elnyomni a legitimációt megkérdőjelező tömegtüntetéseket (amelyek – 
vele szemben – békések voltak). Másrészt Lukasenka meglátogatta a bebörtönzött belarusz 
tüntetőket,392 ami hajaz a rendszerváltás előtti lengyel belügyminiszter, Czesław Kiszczak 
lépésére, aki a rendszerellenes Szolidaritás-mozgalom börtönben ülő tagjait látogatta meg. 
Ez patthelyzetre utal a belarusz állam brutalitása és a belarusz nép elszántsága és aktív 
elégedetlensége között, melynek feloldását nagyban befolyásolhatják olyan tényezők, mint 
például egy külső beavatkozás Putyin Oroszországa részéről [→ 7.4.3.2.].

Végül Oroszországban, amely a patronális autokrácia paradigmatikus példája, nagy 
tüntetések kezdődtek Moszkvában a 2011-es elcsalt választások után. A tömegeket nem 
egy ellenzéki párt, hanem bizonyos személyek mozgósították, mint Alekszej Navalnij és 
Borisz Nyemcov (akit négy évvel később meggyilkoltak). A már korábban említett álcivil 
szervezet, a Nasi kormánypárti tüntetéseket szervezett válaszul, az orosz kommunikációs 
szférát uraló patronális média pedig igyekezett kriminalizálni az ellenzéki tüntetőket. 
Idővel a nagyszabású tüntetések csillapodni kezdtek, a rezsim pedig növelte az elfogult 
jogegyensúlyozást az előre nem engedélyezett tüntetések hátrányára [→ 4.3.2.1.]. A fogadott 
politikai család kompromatot használt, hogy bíróság elé állítsa Navalnijt, akit sikkasztás 
és csalás miatt 2013-ban börtönbüntetésre ítéltek. A színes forradalom végrehajtására 
irányuló kísérlet összességében sikertelenül zárult.393

Amit ezekben az esetekben látunk, az a patronális autokráciák teljes arzenáljának 
bevetése a társadalmi érdekbeszámítással szemben. Miután már meghatároztuk a külön-
böző intézményeket és technikákat, amelyeket ezek a rezsimek alkalmaznak a társadalmi 
érdekbeszámítás semlegesítése érdekében, most felhasználhatjuk fogalmainkat arra, hogy 
elemezzük a sikertelen színes forradalmakat, és megjelöljük a technikákat, amelyeket a 
vezetők a hatalomban maradás érdekében vetnek be.

Míg a rezsimstabilitást érő fenyegetéseket liberális és patronális demokráciákban 
a pluralizmus védelmével lehet kiküszöbölni, addig patronális autokráciákban a pluraliz-
mus elnyomásával. A fenyegetés ugyanis már nem abban áll, hogy valaki kizárólagos 
hatalomra tör, hanem abban, hogy egy rivális megpróbálja a hatalom kizárólagos bir-
tokosát megdönteni, és/vagy demokráciát bevezetni (leginkább patronális demokráciát, 

390 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 20–22.
391 Rácz, „Belarusz: nem lesz Majdan, de egyszer minden autoriter rendszer szavatossága lejár”.
392 Király, „Lukasenka elnök börtönben járt”.
393 Gerlach, Color Revolutions in Eurasia, 22–24. A 2021-es oroszországi tüntetések, melyek Navalnij 

megmérgezése és hazaérkezése utáni letartóztatása, valamint a Putyin palotájáról szóló, egy hét alatt 
mintegy százmilliós nézettséget generáló dokumentumfilmje nyomán törtek ki, a kézirat leadásának 
pillanatában még bizonytalan kimenetűek, és kérdés, hogy a rezsim bő két évtized utáni „kifáradása” 
(avagy destabilizációja) eltért-e már egy olyan állapotot, ahol a rezsim képtelen tovább őrizni belső 
stabilitását az általános népharaggal szemben [→ 4.4.4.2.].
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tekintettel e társadalmak erősen patronalisztikus jellegére). Ennek a logikának a mentén 
jól láthatjuk, hogy a patronális autokrácia lényege a demokráciák szimmetrikus ellentéte:

 ◆ a hatalmi ágak összekapcsolódnak a csúcspatrónus kezében, aki így birtokolja a 
politikai hatalom monopóliumát, és a politikai közösséggel mint tulajdonával diszk-
recionálisan rendelkezik, a közhatalom eszközeinek felhasználásával, akarata szerint 
lépve át az alkotmányosság korlátait a szubsztantív-racionális legitimáció nevében;

 ◆ a rezsim egypiramisos patronális hálót mutat, tehát a csúcspatrónus fogadott po-
litikai családja a patronalizmus monopolistája, a rivális politikai családokat pedig 
likvidálták, alávetették vagy semlegesítették; 

 ◆ a civil társadalmat leigázták, négy autonómiáját pedig semlegesítették (vagyis csak 
a politikailag irreleváns mértékig őrizhetik meg azokat), míg a politikai, gazdasági 
és közösségi erőforrásokat túlnyomó részben annektálta a fogadott politikai család.

Röviden a patronális autokrácia lényege úgy foglalható össze, mint a csúcspatrónus korlá-
tok nélküli, monopolisztikus uralma, amely az elitérdek elvének van alárendelve. 
A politikai hatalom kizárólagos birtoklása és a személyes vagyon felhalmozása folyik, miköz- 
ben az állam maffiaállammá alakul: a fogadott politikai család üzleti vállalkozásaként műkö-
dik (gazdaságilag), amit viszont természetesen fenn is kell tartani (politikailag), hiszen nem 
egyszerű tolvajokról, hanem „helyben maradó banditákról” (stationary bandit) beszélünk.394

4.4.3.2. Védekezés a külső nyomás ellen: az autokratikus stabilizáció

A patronális autokrácia védekező mechanizmusaira térve, azokkal kezdhetjük, amelyek a 
fogadott politikai családon kívülről jövő nyomás ellen védenek. „Külső” alatt nem 
az olyan ún. exogén sokkokat értjük, mint a háborúk vagy a gazdasági krízisek, hanem az 
olyan ellenzéki vagy társadalmi nyomásokat, mint a választási tömbösödés és a színes for-
radalmak. Valójában a védelem garantált, ha és amennyiben a csúcspatrónus képes elérni és 
fenntartani az autokratikus stabilizációt, amit a 4.13. táblázatban említettünk, és az előző 
részben is, amikor a „stabilizált” patronális autokrácia címkét használtuk.

Egyes esetekben, mint Örményországban, a csúcspatrónus megvalósítja az autokrati-
kus áttörést, és létrehozza az egypiramisos rendszert, de nem képes elérni az autokratikus 
stabilizációt, így végül megdöntik a hatalmát.395 Az autokratikus stabilizációhoz szükséges, 
hogy a liberális demokrácia második védekező mechanizmusát, a civil társadalom auto-
nómiáját is semlegesítsék. E nélkül a rezsim sebezhető marad, mivel tovább élnek olyan 
autonómiák, amelyek hatékony ellenállást hozhatnak létre.396 Részben ez az, amit Way 
úgy elemzett mint „alapszabályként létező pluralizmus”: a gyenge (vagy meggyengült) 
autokraták, akiknek nincs kellő politikai és gazdasági ellenőrzésük az ország felett, nem 
képesek fenntartani az uralmukat, és demokratikus pluralizmus fejlődik ki, amint az 
uralmi elit – a mi terminusainkkal – erős csúcspatrónus híján többpiramisos hatalmi 
hálóvá változik.397

394 Mancur Olson fogalmai szerint. Bővebben lásd a 7. fejezet vonatkozó szakaszát [→ 7.4.7.2.].
395 „Good News from the Caucasus?”
396 Örményország esetéről lásd Lankoy és Suthers, „Armenia’s Velved Revolution”.
397 Way, Pluralism by Default.
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Leigázott civil társadalmat úgy lehet teremteni, hogy megtörik a 4.4.1.2. részben fel-
sorolt négy autonómiát. A legfontosabb megtörendő autonómia a médiáé, mert – ahogy 
Kis János rámutat – „a média kielégítő állapota az összes politikai jog értelmes – tájékozott 
– gyakorlásának elengedhetetlen feltétele”.398 Ezért az állam hatalmát felhasználva a csúcs-
patrónus első cselekedete a civil társadalmat illetően, hogy lesújt a sajtóra, illetve (a mi 
terminológiánk szerint) a kommunikációs szférát a „nyílt” ideáltípus közeléből az „uralt” 
irányába mozdítja el [→ 4.3.1.]. Ez máris semlegesíti a társadalmi érdekbeszámítást, mivel 
kiszorítja az ellenzéki aktorokat a megvitatásból és a kommunikációs szférából, míg a 
vezetők nagy eléréssel használhatják a patronális médiát (az államit éppúgy, mint a lojális 
oligarchák magánkezében lévő médiabirodalmakat).

Másodszor, a vállalkozók autonómiáját is meg kell törni ahhoz, hogy tovább szűkítsék 
egy jövőbeli ellenzék esélyeit. Egyfelől a csúcspatrónus érdekeltté teheti a vállalkozókat 
a rendszer fenntartásában úgy, hogy a fogadott politikai család kliensévé, alvállalkozójává és 
„udvari beszállítóvá” teszi őket [→ 6.2.2.3.]. Másfelől az ellenzék felé hajló vállalkozókat és 
oligarchákat meg is lehet fosztani anyagi forrásaiktól, vagy arra kényszeríteni, hogy ehelyett 
a pénzüket és tulajdonukat átadják a fogadott család tulajdonosi körének. Ezt elsősorban 
diszkrecionális állami beavatkozás révén érik el: az a vállalkozó, aki az ellenzék mellé áll, 
annak teszi ki magát, hogy kizárják az állami szerződésekből és/vagy adóellenőrzésekkel 
és büntetésekkel sújtják, illetve központilag irányított céglerablás áldozata lesz [→ 5.5.4.].

Harmadszor, a civil társadalom semlegesítése és álcivil szervezetek létrehozatala 
fontos a „watchdog”-szerű ellenőrzés lazítása miatt és propagandaszempontból egyaránt 
[→ 3.5.2.]. Idézzünk egy strukturált elemzést, amelyet Nagy C. Ádám írt a magyaror-
szági civil szektor semlegesítéséről egy, a jelen szerzők egyike által szerkesztett tanul-
mánykötetbe: „A maffiaállam többlépcsős domesztikálási módszertant alkalmaz. Ennek 
első lépcsője a finanszírozás központosítása és helytartó kontrollja. Ez a módszer a 
legtöbb civil szervezetnél célt ér, hiszen azok leginkább nem a politikai állásfoglalásban, 
hanem az adott szervezeti cél megvalósításában érdekeltek, így – értve a helytartói szóból: 
pénzből vagy annak ígéretéből (lásd: várólisták) – nem emelnek szót a működés ezen 
mechanizmusa ellen. Ha a finanszírozási kényszer nem ér célt, az állam a rendelkezésére 
álló médiaeszköztárat veti be (például Milla, ellenzékhez köthető civil szervezetek stb. 
[ellen]). Ez esetben már valóban csak azok a szervezetek nem hátrálnak meg, amelyek 
céljaik között a hagyományos részvétel–szolgáltatások–kontroll hármas civil társadalmi 
feladata közül az állami hatalom kontrolljának ethoszát igyekeznek beteljesíteni. S ha ez 
sem ér célt, az állam közhatalmi eszközeit használja fel ([…] ügyészség, KEHI, rendőrség 
stb.) a kormányzati akarat érvényesítése érdekében. S míg az első eszköz bevetésére a 
demokratikus modell felemás magyarországi megvalósulása esetében is volt nem kevés 
példa, a második használatára korábban alig-alig találunk precedenst. A közhatalmi eszköz 
bevetése pedig egyértelműen a nem demokratikus berendezkedés […] sajátja” (kiemelés 
tőlünk).399

Végül a polgárok autonómiáját tömegméretekben törik meg azzal, hogy szolgákká, 
kliensekké teszik őket annak a folyamatnak a révén, amit a 6. fejezetben „társadalmi 
patronalizációként” írunk le [→ 6.2.]. Ezen a ponton felidézzük Hirschmann „kivonulás–

398 Kis, „Demokráciából autokráciába”, 59.
399 Nagy C., „A civil társadalom domesztikálása”, 140.
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tiltakozás–hűség” hármasát,400 és azt mondjuk, hogy a kulcs az emberek féken tartásához 
a közhatalom autokratikus áttörés révén megszerzett eszközeinek alkalmazása, melyekkel 
a potenciális tiltakozást kikényszerített hűséggé változtatják. A patronális autokrácia 
különbözik a kommunista diktatúrától abban, hogy elengedi az embereket, hadd távoz-
zanak a rezsimből, hisz az elégedetlenek „önkéntes száműzetése” végső soron növeli a 
stabilitást [→ 6.2.2.1.]. Ugyanakkor meg kell törni a maradó emberek autonóm tiltakozási 
képességét, amely jelentkezhet (mint egy liberális demokráciában) akár úgy is, hogy szabad 
polgárok politikai cselekvésben vesznek részt, választásuk szerint kifejezik a véleményüket, 
és a nekik tetsző politikai aktorokat támogatják. Egyrészt ezt a képességet korlátozza 
a társadalmi érdekbeszámítási folyamat megvitatási, egyesülési és választási szakaszainak 
semlegesítése [→ 4.3.1–3.]. Másrészt, ha az emberek mégis tiltakoznak, azt szankcionálni 
is lehet. Ez különféle formákat ölthet, mint például a munkahelyvesztés fenyegetése és 
különböző „feketelisták” léte az állami vállaltoknál, amelyek kizárják a nem megfelelő 
politikai hátterű embereket a fogadott politikai család által ellenőrzött forrásokhoz való 
hozzáférésből.401 A legradikálisabb eszköz azonban a politikailag szelektív bűnüldözés. 
Ez ugyanis lehetővé teszi (1) a fontos ellenzéki szereplők, pártvezetők és mozgalmárok 
hatósági üldözését, valamint (2) a gátlástalan diszkriminációt politikai alapon úgy, hogy 
a politikai megkülönböztetés elleni panaszokat vagy fellebbezéseket egyszerűen félre 
lehet söpörni [→ 4.3.5.]. Valójában a szelektív bűnüldözés bármely autonómia semle-
gesítésének fontos eszköze: bármilyen aktor vagy intézmény ellen alkalmazható, legyen 
az a média, egy oligarcha vagy egy vállalkozó, egy civil szervezet vagy egy közönséges 
polgár. És a normatív törvény de facto felfüggesztésének nem kell tömegesnek lennie; elég 
néhány embert szankcionálni, látványos, demonstratív módon, aminek meglesz a széle-
sebb népességet demobilizáló jelző hatása [→ 4.3.2.1.].

Bár az autokratikus stabilizáció összetett folyamat, és nincs közvetlen mérőszáma, olyan 
demokráciaindexek adatai, mint a World Justice Project (WJP) jogállamiság-indexe 
módot adnak néhány kapcsolódó következtetés levonására.402 Tizenkét posztkommunista 
országot választottunk: azokat, amelyekkel a rezsimpályák változatosságát fogjuk illuszt-
rálni a 7. fejezetben [→ 7.3.]. Ezek az országok három szempont szerint rendeződnek, 
amelyeket a WJP mér: (1) a kormány hatalmának korlátai, amely azt méri, hogy a kor-
mányzó hatalom jogköreit hatékonyan korlátozza-e a törvényhozás, a bíróságok, a füg-
getlen átvilágítás és ellenőrzés, valamint a joguralom más intézményei; (2) a polgári 
igazságszolgáltatás függetlensége a helytelen kormányzati befolyástól, amely azt méri, 
hogy független-e a polgári igazságszolgáltatási rendszer az elfogadhatatlan kormányzati 
vagy politikai befolyásolástól; és (3) alapvető jogok, amely a tisztességes jogi eljárás 
hatékony garanciáit méri, továbbá a vélemény és kifejezés, hit és vallás, gyülekezés stb. 
szabadságáét is. Ezek a szempontok lehetővé teszik, hogy megbecsüljük az autokratikus 
stabilizációt: az alacsony korlátok a kormány útjában autokratikus áttörést jeleznek a több- 
párti választással rendelkező országokban (azaz ahol nincs nyílt diktatúra); helytelen 
kormányzati befolyás a polgári bíráskodásba politikailag szelektív jogalkalmazásra utal; míg 
az alapvető jogok tiszteletben tartása viszonylag jó mérőfoka a polgárok autonómiájának, 
amely szükséges alapja az erős civil társadalomnak.

400 Vö. Hirschman, Kivonulás, tiltakozás, hűség.
401 Magyarországi példákért lásd „Political Discrimination in Hungary”.
402 WJP, „Rule of Law Index 2019”. Köszönettel tartozunk Kozák Mártonnak, aki a WJP-index használatára 

vonatkozó tanácsot adta.
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Először a 4.14. táblázat az első két aspektus szerint mutatja a tizenkét országot. Kína 
után – amely diktatúra – a következő négy ország, ahol a legkevesebb a korlát áll a kormány 
útjában: Oroszország, Magyarország, Kazahsztán és Moldova, ebben a sorrendben. Ez az 
a négy ország a tizenkettőből, ahol autokratikus áttörés ment végbe és érte el a stabilizáció 
különböző fokozatait 2017–2018-ig (amikor az adatfelvétel történt). Az autokratikus áttörés 
tényét nemcsak annyiban mutatja a 4.14-es táblázat, hogy ezekben az országokban kisebb 
a kormányzati hatalom korlátozottsága, hanem mert itt mutatkozik a legtöbb helytelen 
kormányzati beavatkozás a polgári bíráskodásba a mintában szereplő többpárti rezsimek 
közül. Az egyetlen patronális demokrácia velük egy kategóriában Ukrajna, amelyet 
intenzív patronális versengés jellemez és állandó (sikertelen) autokratikus kísérletek az 
uralmon lévő fogadott politikai család részéről [→ 4.3.5.1., 7.3.2.3.]. Romániában, amely 
ugyancsak patronális demokrácia, de kevésbé erőteljes autokratikus kísérletekkel, a polgári 
igazságszolgáltatás is kevésbé kontrollált politikailag, és a bűnüldözés inkább politikailag 
arányos jelleget mutat, semmint politikai szelektivitást [→ 4.3.5.1., 7.3.2.3.]. A skála túlsó 
végén pedig ott van Észtország és Csehország, ahol az erős demokratikus alapok és intéz-
mények a legkisebb mértékű helytelen kormányzati beavatkozást garantálják a mintában. 
(Bár Csehországban van egy patronalizálási kísérlet 2013 óta [→ 7.3.3.3.], és egyes jelentések 
sporadikus politikai beavatkozást jeleznek a polgári bíráskodásba.)403

A politikailag szelektív jogalkalmazás potenciálja a négy autokráciában azt jelenti, 
hogy ezen országok csúcspatrónusai megszerezték a leghasznosabb eszközt az autokrácia 
stabilizálásához. Mindazonáltal 2018-ig különböző fokig sikerült stabilizálniuk a 
hatalmat. Ezt mutatja a 4.15. táblázat, amely a kormányzat korlátozottságát mutatja 
az alapjogok állapotával szemben. Nyilvánvaló, hogy egyetlen patronális autokráciában 
sem tiporják annyira lábbal az alapjogokat, mint a kínai diktatúrában (a mérőszám 1-ből 0,32), 

403 Hanley és Vachudova, „Understanding the Illiberal Turn”.

4.14.  táblázat. Tizenkét posztkommunista ország a kormány korlátozottságának és a polgári igazságszol-
gáltatás helytelen befolyásolásának mértéke szerint. Autokráciák vastag betűvel. Az országok minden 
cellában a kormány korlátozottsága szerint csökkenő rendben helyezkednek el. Forrás: WJP (2019).

Helytelen kormányzati befolyásolás a polgári bíráskodásban  
 (1: tökéletesen beavatkozás-mentes; 0: tökéletesen kézivezérelt)

0,73–0,89 0,56–0,72 0,39–0,55 0,22–0,38

Kormányzati 
hatalmi jogkörök 
korlátozottsága 
(1: tökéletesen 
korlátozott; 
0: tökéletesen 
korlátozatlan)

0,73–0,89
Észtország, 
Csehország

0,56–0,72 Románia
Grúzia, 
Lengyelország

0,39–0,55 Észak-Macedónia
Ukrajna, Moldova*, 
Kazahsztán, 
Magyarország

0,22–0,38 Oroszország, Kína

* 2017-es adatok alapján.
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de ugyanakkor – a másik oldalról – távol vannak az olyan liberális demokráciáktól is, 
mint Észtország (0,83) vagy Csehország (0,78). Az adatok azt jelzik, hogy a patronális 
autokráciák közül a polgárok autonómiáját Oroszországban törték meg a legnagyobb 
mértékben (0,45), amelyet Kazahsztán követ (0,46), majd Moldova (0,54) és Magyarország 
(0,58). Míg az előző táblázat az autokratikus áttörést mutatta, ez a táblázat azt jelzi, 
hogy Oroszország a leginkább és Magyarország a legkevésbé stabilizált autokrácia 
a csoportban.

Természetesen, mint jeleztük, a WJP mérőszáma csak egy közelítő, ún. proxy-
változó, és az autokratikus stabilizáció komplex folyamatát sokkal fókuszáltabban kéne 
mérni, valamint úgy, hogy mind a négy autonómiát figyelembe vesszük. Egy további 
bizonyítékunk azért van, amely alátámasztja a következtetésünket, ez pedig a választási 
erőszak szintje az adott országokban. A kutatók a „választási erőszak” terminust szokták 
használni gyűjtőfogalomként az ellenzékkel, a zavargásokkal vagy tüntetésekkel szembeni 
hatósági intézkedésekre választás után, az erőszak alkalmazására tüntetések során, és más 
hasonló erőszakos eseményekre, amelyek polgári személyek halálához is vezetnek.404 
Az adatsorok következetesen azt mutatják, hogy Oroszország számos esetben tapasztalta 
meg a választási erőszakot Putyin uralma alatt,405 míg az ilyen események meglehetősen 
ritkák Orbán Magyarországán. Néhány (kevésbé jelentős) politikust előállítottak, és 
egy alkalommal a Fideszhez kötődő kopaszok fizikailag útját állták egy szocialista 
politikusnak, aki népszavazási kezdeményezést szeretett volna benyújtani [→ 4.3.3.3.], 
de egyetlen tüntetést sem vertek szét erőszakkal, és egyetlen jelentősebb politikust sem 
zaklattak vagy öltek meg. Sőt 2019-ben az ellenzék jelentős pozíciókat tudott szerezni 
Budapesten, beleértve a főpolgármesteri posztot is. 

4.15. táblázat. Tizenkét posztkommunista ország a kormány korlátozottsága és az alapjogok szerint. 
Autokráciák vastag betűvel. Az országok minden cellában a kormány korlátozottsága szerint csökkenő 
rendben helyezkednek el. Forrás: WJP (2019).

Alapvető jogok  (1: tökéletesen megvédett; 0: tökéletesen semmibe vett)
0,73–0,89 0,56–0,72 0,39–0,55 0,22–0,38

Kormány-
zati hatalmi 
jogkörök 
korlátozottsága 
(1: tökéletesen 
korlátozott; 
0: tökéletesen 
korlátozatlan)

0,73–0,89
Észtország, 
Csehország

0,56–0,72
Grúzia, Lengyelország, 
Románia

0,39–0,55
Észak-Macedónia, 
Ukrajna, 
Magyarország

Moldova*, 
Kazahsztán

0,22–0,38 Oroszország Kína

* 2017-es adatok alapján.

404 Mochtak, „Fighting and Voting”.
405 Lankina, „The Dynamics of Regional and National Contentious Politics in Russia”; Birch és Muchlinski, 

„The Dataset of Countries at Risk of Electoral Violence”.
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Ha a „békés” kényszer és a véres erőszak közti skálát nézzük, és a kirekesztés, megfegyelmezés 
és kikényszerített alávetés alkalmazott eszközeit próbáljuk rajta elhelyezni, azt látjuk, hogy az 
emberek nagyobb autonómiát élveznek Magyarországon, mint Oroszországban. Tény az is, 
hogy a kényszer küszöbe a posztkommunista országokban geopolitikai helyzetüktől függően 
különböző: az erőszak alkalmazását korlátozó küszöb az EU-tag Magyarországon magasabb, 
mint Oroszországban, amely nem tagja az Uniónak; és még Oroszországban is magasabb, 
mint a Közép-Ázsia maffiaállamai esetében [→ 7.4.3.2.].406 Az alacsonyabb erőszakszint azzal 
is kapcsolatban áll, hogy Orbán magatartása alapjában véve kompetitív, és nem törekszik 
arra, hogy „a nemzet atyja” legyen úgy, mint Putyin vagy a közép-ázsiai autokraták,407 amely 
azokban az országokban egy további jele az autokratikus stabilizációnak.

Végső soron a stabilizált rendszer a közhatalom eszközeinek diszkrecionális alkal-
mazásával tartható fenn. Politikai hatalmi monopóliuma révén a csúcspatrónus rendel-
kezik az állam felett, és használhatja annak eszközeit ellenfelei semlegesítésére, miközben 
fenntartja az ország demokratikus díszleteit. A társadalmi érdekbeszámítás intézményeivel 
foglalkozó 4.3. rész pontosan erről szólt, amikor a patronális autokráciákat a következőkép-
pen jellemeztük: (1) uralt kommunikációs szféra létrehozása az ellenzék elhallgattatására 
a megvitatás szakaszában; (2) elfogult jogegyensúlyozás és a dominánspárt-rendszer intéz-
ményesítése, ezzel semlegesítve az ellenzéki egyesüléseket és mozgalmakat; (3) lojalitás- 
strukturáló kampányok és manipulált választások, amelyek a szavazók szabad választását 
nem szabad választássá fordítják; (4) eszközszerű jogrend és testre szabott törvények al-
kotása az ellenzéki szereplők megtámadására a politikai, gazdasági és közösségi szférában 
egyaránt; és (5) a politikailag szelektív jogalkalmazás felhasználása az ellenfelekkel szem-
ben, illetve a fogadott politikai család érdekében. Ezzel össze is foglaltuk, hogyan védheti 
meg magát a patronális autokrácia a külső nyomással szemben erőszak alkalmazása vagy 
a politikai pluralizmus de jure eltörlése nélkül is.

4.4.3.3. Védekezés a belső nyomás ellen: a hatalmi erőforrások 
szétválasztása

A gazdagodás és vagyongyűjtés nyilvánvaló előnyei mellett a patronális háló stabilitása két 
további okból is érdekében áll a belül lévőknek, azaz a fogadott politikai család tagjainak. 
Először is, mint North és kollégái mondják, ha „az egyedi elitek pozíciói, privilégiumai és 
járadékai […] függenek a rezsim folyamatos létezése által biztosított korlátozott belépéstől, 
akkor minden elitnek megvan az ösztönzése arra, hogy támogassa és segítsen fenntartani” a 
rendszert.408 Másodszor, a patronalizmus megoldja az ún. „közlegelők tragédiájának” egy sa-
játos fajtáját.409 Míg ugyanis a szervezetlen, korrupt aktorok túlhasználhatják (és lepusztítják) 
az állami forrásokat, mert nincs a forrásoknak egy tulajdonosa, aki képes lenne a védelmét 
biztosítani (gyenge állam [→ 2.5.2.]), addig a csúcspatrónus az államot magánbirtokaként 

406 Vö. Hale, Patronal Politics, 242–248.
407 Krekó és Enyedi, „Orbán’s Laboratory of Illiberalism”.
408 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 20.
409 Az ötletet, hogy a patronalizmust a közlegelők tragédiájának kontextusában tárgyaljuk, a következő 

előadás inspirálta: Dubrovskiy, „Ukraine after 2019 Elections”. Lásd még a „piaci kudarc” fogalmát az 
5. fejezetben [→ 5.2.].
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kezeli, és képes hatékonyan koordinálni az állami forrásokból történő korrupt kifizetéseket s 
ilyenformán stabil járadékforrást biztosítani [→ 7.4.7.2.]. Azonban a fogadott politikai család 
magas rangú tagjai a csúcspatrónus ellen fordulhatnak, és megpróbálhatják leváltani. 
A csúcspatrónusnak képesnek kell lennie leküzdeni az ilyen destruktív tendenciákat, amelyek 
nem olyanok, mint az alacsonyabb szintű patrónusok versengése: az mindig a privilégiumok 
elosztásáról szól, de sosem kérdőjelezi meg a csúcspatrónus hatalmát [→ 7.4.3.1.].

A fogadott politikai családon belüli pressziók ellen egyrészt be lehet vetni a közhata-
lomnak ugyanazt az arzenálját, amit külső nyomás ellen is alkalmaznak. Mint Hale kifejti, 
a patronális prezidencializmus „rendkívül erős fegyver, amit a birtokosa »oszd meg és 
uralkodj« módszerrel használhat a szűkebb és tágabb klienscsoportokkal szemben. […] 
A kinevezett hivatalnokokat el lehet bocsátani. A választott tisztségviselőkre rá lehet indítani 
másokat, vagy diszkvalifikálni őket, amikor újraválasztásért indulnának. Az üzleti elitektől 
meg lehet tagadni különféle engedélyeket, meg lehet őket fosztani az államhoz kapcsolódó 
üzleti partnerektől, vagy megnyomorító felügyeleti eljárásoknak, büntetéseknek és bezára-
tásoknak kitenni őket […] az elnök hálózata által ellenőrzött állami testületek részrehajló 
beavatkozása révén. A bírói eliteket gyakran meg lehet fosztani a jövedelmüktől vagy lak-
hatásuktól, és olykor el lehet őket mozdítani a hivatalukból. No és persze mindenkinek lehet 
kenőpénzt ajánlani, bíróság elé hurcolni, vagy csak egyszerűen megalázni”.410 Az ilyen lépé-
sek költségesek is lehetnek a csúcspatrónus számára, akár politikailag (az illojális aktor érzé-
keny információkat szivárogtathat ki, vagy elkezdhet ellenzéki erőket finanszírozni), akár 
anyagilag (amikor olyan renegát oligarcháról van szó, aki fontos nagyiparosa az országnak 
[→ 3.4.1.4.]). Azonban a csúcspatrónus szempontjából racionális döntés egy ún. „elköte-
leződési stratégiát” választani az illojalitás megbüntetése kapcsán. A játékelmélet ezen 
fogalmát kölcsönvéve411 azt mondhatjuk, hogy ha a csúcspatrónus megmutatja, hogy kész 
harcba szállni még annak árán is, hogy árt magának, a fogadott politikai család tagjai ezt 
felismerik majd, és rájönnek, hogy a lojalitás megtagadása „élet-halál harchoz” vezet. Ez a ki-
látás erősen csökkenti az illojalitás vonzerejét – és mindaddig, amíg a kliensei ennek megfe-
lelően lojálisak maradnak, a csúcspatrónusnak nem kell beváltania fenyegetését, és vállalnia 
az említett nagy költségeket. Így tehát a stratégia racionális, és növeli a rezsim stabilitását.

Ahhoz, hogy az elköteleződési stratégia működjön is, a klienseknek úgy kell gondolni-
uk, hogy a csúcspatrónus nemcsak hajlandó, de képes is büntetni az illojalitást. Valójában 
a patrónus hatalmának az a percepciója tartja egyben a patronális piramist, hogy képes 
diszkrecionálisan büntetéseket kiszabni. Az aktorok addig maradnak lojálisak, amíg elhiszik, 
hogy a csúcspatrónus teljesen az ellenőrzése alatt tartja a közhatalom eszköztárát, és testre 
szabott büntetéseket tud foganatosítani olyan technikák révén, mint az eszközszerű jog, 
a szelektív jogalkalmazás és a ragadozó szabályozások [→ 5.5.4.]. Ha azonban ez a percepció 
eltűnik, és a kliensek azt hiszik, a csúcspatrónus már nem annyira hatalmas (például, mert 
idős, és arra számítanak, hogy távozik a hivatalából),412 a patronális háló hirtelen felfoszlik: 
megindul az elpártolás a potenciális (jövendő) csúcspatrónusok felé. Ezt nevezi Hale 
„bénakacsa-szindrómának”, amikor a csúcspatrónus szertefoszló hatalmának percepciója 
önbeteljesítő jóslattá válik.413

410 Hale, Patronal Politics, 83.
411 Lásd Schelling, „Strategies of Commitment”.
412 Hale, Patronal Politics, 84–85.
413 Példákért lásd Hale, Patronal Politics, 178–240.
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Míg szilárdan a kezében a hatalom, a csúcspatrónus tehet bizonyos preventív lépé-
seket a bénakacsa-szindróma megelőzésére, és annak biztosítására, hogy senkik se legyenek 
meg az eszközei ahhoz, hogy hatékonyan megkérdőjelezzék az uralmát. Amit valójában a 
patronális autokráciákban látunk, az az, hogy a csúcspatrónus, miközben megszünteti 
a hatalmi ágak szétválasztását az államon belül, ugyanakkor szétválasztja a hatalmi 
erőforrásokat a fogadott politikai családon belül. Ez azt jelenti, hogy a csúcspatrónus 
önmagán kívül senki másnak nem engedi, hogy rendelkezzék a különféle gazdasági és 
politikai hatalmi források fölött, amelyek ahhoz kellenének, hogy fellépjenek az uralma 
ellen, és/vagy autonóm patronális hálót építsenek tőle függetlenül.

A 4.16. táblázat a szétválasztás ideáltipikus mintáját mutatja. Először is, a csúcspatró-
nus az egyetlen, aki egyesíteni tudja a hatalom minden forrását a kezében: a végrehaj-
tóit, a pártot, az országos szintű gazdaságit és az országos szintű médiát.414 Természetesen 
ez az egyesítés nem közvetlen tulajdonlás útján történik, hanem gazdasági és/vagy politi-
kai strómanok révén, akik közül az utóbbiakat akkor állítja szolgálatba, amikor a tulajdon, 
amely egy gazdasági vagy médiaforrást testesít meg, már permanens állami felügyelet alá 
került (direkt államosítás [→ 5.5.3.3.]). A patronális piramisban a csúcspatrónus alatt 
elhelyezkedő poligarchák viszont, miközben van valami informális gazdasági hatalmuk, 
vagy végrehajtói hatalmat tarthatnak meg, vagy pedig a párthátteret. Demokratikus 
pártokban ezek a szerepek tipikusan nincsenek kettéválasztva: azok, akik a végrehajtói 
hatalomban vannak, egyben a pártnak is fontosa tagjai; hangot adhatnak kritikus vélemé-
nyüknek; vagy fel is léphetnek a pártvezető ellen, ha nem értenek egyet vele. A patronális 
autokrácia uralkodó pártja azonban éppen attól (1) vazalluspárt, hogy a párton belüli 
demokráciának ezeket a mechanizmusait eltávolították, és (2) transzmissziós szíj, mert 
a tagjainak nincs közvetlen befolyása a politikai vagy végrehajtói döntésekre [→ 3.3.8., 
4.3.4.4.]. A párthátterű poligarchák betölthetnek olyan szerepeket, mint pártigazgató vagy 
frakcióvezető, de ideáltipikusan nincs részük a végrehajtói döntéshozatalban.

4.16. táblázat. A hatalmi erőforrások ideáltipikus szétválasztása a fogadott politikai családban.

Végrehajtó hatalom Párthatalom
(pártháttér)

Országos szintű 
gazdasági hatalom

Országos szintű 
médiahatalom

Csúcspatrónus + + + +

Poligarcha (1) + – + – –

Poligarcha (2) – + + – –

Oligarcha (1) + – – + –

Oligarcha (2) + – – – +

Politikai stróman – – – –

Gazdasági stróman – – – –

Jelmagyarázat: „+”: az aktornak van hatalma; „-”: az aktornak nincs hatalma; „+-”:az aktornak van hatalma, de csak 
korlátozott mértékben.

414 Az egyszerűség kedvéért sorolunk fel csak négyféle hatalmi erőforrást. Túllépve az illusztrációnkon, 
olyan országokban, mint Oroszország a csúcspatrónusnak másféle erőforrásokat is szét kell választania, 
például a titkosszolgálati vagy a katonai hatalmat (azaz az ezeket képviselő szervek feletti irányítást).
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A fogadott politikai család oligarchái szintén „profiltiszták” abban az értelemben, hogy 
miközben van implicit politikai (végrehajtói vagy pártbeli) hatalmuk, nem lehet egyszerre 
országos szintű gazdasági és médiahatalmuk is. Vagy (ha az előbbijük van) a nemzet-
gazdaság szempontjából fontos nagyvállalatok vagy konglomerátumok tulajdonosaiként 
lépnek fel, vagy (ha az utóbbijuk) országos TV csatornákat és rádióállomásokat birtokol-
hatnak. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az oligarchák végső soron a csúcs-
patrónus de facto elit strómanjai [→ 3.4.3.], így hatalmi erőforrásaik birtoklása feltételes, 
és a lojalitásuktól függ (különösen a médiaoligarchák esetében, mivel a országos média 
politikailag érzékeny eszköz). Hasonlóképp korlátozott az informális politikai befolyásuk 
is, melyet a csúcspatrónus bármikor, saját szeszélye szerint megvonhat.

A politikai és gazdasági strómanoknak nincs hatalma. Vannak formális pozícióik, de 
nem élhetnek kedvük szerint, autonóm módon a rájuk ruházott hatalommal. A pozíciójuk 
teljes mértékben a csúcspatrónustól függ, aki – ha nem kellően engedelmesek – bevetheti 
ellenük a közhatalom és a patronális prezidencializmus fentebb részletezett eszköztárát. 
Egy politikai stróman, mint például egy parlamenti képviselő vagy közönséges (nem 
poligarcha) párttag egyszerűen csak végrehajtja a csúcspatrónus utasításait; a gazdasági 
stróman a saját nevén tartja a magasabb szintű aktorok tulajdonát, ily módon gátolva a 
gazdasági vagy jogi elszámoltathatóságot [→ 5.3.3.2.]. Igaz, az elit strómanok (akik nem 
feltétlenül oligarchák is) belefolyhatnak cégeik napi ügyeibe, s ilyenformán gyakorolnak 
bizonyos tulajdonosi jogokat, de ezek a jogok visszavonhatók: az általuk menedzselt vagyon 
igazi tulajdonosaként a patrónusukat, illetve (egy egypiramisos rendszerben) magát a 
csúcspatrónust kell látnunk [→ 5.5.3.4.]. Amit önállóan irányíthatnak és költhetnek, az 
a személyes vagyonuk, ami tipikusan a puszta töredéke annak, amit de jure birtokolnak. 
Az a személyes vagyon, melynek felhalmozása a közhatalom birtokosainak elitérdek-alapú 
országlása révén történik, a fogadott politikai család javát szolgálja. Különböző nagy-
ságrendű pozíciókban (több mint) tisztes jövedelmekkel, milliókkal vagy akár milliárdok-
kal a fogadott politikai család minden tagja megkapja a „mézet a madzagra”, de a madzag 
vége mindig a csúcspatrónus kezében marad.415

Sok esetben, amikor látszólag az uralkodó párton belül keletkezik konfliktus 
(mintha az volna az igazi hatalmi központ [→ 3.3.8.]), az összeütközés valódi oka nem 
más, mint hogy a csúcspatrónus a hatalmi erőforrásokat szétválasztva akarja tar-
tani. Ezt szemlélteti Lázár János és Spéder Zoltán esete. Mindketten a fogadott politikai 
család tagjai voltak: Lázárnak politikai hatalma volt (végrehajtói hatalma mint miniszter-
elnökséget vezető miniszter), Spédernek pedig országos szintű gazdasági hatalma (a bank-
szektorban) és médiahatalma is (mint az egyik legolvasottabb magyar hírportál, az index.hu 
tulajdonosa). Egy oknyomozó cikk szerint már az a tény is szemet szúrt a politikai család-
ban, hogy Spéder egyszerre rendelkezik gazdasági és médiahatalommal: „Spéder […] vilá-
gos üzenetet kapott: vagy bankárkodik, vagy médiatulajdonos lesz, de a kettő együtt nem 
megy. Eszerint a pénzügyi monstrumot és az érdekeltségébe tartozó médiavállalkozásokat 
már túl nagy hatalomnak érezték Orbánék, akik semmiképpen sem akarnak egy új Simics-
ka Lajost látni a színen, pláne nem egy olyat, aki egyszerre szedi a rezsit és befolyásolja 
a közvéleményt”.416 Míg Spédernek és Lázárnak kezdetben egyértelmű felhatalmazása volt, 

415 Vö. Lanskoy és Myles-Primakoff, „Power and Plunder in Putin’s Russia”, 78–80.
416 Magyari, „Spéder Zoltánt felfújták és most kipukkasztják”. Simicskáról, és hogy Orbán hogyan vetett 

véget a túlhatalmának, lásd Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 93–97.
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hogy elkülönült szerepeket töltsenek be a hatalomkoncentráció és a vagyonfelhalmozás 
terén, többre vágytak, és elhatározták, hogy összefognak. Ám ezen a ponton Orbán 
közbelépett, és mindkettőjüket megfosztotta hatalmi erőforrásaiktól. Lázárt menesztették 
a minisztériumból és háttérbe szorították,417 Spédert pedig egy testre szabott „lex”-szel, a 
Pénzügyi Szolgáltatások Állami Felügyelete (PSZÁF) diszkrecionális felügyeleti beavat- 
kozásával, médián keresztüli bemocskolással és az Ügyészség által indított, politikailag 
szelektív eljárással rákényszerítették, hogy adja fel gazdasági birodalmát.418 Így a csúcs-
patrónus nem csupán lesújtott a lojalitást megszegőkre, de le is állított egy, a hatalmi 
erőforrások egyesítésére törekvő kísérletet. Így Orbán megakadályozta egy potenciális 
kihívó színrelépését fogadott politikai családján belül.

Ha visszatérünk a 4.16. táblázathoz, akkor az „országos szintű” jelző hozzáadása a gaz-
dasági és médiahatalomhoz sajátos fontossággal bír, különösen többszintű egypiramisos 
rendszerek esetén. Mint a 2. fejezetben kifejtettük, többszintű egy-piramisok főleg na-
gyobb országokban jellemzőek, ahol a csúcspatrónus úgy dönt, nem töri meg a helyi 
(önkormányzati) autonómiát, hanem egy kialkudott autonómia keretében tartja őket 
féken: a helyi hatalmi háló jelentős önkormányzó hatáskört kap a maga területén, de 
forrásokkal és engedelmességgel tartozik a csúcspatrónusnak [→ 7.4.3.1.]. Ilyen elrendezés 
mellett az alacsonyabb szint főpatrónusai helyi szinten a kezükben tarthatják mind 
a négy hatalmi jogkört. Az is racionális, ha a maguk részéről a csúcspatrónushoz hasonlóan 
ők is szétválasztják a hatalmi erőforrásokat a saját, lokális patrónus–kliens hálózatukban. 
De a csúcspatrónus nem engedheti nekik, hogy hasonló hatalomra tegyenek szert 
országos szinten, mivel az lehetővé tenné az „alfőnököknek”, hogy a „főfőnök” kihívójává 
legyenek, és „színes forradalmat” vagy esetleg „palotaforradalmat”419 szervezzenek. Így a 
csúcspatrónus a hatalmi erőforrások szétválasztását nemcsak a fent említett négy hatalom 
tekintetében valósítja meg, hanem földrajzilag is behatárolja a hatalom köreit. 

4.4.3.4. Az utódlás problémája: fokozatosság, örökletes utódlás és a „béna 
kacsák”

A közhatalom eszköztára, valamint a hatalmi erőforrások szétválasztása a fogadott politi-
kai családon belül hatékony védekező mechanizmusokat jelentenek a hatalommal szem-
beni belső fenyegetésekkel szemben. Azonban míg a csúcspatrónusok örök időkre próbál-
ják bebetonozni a pozíciójukat, mégsem halhatatlanok. Egyrészt maga a rezsim is idővel 
„kifáradhat”, veszíthet korábbi stabilizációjából, megnyitva az utat egy (forradalmi) változás 
előtt [→ 4.4.4.2.]. Másrészt viszont, amiről itt beszélnünk kell, hogy amikor a személy, aki 
alapította és irányította a rendszert, meghal vagy más okból válik képtelenné pozíciója 
betöltésére, felmerül az utódlás problémája, ha a rendszer túlélése a cél.

A probléma pontosan a rendszer lényegéből fakad: abból, hogy a csúcspatrónus min-
den hatalmat központosított, és lesújtott a versengő patronális hálókra. Az egypira-
misos rendszerben a csúcspatrónus egyedülálló politikai hatalomkoncentráció hordo-
zója, amelyet az alpatrónusok meg sem közelítenek (még az alfőnökök sem). Pontosan 

417 Lázár, Nem hagyom magam kiszorítani.
418 Kasnyik, „Ilyen államilag koordinált leszámolást még nem láttunk”; Urfi, „Újra meghosszabbította az 

ügyészség a Spéder elleni nyomozást”.
419 Vö. Hale, Patronal Politics, 228–229.
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ez garantálja a rezsim stabilitását, és ezért van a hatalmi erőforrások szétválasztása is. 
Ez azonban azt is jelenti, hogy nem nyilvánvaló, hogy ki következik a csúcspatrónus 
után, minthogy nincs második legerősebb patronális háló és alfőnök, csak egy csomó, 
nagyságában többé-kevésbé egyenlő aktor.

Az egyik megoldást erre a problémára úgy nevezhetjük, hogy fokozatos utódlás 
az elnöki hatalom felosztásával (vagy „osztható jószággá” tételével, hogy Hale fentebb 
idézett megfigyelésére utaljunk). Ezt a megoldást alkalmazta Kazahsztánban Nurszultan 
Nazarbajev, aki három évtizedes elnökség után mondott le 2019-ben.420 A lemondása előtti 
években létrehozták „A Nemzet Vezetője” pozíciót Nazarbajev számára, és megváltoztatták 
a többi címe egyikének, a „Kazahasztán Biztonsági Tanácsa elnökének” jogkörét. 2019 óta 
törvényesen tölti be mindkét pozíciót élete végéig, és ezek a következőket biztosítják: (1) 
törvény előtti immunitás, azaz büntetlenség; valamint (2) vétójogok és de facto végrehajtó 
hatalom a politikai döntéseket illetően (az elnökkel és a kormánnyal együtt ő is ellenőrzi 
a programdokumentumokat). Ezen felül Nazarbajev vezetője maradt Nur Otan nevű 
pártjának, amely a szavaztok 80%-át szerezte meg 2016-ban. Így a 78 éves csúcspatrónus 
átadta az elnökséget lojális kliensei egyikének, miközben a politikai hatalom jelentős része 
az övé maradt. Osztottá vált a végrehajtó hatalom, de a felosztás Nazarbajev szándéka 
szerint történt, és hogy ki töltheti be az egyes pozíciókat, azt a végrehajtó hatalom mindkét 
fele tekintetében ő határozta meg felülről, nem pedig egy-egy külön választás (ahogy az 
egy patronális demokráciában történt volna). Amennyiben ez a fokozatos megosztás 
folytatódik, úgy mire Nazarbajev ténylegesen lelép a politikai színpadról, addigra egy 
egész hierarchia épülhet ki rendezett formában, és Nazarbajev fogadott politikai családja 
tovább uralhatja az országot [→ 3.3.2.2.].421

Egyszerűbb megoldás a távozó patrónus számára az örökletes utódlás, tehát ha egy-
szerűen megnevezi utódját. Erre a legjobb példa Azerbajdzsán, ahol Hejdar Alijev fiára, 
Ilhamra hagyományozta csúcspatrónusi pozícióját.422 Azonban – mint Hale figyelmeztet rá 
– ez távolról sem biztos, hogy működik. „Bármely nem felkent hálózat elkerülhetetlenül 
félni fog, hogy az örökös […] elvágja őket a hatalomtól és a vagyontól abbéli igyekezetében, 
hogy biztosítsa a dominanciáját […]. Amikor azt fontolgatják, hogy támogassák-e a hiva-
talban lévő elnök saját kezűleg választott utódját […], a potenciális elitkihívóknak fel kell 
mérniük a büntetés lehetőségét, amennyiben nem teszik, összemérve azt (a) a lehetőséggel, 
hogy mindenképpen megbüntetik őket, és (b) azzal a lehetőséggel, hogy egy kihívás révén 
legyőzhetik a felkentet, és akkor nagyobb részesedést szereznek az állami zsákmányból”.423

Valójában már mielőtt a csúcspatrónus elhagyja a pozícióját, az erre vonatkozó 
várakozások révén megindul az elpártolás, ami „alááshatja az elnök képességét, hogy 
alakítsa a várakozásokat, [vagy eldöntse, hogy] kit büntet és kit jutalmaz”.424 Ahogy 
a csúcspatrónus hatalma oszladozni kezd, a központi akarat, amely addig összehangolta a 
klienseket és a helyükön tartotta őket, szintén elvész. Egy egyszintű piramisnál a kliensek 
elkezdik (1) megragadni az ellenőrzést a nekik leosztott erőforrások irányítása felett 

420 „Kazakh Leader Resigns after Three Decades”.
421 Benda, „Nazarbajev jött, ment – és maradt”. Hasonló, az elnöki hatalom felosztására utaló jeleket látunk 

Türkmenisztánban is. Lásd Csatári, „Saját fiát nevezte ki helyettesének a türkmén elnök”.
422 Hale, Patronal Politics, 291–302.
423 Hale, Patronal Politics, 85.
424 Hale, Patronal Politics, 84.
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(állami hivatalok, cégek stb.), és (2) kialakítani a saját patronális hálózataikat azokkal 
az erőforrásokkal, amikhez hozzájutnak, és/vagy átállnak, illetve befogadásukat kérik egy 
másik, már létező elitcsoportba. Egy kétszintes piramisnál, míg hasonló mozgások és új 
hálózatalakítások távolról sem elképzelhetetlenek, főleg az alfőnökök lesznek azok, akik 
megpróbálják a hatalmat magukhoz ragadni.

A központi hatalom szertefoszlását két forgatókönyv valamelyike követheti. Az első, 
kézenfekvőbb következmény az, hogy versengés alakul ki a kliensek között a vezető 
pozícióért. Ilyen helyzetekben minden (volt) alpatrónus vagy megpróbálja a jövendő 
főnök szerepében mutatni magát, vagy egy már erősebb háló oldalára áll. Ezzel szemben 
a második forgatókönyv szerint a kliensek rájöhetnek, hogy a belháború nemcsak igen 
költséges, de ráadásul a kimenetele is bizonytalan: nemcsak azt nem tudhatják, hogy képesek 
lesznek-e felülkerekedni a riválisaikon, de azt sem, nem szenvednek-e büntetést, vagy 
nem találják-e magukat a vádlottak padján a bíróságon, amikor leül a por. Járadékgyűjtő 
gazdasági pozíciójuk és személyes szabadságuk a tét. Ilyen esetekben megtörténhet, hogy 
a rivális hálók megszilárdítják a saját helyzetüket, de inkább kompromisszumot kötnek, 
semmint harcba kezdenének a dominanciáért. Így a versengő hálók megegyezhetnek az 
utódlás feltételeiben, és még „választhatnak” is maguknak egy új csúcspatrónust. Az üzbég 
csúcspatrónus, Iszlom Karimov halála után 2016-ban valószínűleg egy ilyen „klánpaktum” 
eredményeként kerülhetett hatalomra Savkat Mirzijojev.425

Visszatérve a csúcspatrónusokra, Hale a „béna kacsa” elnevezést használja azokra, 
akik patronális hálójuk fölött elvesztik az ellenőrzést – vagy mert a visszavonulásuk 
(haláluk stb.) előre látható, vagy mert aláássa a hatalmukat valamilyen külső eredetű 
megrázkódtatás, mint háború, természeti katasztrófa, gazdasági válság vagy járvány.426 
Valóban, az ilyen, béna kacsákat kitermelő helyzetek azok, amik a legjobb esélyt nyújtják 
arra, hogy egy patronális autokráciát demokráciává lehessen alakítani. Ha az újonnan 
létrejött patronális hálók versengeni kezdenek, mind dominánsak akarnak lenni, de 
egyik sem érdekelt abban, hogy elnyomja egy rivális háló. Jóllehet a versengés leginkább 
a vezető politikai elit körein belül tör ki, megjelenik a patronális demokrácia logikája, 
és becsvággyal becsvágy szegülhet szembe. Ahogyan a hatalmi jogkörök kezdenek 
szétválni, de nem az egypiramisos patronális hálón belül, hanem az (újonnan létrejött) 
hálók között, létrejöhet az a dinamikus egyensúlyi állapot, ami a patronális demokrácia 
stabilitásának alapfeltétele. Természetesen, ha a rezsimnek prezidenciális alkotmánya 
van, akkor valószínűbb a rendszer újratermelése egy új csúcspatrónus alatt, miután 
a belháború lezajlott. Azonban, ha a csúcspatrónus miniszterelnök volt egy parlamen-
táris rendszerben, akkor nagyobb esély van megtörni a patronális autokrácia képességét 
arra, hogy újratermelje magát.

425 Horák, „Leadership Succession in Turkmenistan and Uzbekistan”. A klánpaktumokról lásd még a 7. 
fejezet vonatkozó szakaszát [→ 7.4.1.].

426 Hale, Patronal Politics, 84–85, 178–306.
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4.4.4. Az autokratikus változás visszafordítása: a rendszer-
kritikai paradigma és a demokratikus stabilizáció

4.4.4.1. Választásos és nem választásos helyreállítás a kormány és          
a rendszer leváltására   

A csúcspatrónus távozása és az utódlás problémája nagy forradalmi potenciált hordoz 
magában, és a nép mozgósítása a kihívó patronális háló részéről kritikus fontosságú 
a demokratikus fordulat sikeréhez. Hogy átfogóbb keretbe helyezzük ezt, zárjuk ezt a fejeze- 
tet a különböző ellenzéki stratégiák tárgyalásával, vagy még pontosabban az autokratikus 
változás különböző szakaszaiból való visszatérés formáival (4.3. ábra).427 A „szakaszok” 
azok, amelyeket a 4.13. táblázatban mutattunk be: autokratikus kísérlet, autokratikus áttörés 
és autokratikus stabilizáció. Ezek közül az első a liberális demokráciákban eseti, a patroná-
lis demokráciákban gyakori; míg az utóbbi kettő kizárólag a patronális autokráciákban 
jellemző.

A 4.3. ábra a meg nem kérdőjelezett demokráciából indul ki, ami azt jelenti, hogy 
(1) a liberális demokrácia mindkét védekező mechanizmusa, a hatalmi ágak szétválasztása 
és a civil társadalom autonómiája is ép, és (2) kísérletek sem történnek ezeknek a védekező 
mechanizmusoknak a lerombolására. Amikor autokratikus tendenciák kerülnek előtérbe 
(anomáliaként a liberális, és normaként a patronális demokráciákban), akkor autokratikus 
kísérleteket figyelhetünk meg, amelyek megsértik a (2)-t és igyekeznek felszámolni az 
(1)-t. Ám ezek megmaradnak a kísérlet szintjén, amennyiben az ellenfelek választásos 
korrekció révén visszafordítják őket. Ez egyszerűen egy versengő erő választási győzelmére 
utal – amely gyakran egy patronális háló, de lehet egy demokratikus kihívó is. Ez a lényege 
a patronális demokráciák dinamikus egyensúlyának, amelyben jelen vannak az állandó 
autokratikus kísérletek egy-egy vezető patronális háló részéről [→ 4.4.2.1.]. Ez egy fajta 
„oszcillációt” eredményez a rezsimtípust illetően: mint az atomok, amik rezegnek saját 
egyensúlyi helyzetük körül, a patronális demokráciák újra és újra rezsimciklusokat élnek 
át, kisebb-nagyobb elmozdulásokkal az autokrácia irányába és vissza, de autokratikus 
áttörés nélkül (lásd Románia [→ 7.3.2.3.]).

4.3. ábra. Ideáltipikus visszatérések az autokratikus váltás különböző szintjeiről. 

427 A lehetséges ellenzéki stratégiák részletes tárgyalásáról lásd Bunce és Wolchik, Defeating Authoritarian 
Leaders in Postcommunist Countries; Popovics, Útmutató a forradalomhoz.

Nem választásos helyreállítás

Választásos/nem választásos
helyreállítás

Autokratikus áttörés Autokratikus stabilizáció
Meg nem kérdőjelezett

autokrácia
Meg nem kérdőjelezett
demokrácia

Autokratikus kísérlet

Választásos korrekció
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Azokban a rezsimciklusokban, ahol megtörténik az autokratikus áttörés, már választásos 
és nem választásos helyreállításokat látunk. A korrekcióhoz képest a „helyreállításban” 
benne kell lennie az alkotmányos rend változásának is, azaz a szétválasztott hatalmi ágak 
autonómiája helyreállításának. Ehhez vagy szupertöbbséggel kell az ellenzéknek meg-
nyernie a választásokat (mely esetben a helyreállítás választásos úton történt), vagy színes 
forradalomnak kell történnie (mely esetben nem választásos helyreállításról beszélhetünk). 
Olykor az autokratikus áttörés csak ideig-óráig tart, mint amikor a vezető háló olyan válasz-
tási csalást követ el, amely színes forradalmat vált ki [→ 4.4.2.3.], de vannak példák válasz-
tási győzelmekre éppúgy, mint színes forradalmakra, amelyek visszafordították a politikai 
közösséget az autokráciából a demokráciába.

Ami az ellenzéki stratégiát illeti, az autokratikus áttöréstől való visszatérés egyik 
kritikus pontja, hogy kormánykritikai paradigmáról rendszerkritikai paradigmára kell 
váltani.428 Liberális demokráciákban az ellenzék általában megmarad a kormánykritikai 
paradigma határain belül, amelynek révén:

 ◆ a kormányt támadja, nem a rendszert, mint egészet;

 ◆ a szakpolitikákat vitatja úgy, mintha az a deklarált ideológiai célokat akarná 
követni (a célok tartalmát vagy az érték-inkoherenciát kritizálja);

 ◆ a stratégiáját a pártok versenyéhez igazítja, ellenzéki együttműködés vagy orszá-
gos mozgalom nélkül;

 ◆ nagyjából megtartja a távolságot a politikai pártok és a civil szervezetek, va-
lamit a vállalkozók között, akik inkább bizonyos szakpolitikákat támogatnak, 
semmint bizonyos politikai erőket.

Vannak kutatók, akik szerint egy demokráciában a kormány támadása a rezsim helyett 
a demokratikus stabilizáció egyik jele, mert arra utal, hogy a demokrácia a rezsim aktorai 
számára „az egyetlen játék a pályán”.429 Amikor azonban az ellenzék egy autokráciával áll 
szemben, akkor éppen az a döntő, hogy nem akarják, hogy a rezsim stabilizálódjon. Ellen-
kezőleg, meg kell kérdőjelezni a rezsimet, rámutatva, hogy nagyon is vannak „a pályán”, 
akik az uralkodó autokrácián kívül valami mást „játszanának”. Ez azt jelenti, hogy az autok- 
ratikus áttörés után az ellenzék akkor lehet sikeres, ha rendszerkritikai paradigmára vált. 
Ebben az esetben az ellenzék:

 ◆ az autokratikus rezsimet támadja, nem a kormányt önmagában;

 ◆ nem a közpolitikák deklarált ideológiai céljait bírálja, hanem azt, ahogy ezek a 
hatalomkoncentrációt és a vagyonfelhalmozást szolgálják (felismerik a funkcio- 
nalitás-koherenciát [→ 6.4.1.]);

428 Ripp, „Ellenzék a centrális erőtérben”, 118–122.; Kozák és Magyar, „Ha nem tetszik a rendszer…”.
429 Linz és Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, 15–16. Az „egyetlen játék a pályán” 

az angol „only game in town” kifejezés fordítása, amit gyakran használnak a politológiában a 
demokratizáció kontextusában. Eredetileg a kifejezés a legális pókerre vonatkozott, amit egy ismeretlen 
városba tévedt szerencsejátékos játszhatott a 20. század eleji Amerikában. (A ford.)
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 ◆ a stratégiáját az ellenzéki együttműködéshez igazítja, és országos mozgalmat 
generál a „demokratikus ellenzék” kontra „autokratikus rezsim” közti törésvonal 
mentén;

 ◆ ráveszi a civil szervezeteket és a vállalkozókat, hogy az ellenzék mellé álljanak 
a vezető politikai elittel szemben, amely le akarja rombolni a demokráciát.

A rendszerkritikai paradigma az, amely jelezni tudja az emberek számára, hogy az el-
lenzék készen áll és képes is győzni, megtörve azt a hatalom leválthatatlanságáról szóló 
percepciót, amely egyébként az autokratikus stabilizáció döntő fontosságú eleme is.430 Van-
nak azonban fontos okok, amiért a választásos helyreállítás nem biztos, hogy elég, és 
szükség lehet nem-választásos helyreállításra is. Mint fentebb elmondtuk, egy választás tétje 
patronális autokráciában nem ugyanaz, mint liberális demokráciában: nem pusztán a hata-
lom, hanem a szabadság és a vagyon elvesztése is lehet a következménye [→ 4.3.3.2.]. Ilyen 
„élet-halál küzdelemben” a csúcspatrónus könnyen vetemedhet arra, hogy csaljon, vagy a 
választási folyamatot magát manipulálva, vagy úgy, hogy egyoldalúan megváltoztatja a 
választás következményeit. A csúcspatrónus ezt a módszert alkalmazhatja, ha nem távolít-
ják el a hivatalából, de az ellenzék jelentős pozíciókat szerez a választáson. Erre láthattunk 
példákat Magyarországon is: bár az ellenzék sikerrel szerepelt a 2019-es önkormányzati 
választásokon, már 2018 végén központilag ellenőrzött testületeket állítottak fel minden 
700 millió forint fölötti állami tender irányítására, legyen az állami vagy önkormányzati, 
az építkezés, a sport és az IT szektor területén.431 Így a 2019-es pozícióvesztések sokkal 
enyhébb hatással vannak a fogadott politikai család bevételeire, mint különben lennének [→ 
5.3.3.3.]. 2020-ban pedig a koronavírus-járványra hivatkozva a rezsim jelentősen szűkítette 
az önkormányzatok bevételeit (a fideszes önkormányzatokat kompenzálva, az ellenzékieket 
nem),432 hogy ezzel is közelebb vigye a rezsimet az autokratikus stabilizációhoz.433

A választás következményei utólagos megváltoztatásának második formája a válasz-
tási eredmények bírósági megsemmisítése, mint Moldovában, amikor Andrei Năstase 
2018-ban megnyerte a polgármester-választást az ország fővárosában, Kisinyovban, Vladi-
mir Plahotniuc csúcspatrónus uralma alatt.434 Plahotniuc pedig bemutatta a választások 
kimenetele megváltozgatásának végső formáját is, amikor elvesztette a többséget az országos 
választáson, de aztán egyszerűen „felvásárolt” több tucat képviselőt, s így „visszavesztegette” 
magának a többségét. Ilyen esetekben már csak a nem választásos helyreállításnak lehet 
esélye, mint az Moldovában történt is (bár nemcsak az ellenzék, hanem külföldi aktorok is 
hozzájárultak Plahotniuc választáson kívüli elmozdításához [→ 4.4.3.2.]).

Másfelől lehet, hogy az informális patronális háló már a társadalmi cselekvés 
minden szféráját átszőtte, beleértve a jelentősebb nem választott pozíciókat az állami és 

430 Hale, „Did the Internet Break the Political Machine?” A széles körben osztott látszat, miszerint 
a vezető politikai elit leválthatatlan, és minden vele szembeni ellenállás bukásra van ítélve, hasonlóan 
fontos más egypiramisos rendszerekben, például a piackihasználó diktatúrákban is. Kínáról lásd Huang, 
„Propaganda as Signaling”.

431 Szabó, „Purgatorbánium”.
432 Czinkóczi, „Jövőre a túlélésre kell játszaniuk az önkormányzatoknak a kormány megszorításai miatt”.
433 Madlovics, „Hungary”.
434 Turp, „Moldovan Court Prevents Pro-European Election Winner From Becoming Chisinau Mayor”.
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a privát szférában egyaránt. A stabilizáció szintjétől függően a fogadott politikai család 
által (informálisan) elfoglalt pozíciók magukban foglalhatják az alkotmánybíróságot, a 
médiát és – ami a legfontosabb – a gazdaságot, hatalmas felhalmozott tőke és a fogadott 
politikai család oligarcháinak és poligarcháinak országos kiterjedtségű céghálói révén 
[→ 5.3.4.4]. Az országos kontrollt ennyi szinten nem szakíthatja meg egy választás: az 
uralkodó párt eltávolítható választás útján, de a rezsim csak választáson túli eszközök-
kel dönthető meg.435 A választás azonban segíthet előidézni az utóbbit is, ha a rezsim 
még nem stabilizálódott teljesen [→ 4.4.3.2.]. Mint Hale kimutatja, a választási folyamat 
nemcsak a formális pozíciókat érinti, hanem fókuszpontot is nyújt az aktoroknak a koor-
dinációhoz. Ennek értelmében a választási vereség jelzi az elitcsoportoknak, hogy a 
jelenlegi csúcspatrónus immár béna kacsa, ez pedig könnyen elpártoláshoz és alternatív 
patronális hálók felemelkedéséhez vezethet.436 Az elpártolást erősítheti az is, hogy a pat-
ronális hálóhoz tartozó cégek egy teljes váltás hihető perspektívája nyomán saját (állam 
által garantált) profitabilitásukat is veszélyben láthatják, s ezért elkezdhetik a leendő elit 
kegyeit keresni.437 

4.4.4.2. A stabilizáció kifáradása és a demokrácia helyreállítása

Minél inkább elérte a rezsim az autokratikus stabilizációt, annál inkább halványulnak 
a választási győzelem, és vele a formális-procedurális helyreállítás esélyei. Ebben az eset- 
ben két lehetőség marad a rezsim leváltására. Az első, ha a rendszer képes határozatlan 
ideig fenntartani a stabilitását, a nem választásos helyreállítás. Ezt a helyreállítást 
kezdeményezhetik a fogadott politikai családon kívülről, ha egy hagyományos értelemben 
vett (nem „színes”) forradalom tör ki, de a fentebb leírt utódlási probléma teret enged 
a rezsim belülről történő szétszakadására is.

A másik lehetőség, ha a rezsim hosszú fennállás után „kifárad”, vagy más okból 
nem tudja fenntartani a stabilitását.438 A rezsim stabilitása végső soron a tömegek általi 
elfogadását, illetve eltűrését jelenti: a civil társadalom autonómiáinak felszámolása kiveszi 
a nép kezéből az eszközöket a hatalommal szembeni hatékony szerveződésre és koordi-
nációra, de egy rezsim – bármilyen elnyomó is – nem uralkodhat huzamosabb ideig egy 
aktívan ellenséges többség felett [→ 6.3.]. A színes forradalmakról szóló tárgyalásunkban 
említettük azt a három tényezőt, ami egy nép általi felkelés gyúanyagát adhatja: (1) az 
elcsalt választások, (2) a gazdasági helyzet látványos romlása, és (3) a rendszerszintű kor-
rupció. Az oroszországi rezsim többször is került már ezen okokból a destabilizáció 
szélére. A kézirat leadásához képest legfrissebb eset 2021 elején, Alekszej Navalnij ellenzéki 
politikus Putyin palotájáról szóló dokumentumfilmje után történt, amely bemutatta a 
kisebb országnyi birtokkal kiegészülő luxuskastély mellett a rendszer egészének látleletét 

435 Bódis, „Most van itt a vége”. A magyar maffiaállam közjogi leépítéséről lásd az első hat tanulmányt a 
Magyar Polip 3 – A posztkommunista maffiaállam című kötetben.

436 Hale, Patronal Politics, 61–94.
437 Bár ez valószínűvé teszi, hogy az új elit maga is patronális lesz, ha informális alkukat köt az oligarchák 

hatalomra jutása esetén történő támogatásáról, azonban Grúzia példája megmutatja, hogy ez nem 
feltétlenül akadályoz meg egy anti-patronális átalakulást. Visszatérünk erre a 7. fejezetben [→ 7.3.4.5.].

438 Itt most csak a kifáradással fogunk foglalkozni. A rezsim ezenkívül külső megrázkódtatásoknak is 
áldozatávul eshet, mint egy gazdasági válság vagy külföldi megszállás, de ez a fejezet a rezsimen belülről 
induló folyamatokról szól.
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is.439 A korábban az orosz titkosszolgálat közreműködésével megmérgezett, majd külföldi 
felépülése után hazatérő Navalnijt letartóztatták azzal egy időben, hogy dokumentumfilmje 
kikerült a YouTube-ra, ahol egy nap alatt 20, három nap alatt 60, egy hét alatt pedig közel 
100 milliós nézettséget produkált. Az orosz nyelvű, angolul feliratozott film Navalnij 
letartóztatásával együtt tüntetéshullámot váltott ki, miután látványossá tette az említett 
elemek közül a harmadikat, a rendszerszintű korrupciót, ami ráépül a meglévő második 
elemre (az orosz gazdaság bő fél évtizede stagnál, egy 2019-es kutatás szerint a lakosság 
88%-a érzi úgy, hogy az ország állapota rosszabb lett),440 valamint az első elemre, a vá-
lasztási csalásra is (a Putyin időkorláton túli hatalmon maradását biztosító népszavazást 
a kormánynak minden korábbinál nagyobb arányban kellett elcsalnia, hogy bebiztosítsa a 
győzelmét).441 A kézirat leadásakor még tisztázatlan, hogy Putyin belecsúszik-e a belarusz 
elnök, Lukasenka helyzetébe [→ 4.4.3.1.], illetve hogy képes lesz-e továbbra is – mint ilyen 
autokráciákban tipikus – az erőszak mértékével egyensúlyozni az emberek féken tartása 
tekintetében.442 Ami látszik, és ami tanulságként már most levonható, hogy a három 
tényező együttállása töréspont lehet a rendszer stabilitásában: az elcsalt választás a 
rendszer legitimációs bázisát kezdi ki, a korrupció a morális bázisát, a gazdasági 
stagnálás vagy hanyatlás pedig az egzisztenciális alapjait. Mindezek felhalmozódását és 
kitörését persze gátolja a civil társadalom autonómiáinak hiánya, de ha kialakul a tömeges 
legitimáció-megkérdőjelezés, az a szervezett ellenzékiség belső alapjait felszámoló, stabi-
lizált autokráciákat is alááshatja [→ 7.4.7.3.].

Mindazt, amit az autokratikus változás visszafordításának kapcsán elmondtunk, össze-
foglalhatjuk az ellenkező perspektívából is: nem a demokratikus áttörés és stabilizáció 
elkerülése, hanem a demokrácia létrehozása és stabilizációja felől nézve. A 4.17. táblázat 
a demokratikus átalakulás különböző szintjeit mutatja, hasonlóan a fentebbi, 4.13. táblá-
zathoz, amely az autokratikus átalakulás szintjeit sorolta fel. Először is demokratikus 
kísérletről beszélhetünk, amikor az autokrácia ellenzéke megpróbálkozik a választásos 
vagy nem választásos helyreállítással, de ez nem sikerül. Ebben az esetben a vezető 
politikai elit által deaktivált védekező mechanizmusok egyikét sem sikerült helyreállítani. 
Ha azonban az ellenzék sikeres, akkor demokratikus áttörésről beszélhetünk, amely 
visszafordítja az autokratikus áttörést úgy, hogy helyreállítja a hatalmi ágak szétválasztását. 
De demokratikus áttörésről beszélhetünk akkor is, amikor a demokráciát az autokratikus 
stabilizáció után állítják helyre.443

Végül demokratikus stabilizációról akkor beszélhetünk, amikor mindkét mecha-
nizmust helyreállították. Mint korábban említettük, vannak szakértők, akik szerint mindez 
nem elég a demokrácia stabilizálásához: szerintük ahhoz a demokráciának megkérdője- 
lezhetetlennek kell lennie, az kell, hogy „a demokrácia legyen az egyetlen játék a pályán”,  
miközben „a demokratikus struktúráknak, normáknak mélyen beágyazottá [kell] válniuk 
a társadalmon belül”.444 Ez a megközelítés, amely az 1990-es évek tranzitológiájából

439 Navalnij, „Дворец для Путина. История самой большой взятки [Putyin palotája: a legnagyobb 
megvesztegetés története]”

440 Sz. Bíró, „»Nincs más lehetőség, csak a hanyatlás«”.
441 „Data Scientist Claims »Staggering« Fraud at Russia’s Constitution Vote”.
442 Vö. Szász, „Tömegesen tartóztatták le a tüntetőket Navalnij tárgyalása után”.
443 Vö. Kollmorgen, „Post-Socialist Transformations”.
444  Morlino, „Democratic Consolidation”, 460.
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és „konszolidológiájából” ered [→ Bevezetés], azonosítja a demokráciát a liberális de-
mokráciával. Hiszen a liberális demokrácia az, ami akkor stabil, amikor nincsenek is jelen 
autokratikus tendenciák, amikor a demokratikus rendszernek nincs „a pályán” kihívója. 
Patronális demokráciában azonban a demokráciával szembeni kihívás a norma – és mégis, 
a rezsimet stabilizáltnak tekinthetjük, ha megvalósítja a versengő patronális hálók di- 
namikus egyensúlyát. Mindezt úgyis megérthetjük, ha a 4.3. ábrát skálaként képzeljük el, 
ahol a stabilizált liberális demokrácia lenne a statikus pont, azaz a „megkérdőjelezet- 
len demokrácia” pólus, míg a stabilizált patronális demokrácia dinamikus ingamozgást 
mutatna a megkérdőjelezetlen demokrácia és az autokratikus áttörés között.

4.17. táblázat. A demokratikus változás különböző szintjei.

Az autokrácia ellenzéke sikerrel helyreállítja…
az első védekező mechanizmust 

(hatalmi ágak szétválasztása)
a második védekező mechanizmust 

(civil társadalom autonómiája)

Demokratikus kísérlet – –

Demokratikus áttörés X –

Demokratikus stabilizáció X X

Ez arra a konklúzióra vezet bennünket, hogy még ha véget is ér az autokrácia, és a 
demokrácia stabilizálódik, egy ország pályája nagymértékben függ az új vezető elit 
karakterétől. Ez a karakter ugyanis (a posztkommunista régióban különösen nagy 
valószínűséggel) lehet patronális is, mely esetben csak egy patronális demokrácia emel-
kedhet ki az autokratikus rendszer romjaiból. Azonban az antipatronális átalakulás 
kísérletei sem példátlanok a régióban. A grúziai rózsás forradalom „valódi csökkenést 
hozott a patronalizmus szintjében”,445 mivel a vezetőknek – akik nem egyszerűen az elitérdek, 
hanem egy libertariánus ideológia elkötelezettjei is voltak – sikerült felszámolniuk több 
korrupt bürokráciát is, és egy nagyszabású reformsorozatot vezettek be a közigazgatásban 
[→ 7.4.3.5]. Mindezen felül a korlátozatlan patronális uralom vége nemcsak azt jelenti, 
hogy versengő hálózatok lépnek színre, és ragadják magukhoz a hatalmat, de a civil 
társadalom is levegőhöz, autonómiához jut. Ez nemcsak védekező mechanizmust 
biztosít az újonnan létrejött patronális demokrácia számára, de elvetheti a nagyobb 
szabadság és egy erősebb joguralom magvait is.

445  Hale, Patronal Politics, 364–370.
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5.1. Útmutató a fejezethez

Ez a fejezet a gazdaság komparatív fogalmi rendjével foglalkozik. A témákat az 5.1. táb-
lában összefoglaltak szerint bontjuk ki, amely tartalmaz számos itt bevezetett fogalmat a 
háromszögű fogalmi tér hat rezsim-ideáltípusának három csúcsbéli típusa szerint rendezve.

A fejezet elején bevezetjük a kapcsolati közgazdaságtan fogalmát, melynek révén 
általános nézőpontot kapunk a hat rezsim-ideáltípus gazdaságainak elemzéséhez. A kap-
csolati közgazdaságtan alaptétele az, hogy az állami döntések a köz- és magánaktorok kap-
csolataiból következnek, amelyek ölthetnek törvényes formát (mint a formális lobbizás), 
de illegális formát is (mint a megvesztegetés vagy a korrupció más fajtái). Az 5.3. rész az 
összejátszás különféle változatainak tipológiáját és elemzését, valamint a korrupció és a kor-
rupciós brókerek tipológiáját foglalja magában. Ugyancsak ebben a részben olvasható: 
(1) egy magyarországi esettanulmány a korrupciós mintázatok átalakulásának „big data”-elem-
zésével (a patronális demokrácia és a patronális autokrácia közötti rendszerváltás után); 
(2) a globális korrupciós indexek kritikája; (3) az ún. bűnözői ökoszisztéma leírása, vagyis 
az, hogy hogyan élnek együtt a különféle törvénytelen közszereplők az (engedélyezett vagy 
engedély nélküli) törvénytelen magánaktorokkal; (4) a kommunista diktatúrákban működő 
kapcsolatok, többek között a blat, azaz a szívesség alapú cserék elemzése; valamint (5) 
a posztkommunista térségben működő alacsonyabb szintű korrupció és kapcsolatok (pél-
dául a kínai guanxi) elemzése.

Az 5.4. részben az állami beavatkozás kérdésével foglalkozunk. Felvázoljuk a magán-
piaccal működő rezsimekben történő állami beavatkozás elemzésének általános kereteit 
– a liberális demokráciától a patronális autokráciáig terjedő skálán –, és kifejtjük, miben 
különbözik a szabályozói és a költségvetési beavatkozás a patronális, illetve nem pat-
ronális rendszerekben. A szabályozói beavatkozás tárgyalása során részletezni fogjuk a já-
radékteremtés és a járadékvadászat módszereit a különböző rezsimekben, a költségvetési 
beavatkozás tárgyalásakor pedig értelmezzük az adóztatás és a kiadások normatív és 
diszkrecionális funkcióit.

Az 5.5. részt a tulajdon kérdésének szenteljük. Az elején ki kell térnünk a tulajdo-
nosi szerkezet posztkommunista térségben lezajlott politikai átrendezéseinek történetére, 
majd leírjuk a (rendszerváltó) privatizáció különféle módszereit és motivációit. Ezt követi 
a prédavadászat, azaz a nem pénzbeli tulajdon magánnyereség céljára való elvételének a 
magyarázata. A posztkommunista térségnek ezt a jelenségét különféle, tulajdonhoz kap-
csolódó jogosítványok azonosításával elemezzük, megkülönböztetve az exogén és endogén 
jogokat, valamint e jogok megsértésének és/vagy elosztásának tipikus módszereit. Támasz-
kodunk majd a prédavadászat már létező irodalmára is, főként Vahabinak a célpontok 
„zsákmányértékéről” adott elemzésére, amit a mi analízisünkben két új fogalommal bőví-
tünk: a „becserkészési érték” és a „vadászati érték” fogalmával (a prédavadászat fázisától 
függően).
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5.1. táblázat. Gazdasági jelenségek a három csúcsbéli rezsimtípusban (az alfejezetek témáival).

Liberális demokrácia Patronális autokrácia Kommunista diktatúra

KAPCSOLAT

a gazdasági és a politikai elit 
viszonya önkéntes (lobbizás)

a gazdasági és politikai elit 
viszonya kényszeren alapul 
(patronalizmus)

n.a.

érdekképviselet érdek-összejátszás érdekelfojtás
önkéntes korrupció;
szabadversenyes korrupció

kényszert alkalmazó korrupció; 
bűnöző állam

önkéntes korrupció;
blat (nómenklatúra-tagokkal)

rendszerromboló korrupció rendszeralkotó korrupció rendszerolajozó korrupció
nincs engedélyezett (csak 
engedély nélküli) törvénytelenség 
a bűnözői ökoszisztémában

engedélyezett + engedély nélküli 
törvénytelenség a bűnözői 
ökoszisztémában

nincs engedélyezett (csak 
engedély nélküli) törvénytelenség 
a bűnözői ökoszisztémában

ÁLLAMI 
BEAVATKOZÁS

normatív állami beavatkozás 
(minimális önkényességi 
amplitúdó)

diszkrecionális állami beavat-
kozás (maximális önkényességi 
amplitúdó)

n. a. (központi tervezés)

normatívan zárt piacok diszkrecionálisan zárt piacok n. a. (nincsenek magánpiacok)
a járadékvadászok érdekcsopor-
tokba tömörülnek

a járadékvadászok patronális 
hálókba tömörülnek

n. a. (nincsenek 
magánvállalkozások)

általános + szektorális adók általános + szektorális + diszkre-
cionális adók

n. a. (nincs adóbevétel a 
magánszférából a közszférába)

aktív kontrollmechanizmu-
sok (semleges felügyeleti 
beavatkozás)

megbénított kontrollmechaniz- 
musok (fegyverként alkalmazott 
felügyeleti beavatkozás)

n. a. (a gazdaság bürokratikus 
koordinációja)

TULAJDON

rendszerváltó privatizáció    
alapozza meg

posztkommunista tulajdon-
újraelosztás alapozza meg

kommunista államosítás 
alapozza meg

ellenséges kivásárlás központilag vezérelt céglerablás 
(rejgyersztvo)

kisajátítás

a de jure és de facto tulajdonjogok 
egybeesnek 
normatív beavatkozás az exogén 
tulajdonjogba

a de jure és de facto tulajdonjogok 
nem esnek egybe;
diszkrecionális beavatkozás az 
exogén tulajdonjogba

a de jure és de facto tulajdonjogok 
egybeesnek
nincsenek exogén tulajdonjogok 
(az állami tulajdon monopóliuma)

vevők és eladók közti csere 
piaci értéken

prédák vadászok általi
kivásárlása becserkészési, 
vadászati és zsákmányértéken

n. a. (normatív kisajátítás)

magántulajdon hatalom&tulajdon
(vlaszty&szobsztvennoszty)

állami tulajdon

ÖSSZEHA-
SONLÍTÓ 
GAZDASÁGTAN

piacgazdaság;
versenypiac

kapcsolati gazdaság;
kapcsolati piac

parancsgazdaság;
adminisztratív piac

szabályozott piaci koordináció kapcsolati piac-redisztribúció bürokratikus 
erőforrás-redisztribúció

kapitalizmus politikai kapitalizmus 
(maffiakapitalizmus)

szocializmus 
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Végül az 5.6. részben a gazdasági rendszerek összehasonlításához járulunk hozzá. 
Azonosítjuk a versenypiacok uralkodó gazdasági mechanizmusát, a szabályozott piaci 
koordinációt (Kornai nyomán), majd megkülönböztetjük (Polányit követve) a redisztribú-
ció két típusát: a bürokratikus erőforrás-redisztribúciót (amely az adminisztratív piacok 
uralkodó gazdasági mechanizmusa), valamint a kapcsolati piac-redisztribúciót (amely 
a kapcsolati piacoké). Ezt követi a kommunista diktatúrákra jellemző tervgazdaságok kor-
rigáló mechanizmusainak és a liberális demokráciákban működő piacgazdaságok torzító 
mechanizmusainak magyarázata, majd azoknak az annektáló mechanizmusoknak a leírása, 
amik révén a versenypiacok kapcsolati piaccá alakulnak át patronális autokráciákban. Szóba 
kerülnek majd a kapcsolati piacok módosító mechanizmusai (mint a tervezett pénzügyi 
csalás), valamint a három köztes rezsimtípus s azon belül is kiváltképp a három említett 
gazdasági mechanizmus dinamikus egyensúlyára építő piackihasználó diktatúrák gazda-
sága, amit Kína példáján mutatunk majd be. A fejezet az ún. politikai kapitalizmusok tipo-
lógiájával zárul a haveri kapitalizmustól a maffiakapitalizmusig, ahol átfogóan tárgyaljuk e 
fogalmak érvényességét, és összefoglaljuk a fejezet néhány árnyaltabb állítását is.

5.2. A kapcsolati közgazdaságtan mint a neoklasszikus 
szintézissel szembeni kihívás 

A gazdasági jelenségek konceptualizálásának legjobb módja, ha azt egy adott közgaz-
dasági elmélet értelmezési keretein belül tesszük. Voltaképpen már vannak is olyan 
közgazdaságtani elméletek, amik ilyen jelenségeket írnak le: mindazon gazdasági modellek, 
amelyeket bizonyos előre definiált helyzetekre dolgoztak ki, pontosan leírják a folyamatokat 
és a részt vevő aktorok viselkedését. Még ha feltevéseit nem is igazolja tökéletesen a valóság, 
egy modell megvilágító erejű lehet abban az értelemben, hogy közelítésként vagy referen-
ciapontként használható a gazdasági jelenségek átfogó logikájának megértéséhez. Ahogy 
a nagy angol statisztikus, George Box mondta, „minden modell hibás, de vannak, amelyek 
hasznosak”.1 Ebben az értelemben a modellek lényegében olyanok, mint az ideáltípusok 
– amiből az következik, hogy amint érvelésünk szerint a posztkommunizmus leírásához 
olyan ideáltípusokat kellene használni, amelyek közel állnak a tényleges valóságához, olyan 
közgazdasági elméletet is kell találnunk, melynek feltevései jobban illeszkednek a térség 
jelenségeihez.2

Az alapfeltevésekről folytatott vita a közgazdasági gondolkodás központi része a 20. 
század második fele óta. A közgazdászok kiindulópontja az „ortodox” neoklasszikus 
szintézis volt, ami a mikroökonómiát (az egyéni gazdasági aktorok és piaci interakcióik 
elemzését) és a makroökonómiát (az országos szintű gazdasági jelenségek és a nemzetközi 

1 Box és Draper, Empirical Model-Building and Response Surfaces, 424.
2 A megfelelő elmélet megtalálása szintén lényeges a térség gazdaságát elemző közgazdászok számára. 

Szeretnénk azonban tisztázni, hogy jelen fejezet fő célja nem a gazdasági elemzés, hanem az egyértelmű 
fogalomkészlet létrehozása az ilyen elemzések végrehajtásához [→ Bevezetés].
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kereskedelem elemzését) egységes elméleti korpuszban egyesítette.3 Az utóbbi évtizedekben 
– a mikro-makro keretet megtartva – számos új, ún. heterodox közgazdaságtani iskola 
jelent meg a szakirodalomban.4

Az általunk használt közgazdasági elmélet ugyancsak heterodox, „kapcsolati közgaz-
daságtannak” hívjuk, bár legjobb tudásunk szerint mi vagyunk az elsők, akik ezt a fogalmat 
egy közgazdaságtani iskola meghatározására használják. A kapcsolati közgazdaságtan 
részeiként olyan elméleteket fogunk majd feltüntetni, amiket általában nem szoktak egy-
be sorolni, annak ellenére, hogy valójában a neoklasszikus iskola egy koherens kihívóját 
testesítik meg. A tárgyalásunk szempontjából nem szükséges ismertetünk az összes 
heterodox iskolát, csak azokat, amelyek azonos „kaliberűek” a kapcsolati közgazdaság-
tannal – azokat, amik kétségbe vonnak egy-egy, a neoklasszikus szintézis alapjául 
szolgáló axiomatikus feltételezést. Három ilyen axiómát különböztetünk meg, amik (1) 
a gazdasági aktorokra, (2) a piacra, tehát az aktorok közti cserék összességére és (3) az 
államra vonatkoznak (5.1. ábra).5

5.1. ábra. A neoklasszikus szintézis egy-egy axiómáját kétségbe vonó három kihívás.

3 Lásd az alapvető művek közül pl. Samuelson és Nordhaus, Közgazdaságtan.
4 Colander, Holt és Rosser, „The Changing Face of Mainstream Economics”.
5 A heterodox iskolákról részletesebben lásd Mellár, Szemben az árral, 295–312; Mearman, Berger és 

Guizzo, What Is Heterodox Economics?
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 ◆ A viselkedési közgazdaságtan megkérdőjelezi a gazdasági aktorokra vonatkozó 
neoklasszikus axiómát – a racionális választások elméletét. A közgazdaságtanban 
a racionalitás – némi leegyszerűsítéssel – a haszonmaximalizáló (vagy költségmini-
malizáló) döntést jelenti. A neoklasszikus mikroökonómia modelljei azt feltételezik, 
hogy az emberek racionálisak, mert (1) a racionális döntési opcióktól való viselkedési 
eltérések véletlenszerűen, és hosszú időtávon statisztikailag kiegyenlítik egymást, va-
lamint (2) az irracionálisan viselkedőknek veszteségekkel kell szembenézniük, és végül 
is kiszorulnak a piacról, tehát az irracionális aktorok többé nem piaci szereplők, és a 
piacot a továbbiakban racionális aktorok népesítik be.6 A viselkedési közgazdaságtan 
a pszichológiára hivatkozva azzal érvel, hogy az irracionalitás nem véletlenszerű, 
hanem előre jelezhető, és a piacok működését alapvetően határozzák meg heuriszti-
kai jelenségek, valamint kognitív torzítások (veszteségkerülés, keretezés, horgonyzás 
stb.).7 A viselkedési közgazdaságtan ennélfogva úgy tartja, hogy a racionalitás 
neoklasszikus axiómáját ki kell egészíteni a gazdasági modellek ún. „korlátozott 
racionalitásának” felfogásával.8

 ◆ Az intézményi közgazdaságtan a piacra vonatkozó neoklasszikus axiómát vonja 
kétségbe – hogy a cserék a kereslet és a kínálat alapján történnek. A neoklasszikus 
szintézis úgy tartja, hogy minden esetben, ha (1) egy piaci szereplőnek birtokában 
van A, és kevesebbre értékeli B-nél, és (2) egy másik piaci szereplőnek birtokában van 
B, és kevesebbre értékeli A-nál, akkor A és B önkéntes cseréje megy végbe köztük. Az 
első szereplő ugyanis úgy látja majd, hogy a kevesebbre értékelt A-jának átadása 
a többre értékelt B-ért számára előnyös, és viszont, a másik szereplő a saját, kevesebbre 
értékelt B-jének átadását az általa magasabbra értékelt A-ért cserébe tartja majd elő-
nyösebbnek, mint ha nem történne csere.9 Az intézményi közgazdaságtan szerint ez 
nem feltétlenül igaz, mert (1) nem veszi számításba az intézmények (például a tulaj-
donjogok, szerződések, társadalmi normák) meglétét vagy hiányát, sem pedig (2) 
a tranzakciós költségeket, azaz bármit, ami az önkéntes csere megvalósításának útjában 
áll.10 Az intézményi közgazdaságtan szerint tehát azt a neoklasszikus axiómát, misze-
rint az erőforrások eloszlását csak a személyes preferenciák, avagy a kereslet és kínálat 
határozzák meg, ki kell egészíteni a politikai, gazdasági és társadalmi interakciókat 
strukturáló, létező és változó korlátok figyelembevételével.11

 ◆ A kapcsolati közgazdaságtan megkérdőjelezi az államra vonatkozó neoklasszikus 
axiómát – hogy az állam szerepe a piaci kudarcok korrigálása. A neoklasszikus 
mikroökonómia a racionalitás elve alapján arra jut, hogy az államnak szabadversenyes 
cserékbe csak akkor kell beavatkoznia, ha a piac kudarcot vall, vagyis amikor az egyéni 

6 Friedman, „The Methodology of Positive Economics”.
7 A viselkedési közgazdaságtan népszerű ismertetéseiért lásd Ariely, Kiszámíthatóan irracionális; 

Kahneman, Gyors és lassú gondolkodás; Thaler, Rendbontók.
8 Köszönettel tartozunk Krémer Balázsnak a viselkedési közgazdaságtan összefoglalásához adott 

segítségért.
9 Varian, Mikoökonómia középfokon, 15–18, 529–538.
10 Coase, „The Problem of Social Cost”; North, „Transaction Costs, Institutions, and Economic History”.
11 Williamson, „The New Institutional Economics”.
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racionalitás nem vezet csoportracionalitáshoz (ha minden egyén jól dönt, a csoport 
rosszul dönt).12 A gyakori példák közé tartozik a környezetszennyezés, vagy a közja-
vak, például a közvilágítás vagy a gátak alultermelése. A piaci kudarc meghatározását 
kiterjesztve a makroökonómia hozzáteszi, hogy az állam nemzetgazdasági szintű 
kudarcok korrigálására is beavatkozhat, amilyen a gazdasági visszaesés, az infláció 
vagy a munkanélküliség.13

A kapcsolati közgazdaságtan úgy tartja, hogy annak leírása, hogy mikor lépjen be 
az állam, figyelmen kívül hagyja a politika tényleges működését, és tévesen adottságnak 
veszi, hogy az állam, amikor „belép”, azokat az elméletileg optimális intézkedéseket 
foganatosítja, amiket a közgazdászok levezettek. Egy „mindentudó, jóindulatú dik-
tátor”14 feltételezése helyett a kapcsolati közgazdaságtan úgy vélekedik, hogy (1) a poli-
tikusok ugyanúgy viselkednek, mint bárki más, és ugyanannyira követik (vagy sem) 
az önérdeküket, mint a gazdasági aktorok, (2) ösztönzőiket a köz- és magánaktorok 
kapcsolatai határozzák meg, és (3) eszerint alakítják ki az állami intézkedéseket.15 
Éppen ezért a kapcsolati közgazdaságtan szerint az államot pusztán a piaci kudar-
cokat korrigáló intézményként való értelmezésének neoklasszikus axiómáját ki kell 
egészíteni azoknak a valóságos folyamatoknak és jelenségeknek (kapcsolatoknak) 
az elemzésével, amelyekből az állami döntések fakadnak, valamint e döntések 
hatásának a kapcsolatok szemszögéből való vizsgálatával.

Túl azon a tényen, hogy mindhárom heterodox iskola megkérdőjelezi a neoklasszikus orto- 
doxia egyik alapvető axiómáját, van még két hasonló vonásuk. Egyfelől mindhárom arra 
hivatkozik, hogy a módszertani individualizmushoz ragaszkodó neoklasszikus gondolko-
dás nem veszi figyelembe, hogy az egyéni preferenciákra és cselekvésekre a csoportok is 
hatnak, így azokat is közgazdasági elemzés tárgyává kell tenni.16 Másfelől – és a könyvünk 
szempontjából ez a fontosabb – mindhárom kihívó a valóságra hívja fel a figyelmet: 
a piaci szereplők valóságára, a piacot strukturáló társadalmi intézmények valóságára, vala- 
mint a kormányzati szereplők valóságára. Mindhárom irányzat ezeknek a meglátásoknak 
az integrálását irányozza elő a közgazdaságtan elméletébe, hogy az relevánsabb legyen az 
empirikus valóság szempontjából.17

A könyvünkben felállítandó fogalmi keret szempontjából a posztkommunista tér-
ségre leginkább a kapcsolati közgazdaságtan alkalmazható. Ezzel nem azt mondjuk, 
hogy a másik két iskola (vagy más, itt nem említett heterodox iskolák) nem lennének 
használhatók ezekben az országokban. Amit mondunk, pusztán az, hogy a kapcsolati 
közgazdaságtan kínálja a legtöbb találó magyarázatot a posztkommunista rezsimek

12 Friedman, „Market Failure”.
13 Acocella, The Foundations of Economic Policy, 122–171.
14 Holcombe, „Make Economics Policy Relevant”.
15 Holcombe, „Political Capitalism”, 2015.
16 Tomer, „What Is Behavioral Economics?”; Hodgson, „The Approach of Institutional Economics”; 

Holcombe, Political Capitalism, 2018, 44–71.
17 Nem csoda, hogy ezek a heterodox iskolák tanulnak egymástól: az intézményi közgazdaságtan be- 

építi a korlátozott racionalitás fogalmát, a kapcsolati közgazdaságtan pedig nagyban támaszkodik 
a tranzakciós költségek elméletére.
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 működésére. A fentebb jellemzett másik két irányzat ugyanis nem veszi figyelembe az 
elitérdekeknek alárendelt államok jelenségét. Ha nem szakítunk azzal az axiómával, 
hogy az állam egy jóindulatú aktor, amely a piac hibáit korrigálja a közjó szolgálatában, 
a puszta lehetőség sem merülhet fel, hogy van olyan állam, ami nem a társadalmi érdek 
elve alapján működik. Márpedig, ahogy azt a 2. fejezetben kifejtettük, a posztkommunista 
térség államai (s kiváltképp a maffiaállam) gyakran az elitérdek elvének vannak alárendelve. 
Ennek a tudomásul nem vétele lehetetlenné tenné a posztkommunista rendszerek adekvát 
meghatározását.

Ellenvetésként felhozható, hogy a „kapcsolati közgazdaságtan” felesleges nyelvújítás, 
hiszen a közösségi döntések elmélete (public choice) már elveti az állam neoklasszikus 
felfogását, amikor levezeti, hogy – bármilyen termékről vagy szolgáltatásról legyen szó 
– a szabad piac alternatívája a „politikai piac”, és vizsgálandó kérdés, hogy vajon a politikai 
mechanizmus létrehozza-e azt a kívánt eredményt, amit a magánpiac nem hozott létre.18 
A továbbiakban számos olyan elméletre is hivatkozunk majd, amik jól bevett részei az 
irodalomnak, például a járadékvadászat, a szabályozók foglyul ejtése, a prédavadászat 
vagy a korrupció tárgyalásakor. Miért nevezünk meg mégis egy új iskolát? Először is, 
a közösségi döntések elméletétől eltérően a kapcsolati közgazdaságtan nem a politikai 
folyamatok gazdasági elemzésével foglalkozik, hanem a gazdasági folyamatok politikai 
elemzésével.19 Pontosabban, minket az érdekel, hogy hogyan működik egy szabályozások 
és más állami beavatkozások által erősen befolyásolt gazdaság, illetve hogy ez a működés 
mennyiben különbözik az egyes rezsimekben a társadalmi cselekvés különféle szférainak 
más-más fokú szétválasztása függvényében. A kapcsolati közgazdaságtan bizonyos érte-
lemben a politikai gazdaságtannak az az ága, amelyben egyesül az összehasonlító rezsim- 
elmélet a gazdasági elemzéssel: az előbbi leírja a köz- és magánaktorok formális és 
informális kapcsolatait a hat rezsim-ideáltípusban, az utóbbi pedig ezen leírás alapján 
elemzi a gazdaság mechanizmusait.

Másodszor, ami fontosabb: az a tény, hogy a „kapcsolati közgazdaságtan” fogalmával 
azonosítjuk a járadékvadászatról, korrupcióról stb. alkotott elméletek közös kiinduló-
pontját, azt is jelenti, hogy „közös pályára” helyezzük őket, ahol egy továbbfejleszthető, 
tágabb elmélet kiindulópontjai lehetnek. Máshogy fogalmazva, a kapcsolati közgazdaság-
tan egy átfogó keret, amely alkalmas arra, hogy a nyugati gazdaságokra kidolgozott 
elméleteket kiterjesszük a posztkommunista rezsimekre: olyan berendezkedésekre, 
ahol a társadalmi cselekvés szférái nem különülnek el, és az aktorok informális patronális 
hálókba szerveződnek. Az említett közösségi döntések elméletét az Egyesült Államokban 
dolgozták ki, és főként nyugati kormányzatokat, illetve olyan jelenségeket elemeztek 
vele, mint a nagyvállalatok politikai befolyása vagy a kormányzati kivételezés gazdasági 
és társadalmi következményei.20 Ha meg akarjuk határozni a három csúcsbéli rezsimtípus 
leírásának fogalmait, a formális és önkéntes kapcsolatok irodalmából kiindulva dolgoz-
hatjuk ki a patronális rezsimek informális és kényszert alkalmazó kapcsolatainak megfelelő 
elemzését. Így a vertikális patrónus–kliens kapcsolatokat a horizontális, nem-patronális 

18 Alapvető mű ebben a témában Buchanan és Tollison, The Theory of Public Choice II.
19 A közösségi döntések elmélete valójában szorosan összefonódik a politikatudomány racionális 

döntéseket feltételező irányzatával. Lásd Dunleavy, Democracy, Bureaucracy and Public Choice.
20 Két mű, amely ugyanazt a jelenséget eltérő ideológiai nézőpontokból vizsgálja: Stiglitz, The Price of 

Inequality; Stockman, The Great Deformation.
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kapcsolatokkal összevetve tudjuk vizsgálni, s ez nemcsak azt teszi lehetővé, hogy az 
utóbbiakat elhatároljuk az előbbiektől, de fontos felismerésekhez is juthatunk ezáltal 
a posztkommunista gazdaságok működéséről.

Ezenkívül a kapcsolati közgazdaságtan gyűjtőfogalma alatt a korrupció terjedelmes 
irodalmára is kitérünk majd, hiszen a korrupció legfontosabb fajtái az illegális és 
informális kapcsolatokból erednek, amelyek formális politikai és gazdasági aktorok 
között állnak fenn. A következő részben ismertetjük a kapcsolatok főbb típusait, és 
felvázoljuk a korrupció tipológiáját abból kiindulva, hogy miben különbözik a nem 
korrupt kapcsolatformáló aktusoktól (mint amilyen a lobbizás).

5.3. Kapcsolat

5.3.1. Általános definíciók: kapcsolat, együttműködés, 
összejátszás

A továbbiakban a köznyelvinél szűkebb értelemben használjuk a „kapcsolat” szót, levá-
lasztva róla azokat a jelenségeket, amelyek nem tartoznak a kapcsolati közgazdaságtan 
körébe:

• Kapcsolat az az összeköttetés, amely informális/illegális és/vagy a társadalmi cse-
lekvés különböző szféráiban formálisan elhelyezkedő emberek között áll fenn.

Bár az így definiált kapcsolati jelenségek szakirodalma igen szerteágazó, s nem veszik 
„egy kalap alá” azokat a területeket, amelyeket mi egy különálló közgazdasági iskolaként 
határoztunk meg, Randall G. Holcombe Political Capitalism (Politikai kapitalizmus) című 
műve fontos kivételt jelent.21 Holcombe ugyan nem használja a „kapcsolati közgazdaságtan” 
kifejezést, de a „politikai kapitalizmus” elméletének megfogalmazásával lefekteti ennek 
az iskolának az alapjait. Holcombe fő hozzájárulása ugyanis, hogy szintetizálja a szak- 
irodalom olyan, széles körben elfogadott területeit, mint a közösségi döntések elmélete 
és az elitelmélet, s létrehoz egy koherens gazdasági elméletet, ami leírja a gazdasági 
döntéshozatal folyamatait, illetve hogy az állam miért részesít előnyben bizonyos csopor-
tokat másokkal szemben (lásd 5.1. idézet). Az Egyesült Államokat és a lobbizás kiterjedt 
amerikai rendszerét vizsgálva Holcombe rámutat, hogy liberális demokráciában, ahol 
a társadalmi cselekvés szférái elkülönülnek, erős gazdasági indokai vannak a gazdasági és a 
politikai elit döntéshozatal során történő együttműködésének. Úgy véli, a demokratikus 
társadalmak két osztályra oszlanak, a „tömegre” és az „elitre”, a kettő között a fő különbség 
pedig a politikai döntéshozatalban való részvétel tranzakciós költségeiben keresendő. 
Liberális demokráciában a tömegek úgy képviseltethetik érdekeiket, hogy (a) hivatástu-
datos politikusokat választanak, (b) érdekcsoport-szervezeteket alakítanak lobbistákkal, 
(c) saját magukat választatják meg. Csábítóan logikus az a gondolatmenet, hogy egy ilyen 

21 Holcombe, Political Capitalism, 2018.
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rezsimben nem hiányoznak sem az eszközök, sem pedig az 
ösztönzők, hogy az emberek aktivizálják magukat a rész-
vételre, ha az érdekeiket nem szolgálja senki, és végül 
(a neoklasszikus piacelmélet szellemében) kialakul majd 
„a politikailag aktív csoportok egyensúlyi halmaza”, ahol a 
még nem képviselt érdekek folyamatosan belépnek a poli-
tika főáramába.22 Mint azonban Holcombe rámutat, a rész-
vételhez, vagyis az (a), (b) vagy (c) lehetőséghez nagyszámú 
ember mozgósítása és megszervezése szükséges, akiket 
külön-külön kevés tényező ösztönöz a részvételre, mert 
egyénileg (1) keveset nyerhetnek és/vagy (2) kevés ráhatá-
suk van az eredményre, érdekcsoport-szervezetek eseté-
ben pedig a saját részvételüktől függetlenül is élvezik majd 
a sikeres lobbizás hasznát („potyautas magatartás”). Ezért 
Holcombe szerint a tömeg egy nagy tranzakciós költségű 
csoport. Ezzel szemben az elit kis tranzakciós költségű 
csoport, mert tagjai vagy politikusok, vagy a gazdasági elit-
ből jönnek: a csoport viszonylag kis létszámú, tagjai külön-
külön pedig sokat nyerhetnek a kedvező szabályozásokkal, 
és egyéni részvételük sokkal nagyobb súllyal esik latba 
a lobbifolyamatban, mint szavazáskor egy állampolgáré a 
sokmillióból.23 Az eredmény egy olyan rendszer, ahol va-
lahányszor felmerül a kérdés, hogy kit kell előnyben része-
síteni kinek a költségére, az elitek hozzák meg a döntést, és 
maguknak kedveznek, a költségeket pedig a tömegen terítik 
szét. „A gazdasági elit – írja Holcombe – úgy befolyásolja 
a kormányzat gazdaságpolitikáját, hogy az a szabályozást, a 
kormányzati kiadásokat és az adórendszer szerkezetét arra 
használja fel, hogy az ő gazdaságon belüli elitstátuszukat 
őrizze meg,” azt a politikai elitet pedig, „amely ezeket a 
lépéseket megteszi, […] támogatja a gazdasági elit, amely 
segít a politikai elitnek megőrizni a saját státuszát […]. 
Az elitek együttműködnek, hogy politikai és gazdasági ha-
talmukat felhasználva megtartsák pozícióikat a politikai és 
a gazdasági hierarchia csúcsán”.24

A kapcsolatok tekintetében ennek az elméletnek három fontos elemét kell szemügyre 
vennünk. Először is nem véletlen, hogy fentebb (Holcombe-hoz hasonlóan) az „osztály” 
szót használtuk, mivel a liberális demokráciák piacgazdaságában a kedvezményezettek, 
illetve a költségviselők csoportjának kialakulása is piaci jelenség. Még ha úgy ítéljük 
is meg, hogy Holcombe túlságosan támaszkodik a tranzakciós költségek gazdaságtanára, 
és hozzáfűzzük, hogy a kollektív cselekvés és a választói magatartás nem pusztán egyéni 

22 North, Wallis, Weingast, Violence and Social Orders, 140–142.
23 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 72–96.
24 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 1.

5.1. idézet. A kapcsolati gazdaságtan 
elméleti alapjai.

„A szociológusok és politikatudósok által ki-
dolgozott elitelmélet leírja, hogyan képesek 
az elitek hálózatot alkotni annak érdekében, 
hogy saját hasznukra ellenőrizzék a politikai és 
gazdasági intézményeket, de nem segít annak 
magyarázatában, hogy hogyan gyakorolják ezt 
az ellenőrzést. A közösségi választások elmé-
lete betölti ezt a hézagot az érdekcsoport-
politika, a járadékvadászat és a szabályozók 
foglyul ejtésének elméletei révén, amelyek 
leírják az elit által használt mechanizmusokat. 
A közösségi választások elmélete azonban, 
amely individualisztikus szemlélettel közelít 
a politikai döntéshozatal elemzéséhez, nem 
úgy azonosítja az elitet, mint amelynek tagjai 
képesek felvenni a járadékokat, és foglyul ejteni
a szabályozó ügynökségeket. Ezt a hézagot 
viszont az elitelmélet tölti  be, így az elit-
elmélet és a közösségi választások elmélete 
együttes alkalmazásával végzett elemzéssel 
lehet megmagyarázni mindazt, hogy kik a 
politikai folyamat haszonélvezői, mind pedig 
a mechanizmusokat, amelyeket e haszon meg-
szerzésére használnak. A politikai kapitalizmus 
elméletének építőkövei szilárd társadalomtudo-
mányos alapokon nyugszanak.”

– Randall G. Holcombe, Political  Capitalism: 
How Economic and Political Power is Made and 
Maintained (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2018), 170.
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költség/haszon-elemzés függvénye,25 továbbra is nyilvánvaló, hogy (1) a kimenetel, vagyis 
hogy milyen érdekcsoportok jönnek létre és milyenek nem, a részvevő felek önkéntes 
döntéseinek eredménye, (2) míg „a tömegeknek” vagy szervezetlen csoportoknak csak 
az egyes ciklusok végén van lehetőségük arra, hogy szavazzanak és megválasszák, akit 
akarnak, a szervezett érdekcsoportok napról napra hatással lehetnek a döntésekre, és 
erre az átlagembereknél több erőforrást fordíthatnak, s végül (3) az üzleti csoportok 
különösen nagy hatással vannak a demokratikus döntéshozatalra.26 Éppen ezért az, hogy 
milyen csoportok vagy magánaktorok lépnek szorosabb kapcsolatra az állami szférával, 
és melyikük tudja inkább a maga javára befolyásolni a politikai döntéshozatalt, a piaci 
„láthatatlan kéz” logikáját követi [→ 2.6.].

Másodszor, az első megállapítással szoros összefüggésben: a politikai és gazdasági 
elitek kapcsolata önkéntes jellegű és kölcsönösen előnyös. A liberális demokráciákban 
a lobbizás – az ideáltípus szintjén – legális és szabályozott, így a kapcsolat átlátható a 
nyilvánosság számára.27 Végül a harmadik megállapítás, amit Holcombe leírása alapján 
tehetünk, hogy mindkét elitcsoport haszna a formális pozíciójuk megerősítését szolgálja 
a saját, elkülönült társadalmi cselekvési szférájukon belül. Egyszerűen fogalmazva, az 
aktorok együttműködnek ugyan, de nem lépnek be egymás szférájába: a vállalkozók 
nem lesznek egyszersmind politikusok, és a politikusok nem lesznek egy személyben 
vállalkozók is. A gazdasági elit tagjai a számukra kedvező szabályozás kilobbizása révén 
nem válnak a politikai elit tagjaivá [→ 3.7.1.1.]. Tény, hogy a gazdasági elit óriási hatással 
van a politikai döntéshozatalra, de még egy ideáltipikus liberális demokráciában is 
lehetnek olyan intézmények, mint az American Legislative Exchange Council (ALEC), 
ahol az egyes államok törvényhozói és a magánszektor tagjai együttműködve dolgoznak ki 
jogszabálymodelleket, amiket aztán vitára lehet bocsátani az állami törvényhozásokban.28 
Ugyanis a kormányzati döntéseket még ebben az esetben sem a nagyvállalkozók, hanem 
a politikusok hozzák, akik szabadon elutasíthatják a lobbisták vagy az érdekegyeztető 
fórumok ajánlatait, ahogy szabadon elhatárolód(hat)nak a nem-elitek befolyásától is. Ha 
viszont elfogadják az ajánlatot, az önkéntes csere: törvényalkotás kampányfinanszírozásért 
vagy (viszonylag csekély) személyes előnyökért,29 amelyeket a politikusok politikai elő-
nyökért használnak fel a politikai gépezetben, és nem váltják át termelő tőkére vagy 
magántulajdonú gazdasági egységekre (vállalatokra stb.). Így a politikai elit tagjai nem 
kerülnek be a gazdasági elitbe: van összeköttetés a társadalmi cselekvés különböző szférái 
között, de a szétválasztás fennmarad [→ 3.2.].

Az ilyesfajta önkéntes kapcsolatra, ami a résztvevők formális pozíciójának meg-
erősítését szolgálja különálló szféráikban, az „együttműködés” fogalmát használjuk.

25 Ennek gondolatébresztő kritikájáért lásd Green és Shapiro, Pathologies of Rational Choice Theory.
26 Gilens és Page, „Testing Theories of American Politics”; Dal Bó, „Regulatory Capture”.
27 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 76–77. Vö. McGarth, Lobbying in Washington, London, and 

Brussels.
28 Vö. Greeley és Fitzgerald, „Pssst... Wanna Buy a Law?”. Lásd még Pogátsa, „A neoliberalizmus politi-

kai gazdaságtana”.
29 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 78.; Pogátsa, „A neoliberalizmus politikai gazdaságtana”, 

58–59. A „viszonylag csekély” előnyökre Holcombe azt hozza fel példának, hogy elintéznek egy 
állásajánlatot egy családtagnak a lobbizó cég üzemében. Ez nyilvánvalóan nem mérhető össze a poli-
garchák és fogadott politikai családjuk által felhalmozott vagyonokkal (lásd 3.1. idézet [→ 3.3.3.]).



5.3. Kapcsolat • 393

• Együttműködés az a kapcsolat, ahol a gazdasági szférában de facto és de jure el-
helyezkedő aktor vagy aktorok csoportja és a politikai szférában de facto és de jure 
elhelyezkedő aktor vagy aktorok csoportja önkéntes és formális/legális összeköt-
tetésben vannak egymással.

Holcombe az „összejátszás” kifejezést használja a gazdasági és a politikai elit kölcsönösen 
előnyös együttműködésére.30 Az általa elemzett önkéntes kapcsolatok azonban lobbizás, 
azaz egy formális vagy legalizált eljárás útján valósulnak meg. A mi felfogásunk szerint az 
„összejátszás” informálisabb kapcsolatokra utal:

• Összejátszás az a kapcsolat, ahol a gazdasági szférában de jure elhelyezkedő aktor 
vagy aktorok csoportja és a politikai szférában de jure elhelyezkedő aktor vagy 
aktorok csoportja informális/illegális összeköttetésben vannak egymással.

Az összejátszás három fontos aspektusból különbözik az együttműködéstől. Először is, a 
részt vevő felek formálisan elkülönülő szférákban helyezkednek el, ezek azonban in-
formálisan összekapcsolódnak. Másodszor, a kétféle elit kapcsolata egyformán lehet 
önkéntes és alapulhat kényszeren. Az önkéntes tranzakciók esetében a kapcsolat köz-
gazdasági logikája némiképp hasonlít a Holcombe-nál leírt helyzethez: mindkét fél valami 
értékeset kénytelen felkínálni a másiknak, hogy elérje az önkéntes kapcsolatfelvételt. Ilyen 
esetben a kapcsolatot lehet horizontálisnak és nem-patronálisnak jellemezni, ahol egyik 
fél sem kényszerítheti bele a másikat a cserébe (szabad belépés), se a csere folytatásába 
(szabad kilépés). A kényszert alkalmazó tranzakciók esetében viszont eléggé másféle a 
kapcsolat gazdaságtana, hiszen a kapcsolat vertikális és patronális lesz, ahol az egyik fél 
belekényszerítheti a másikat a cserébe (nincs szabad belépés), és kényszerítheti arra, hogy 
folytassa a cserét (nincs szabad kilépés). Összefoglalva, a politikai és a gazdasági elit 
kapcsolata itt piacon kívüli jelenség, vagyis nem a szabad piac logikáját követi. Ha a ked-
vezményezettek hálózatán belül létrejön egy csoport, az nem egy láthatatlan kéz vezérelte 
folyamatnak, hanem a patrónus látható kezének köszönhető. Ha a résztvevők informáli-
san és kényszer hatására kapcsolódnak, a gazdasági elit tagjai beolvadnak a politikai elitbe 
(lásd oligarchák [→ 3.4.1.]), a politikai elit tagjai pedig a gazdasági elit tagjaivá válnak (lásd 
poligarchák [→ 3.3.3.]).

5.3.2. Összejátszás és korrupció: tipológia

5.3.2.1. Az elemzés keretének kialakítása31 
Mint már említettük, a kapcsolat szoros összefüggésben van a korrupcióval. A „korrupció” 
kifejezést abban az értelemben használjuk, ahogy azt a 2.4.4. részben definiáltuk: a korrup-
ció nem más, mint „ráruházott hatalommal való visszaélés magánnyereség érdekében”. 

30 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 1.
31 Az elemzés keretét arra használjuk, hogy a korrupció struktúrája alapján hozzuk létre a tipológiát. 

Egy, az itt is tárgyalt jelenségek egy részét is magába foglaló, de funkcionális tipológiáért lásd Jávor és 
Jancsics, „Corrupt Governmental Networks.”
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A „ráruházott hatalom” itt az állami pozícióval formálisan járó hatalmat jelenti, amivel akkor 
„élnek vissza”, ha magánnyereség elérésére használják (jellemzően illegálisan). Ez magának-
torok részvételével vagy kérésére történik, vagyis közszereplők és magánaktorok össze-
játszásával. Valójában, ha belegondolunk, az összejátszásnak az eredménye definíció szerint 
korrupció, de korrupcióra sor kerülhet összejátszás nélkül is, például a sikkasztás esetében.32 
Az ilyen, egy szférán belüli esetei azonban, noha megjelenhetnek a posztkommunista térség-
ben is, nem különböznek ideáltípus szerint a nyugati rezsimekben észlelt hasonló esetektől. 
Pontosan az összejátszó korrupció az, ahol megfigyelhetők az ideáltipikus különbségek 
a társadalmi cselekvés szférái elkülönülési szintjének ideáltipikus eltérése miatt.

A korrupció modellezéséhez a definíción egyfajta „szociológiai lebontást” kell végez-
nünk: azonosítanunk kell a korrupció fő elemeit és dimenzióit, hogy lássuk, miszerint 
különböztethetők meg a korrupció egyes típusai. Egy ilyen lebontást javasol Diego 
Gambetta, aki a korrupciót egy ún. megbízó–ügynök problémaként fogja fel.33 Szerinte 
a korrupció három fő szereplője: a megbízó (truster, T), az a feljebbvaló, aki hatalommal ruház 
fel valakit; a megbízott (fiduciary, F), a hatalommal felruházott ügynök, és a korrumpáló 
(corrupter, C), aki a korrupt tranzakció kezdeményezője, mert magánnyereséghez szeretne 
jutni „olyan erőforrások által, amelyeket F nem kéne, hogy odaadjon, mert nem engedik 
meg a T-hez fűződő kapcsolatának feltételei” (kiemelés az eredetiben).34 Ebben a képletben 
F az ügynök, aki magánnyereség érdekében visszaél helyzetével a megbízója, T akaratával 
szemben. A korrumpáló, mint Gambetta kifejti, lehet más személy, mint a megbízott 
(például a megvesztegetésnek abban az esetében, amikor C azért vesztegeti meg F-et, hogy 
az juttassa hozzá a magánnyereséghez), vagy lehet ugyanaz a személy, mint a megbízott 
(F = C, mint a fent említett sikkasztás esetében, ahol a hatalommal felruházott aktor a saját 
pozíciójával él vissza a saját magánnyeresége érdekében).35

Bár Gambetta leírása megvilágító erejű, nem terjed ki azokra az esetekre, amikor 
a közszereplő egyszerre megbízó és ügynök. Pedig az állami bürokrácia hierarchiájában 
csak a legalsó szinteken lévők mondhatók tisztán ügynöknek, és a legfelül lévő tisztán meg-
bízónak:36 kettejük között mindenki az alatta lévők (közvetlen vagy közvetett) megbízója 
és a felette lévők (közvetlen vagy közvetett) ügynöke.

Ez két problémához vezet, amik egyszersmind rávilágítanak, hogy miért nem lehet 
az összejátszó korrupciónak a posztkommunista térségre jellemző változatát egy egyszerű 
megbízó–ügynök keretben leírni. Először is, ha a korrupt aktort tisztán ügynökként 
és közvetlen feljebbvalóját a megbízójaként azonosítjuk, kiemeljük az esetet annak az 
államnak a kontextusából, amelyben a korrupt cselekmény megtörténik. A kontextuális 
elemzésnek számításba kell vennie, hogy az aktor egyszerre megbízó és ügynök, és ennek 
megfelelően kell elhelyeznie az állami hierarchiában. Enélkül a korrupciót csak elszige-
telten elemeznénk, és esélyünk sem lenne az állami hierarchia különböző szintjein meg-
jelenő korrupció összehasonlító tipológiájának megalkotására. Másodszor (és ezzel szoros 

32 Vargas-Hernández, „The Multiple Faces of Corruption”, 134.
33 Gambetta, „Corruption: An Analytical Map”. A korrupció neo-institucionalista modelljéről szóló 

alapvető tanulmány Groenendijk, „A Principal-Agent Model of Corruption”.
34 Gambetta, „Corruption: An Analytical Map”, 35.
35 Gambetta, „Corruption: An Analytical Map”, 40–41.
36 Demokratikus rendszerek esetében azonban ők csakugyan megbízottak – azoknak az embereknek 

a megbízottai, akik képviselőnek választják őket. Lásd Katz, „No Man Can Serve Two Masters”.
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összefüggésben), Gambetta fogalmi kerete kizárja a hálózati korrupció lehetőségét, mivel 
fókuszát összesen három szereplőre szűkíti le. Valójában – az állam hierarchikus jellege 
miatt – ha F nem legalul helyezkedik el – mint tisztán ügynök –, hanem egyszersmind T 
is, alárendeltjeit (F-jeit) felhasználhatja kiszolgálóként a korrupt ügyletei elősegítésére.37

Elméletben lehetséges volna egy komplexebb megbízó–ügynök modell felállítása, ami 
kiterjedhetne az állami szintű hálózati korrupció eseteire is. Gyakorlatban azonban úgy 
véljük, hogy a posztkommunista korrupció legáttekinthetőbb tipológiáját úgy kaphatjuk 
meg, ha egy eredeti elemzési keretet állítunk fel. Kezdve a korrupt tranzakcióban részt vevő 
aktorokkal, számításba kell vennünk (1) privát szereplőket éppúgy, mint közszereplőket, 
minthogy bennünket az összejátszó korrupció érdekel, és (2) a közszereplők hierarchiáját. 
Az aktorok formális pozíciója szerint tehát három általános szintet különböztethetünk 
meg: magánaktorokat, köztisztviselőket és kormányzati aktorokat. Az utóbbi két szint 
egyaránt a politikai cselekvés szférájához tartozik, megkülönböztetésük azonban kulcsfon-
tosságú. A közigazgatás (vagy bürokrácia) ugyanis csak foganatosítja a törvényt, felügyeli 
a végrehajtását és részt vesz az állami intézmények mindennapi működésében, míg a 
kormányzati aktorok törvényt alkotnak, és szabályozzák a közigazgatást.38 Mindhárom 
általános szintet tovább lehet bontani alszintekre, de itt csak egyfajta megkülönböztetést 
kell tennünk, éspedig az elit és a nem-elit aktorok között. Ezeket általánosságban ugyanúgy 
határozzuk meg, mint a 2. fejezet elején [→ 2.2.2.]. Konkrétabban az egyes szinteken az elit 
és a nem-elit így értelmezhető:

 ◆ a magánaktorok körében a nem-elit az egyszerű állampolgárt vagy kis- és középvál-
lalkozót jelenti, míg az elit a nagyvállalkozókat és az oligarchákat;

 ◆ a köztisztviselők körében a nem-elit azokat a tisztviselőket jelenti, akiknek az a 
feladata, hogy közvetlen, napi kapcsolatban legyenek az állampolgárokkal mint ma-
gánszemélyekkel, míg az elit a nem-elit tisztviselők főnökeit (azaz a minisztériumok 
vagy állami szervezetek vezetőit, akik az állampolgárok nézőpontjából rendszerint 
háttérben maradnak);

 ◆ a kormányzati szereplők körében a nem-elit a törvényhozásnak vagy a helyi önkor-
mányzat felügyelő testületének azokat a tagjait jelenti, akik nem részesei a végrehajtó 
hatalmi ágnak, míg az elit az országos vagy önkormányzati végrehajtó hatalommal 
bíró tisztségviselőit, például a polgármestert, a miniszterelnököt vagy a köztársasági 
elnököt.39

Gambetta fogalmai szerint a magánaktorok lehetnek korrumpálók (C), a nem-elit köztiszt- 
viselők lehetnek korrumpálók és megbízottak (C és/vagy F), az összes többi aktor pedig 
lehet korrumpáló, megbízott és megbízó is (C, F és/vagy T). A társadalmi cselekvés szféráit 
nézve „a magánaktorok elitje” nagyjából szinonim a „gazdasági elittel”, bár beletartozhat-
nak elit aktorok a közösségi cselekvés szférájából is. Ugyanígy a privát nem-elitnek része 

37 Vö. Jávor and Jancsics, „Corrupt Governmental Networks”.
38 Erre vezethető vissza az „adminisztratív” korrupció és „az állam foglyul ejtése” közötti különbségtétel 

a korrupció irodalmában. Lásd Knack, „Measuring Corruption”, 256.
39 Liberális demokráciában az elit kormányzati szereplők közé tartoznak a kormányzó párt azon vezetői 

is, akik nem parlamenti képviselők.
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lehet a piaci és a közösségi nem-elit is, például az egyszerű állampolgárok. Ami a közszek-
tort illeti, itt a kormányzati szereplők megfelelnek a politikai elitnek, a köztisztviselők pedig 
a nem-elitnek.

Összejátszás-definíciónkból következik az összejátszó korrupció fogalomszerkezeté-
nek második nélkülözhetetlen aspektusa, mely az aktorok közötti informális/illegális 
összeköttetések típusaira terjed ki. Ezeket három dimenzió szerint osztályozhatjuk. 
Az első az aktor szerepe a korrupcióban: lehet (a) igénylő, aki keresletével elindítja a korrupt 
ügyletet; (b) ellátó, aki visszaél a közszférában ráruházott hatalommal; vagy pedig (c) 
kiszolgáló, aki mindkét félnek dolgozik azzal a feladattal, hogy végrehajtsa vagy elősegítse 
a korrupt ügyletet (gyakran mint az ellátó ügynöke). Ha itt is Gambetta fogalomrendszerét 
követjük, az igénylő a C, míg az ellátó és a kiszolgáló valójában az F két típusa: az ellátó 
olyan F, aki önkéntesen lesz a korrupt kapcsolat részese, míg a kiszolgálót a T-je utasítja 
erre.40 Továbbá tekintetbe véve Gambettának azt a meglátását, hogy F egyben C is lehet 
bizonyos esetekben, el kell fogadnunk, hogy egy aktor nem feltétlenül csak egyféle 
szerepet játszhat, hanem egyformán lehet igénylő és ellátó. Ez az az eset, amikor valaki 
arra használja fel a közszférában betöltött pozícióját, hogy korrupt hálózatot építsen ki, s 
ily módon a korrupciót monopolizálja az adott szinten (a korrupt közszereplő arra utasítja 
alárendeltjeit, hogy korrupt módon cselekedjenek, de nem engedi meg nekik, hogy saját 
magánhasznukra elégítsenek ki bármiféle korrupt keresletet).

Az ellátók „kínálatának” (és az igénylők keresletének) konkrét tárgya a diszkre-
cionális bánásmód az állami intézmények részéről, ami törvény szerint normatív és 
mindenki számára egyenlő kéne, hogy legyen. A diszkrecionális bánásmód eredménye 
lehet (a) közvetlen előny, például egy engedély megszerzése vagy egy túlárazott köz-
beszerzési tender elnyerése (mely esetekben az ellátó egyetlen lépésben juttatja valamilyen 
előnyhöz az igénylőt, nem törődvén az ilyen előnyök jogi feltételeivel), vagy (b) közvetett 
előny, amikor egy befolyásos (pl. elit kormányzati) aktor valaki másnál éri el, hogy 
előnyhöz juttassa az igénylőt. Az ellátók által nyújtott szolgáltatások mint közvetett 
előnyök között kiemelten fontos a védernyő [→ 3.6.3.1.], ami ebben a kontextusban 
a kontrollmechanizmusok diszkrecionális alapú hatástalanítását jelzi. Magyarán szólva, 
az ellátó – főként az összejátszó korrupció kifinomultabb formáiban – azt kínálja fel, 
hogy fedezi a korrupt cselekményeket, ezáltal biztosítva, hogy a kontrollszereplők (mint 
a helyi felügyeletek vagy a rendőrség) ne tartsák be törvényi kötelezettségeiket, és szemet 
hunyjanak a törvénytelenség felett.41

Visszatérve fogalomrendszerünk kibontásához, a korrupció második dimenziója – az 
aktorok személye mellett – az összeköttetés rendszeressége, vagyis hogy az egyes aktorok 
közötti korrupt tranzakciók alkalmiak-e (olyanok, amelyeket esetenként tárgyalnak meg), 
vagy tartósak (azaz hosszabb távú viszonyt feltételeznek számos egymás utáni tranzakció 
megvalósulásával). Végül pedig, mint fentebb kifejtettük, különbséget kell tennünk az 
önkéntes és a kényszert alkalmazó kapcsolatok között. Fogalmi keretünkben a kényszert 

40 Ebben a modellben nem használjuk explicit módon a „megbízó” mint olyan fogalmát, mert ha 
a korrupció megbízó–ügynök típusú probléma, és az ügynök a megbízó akarata ellenére korrumpál a 
maga javára, akkor a megbízó nem része a szóban forgó korrupt hálózatnak. (Ha pedig része, akkor 
vagy igénylő, vagy ellátó, vagy – magasabb szintű – kiszolgáló.)

41 A védernyő egyszersmind közvetlen hasznot is jelenthet a megvesztegetett ellenőrző aktor számára. 
Ledeneva, How Russia Really Works, 86.
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alkalmazó kapcsolatok alárendeltségi vagy patronális kapcsolatként is jellemezhetők (vagy 
éppen patronális alárendeltségként), ahol (1) mindig az egyik fél (a patrónus) akarata 
érvényesül a tranzakcióban a másikéval (a kliensével) szemben, és (2) nincs szabad kilépés 
a fentebb definiált értelemben.

5.3.2.2. Önkéntes korrupció: szabadversenyes korrupció, haveri korrupció 
és államszervezeti összejátszás

Miután definiáltuk a két aktort és a közöttük fennálló kapcsolatok fajtáit, felvázolhatjuk az 
elemzés fogalomrendszerét. A következő hat ábrán (5.2.–5.7. ábra) a körök az ideáltipikus 
rendszerek szereplőit jelképezik, a különböző kitöltésekkel és nyilakkal pedig az ideálti-
pikus korrupciós mintázatokat igyekszünk megragadni, azaz hogy melyik szint aktorai 
milyen jellegű összeköttetésben állnak egymással. Ezeket a sematikus leírásokat nem szabad 
kizárólagosként értelmezni; nem mondjuk, hogy – például – a szabadversenyes korrup-
cióban biztosan egy elit magánaktor van összeköttetésben két nem-elit köztisztviselővel, 
csak mert ez így szerepel az ábrán. Sokkal inkább úgy kell tekinteni ezeket az ábrákat, 
mint egy adott korrupciós mintázat példáit, amelyek a vele járó tranzakciók jellegzetes 
struktúráit és formáit szemléltetik. Szintén lényeges, hogy nem határozzuk meg előre 
a korrupciós mintázatok elterjedtségét: minden egyes korrupciós mintázat az ország más-
más részein, más-más mértékben lehet jellemző. A leírás érdekében megkülönböztetjük, 
amikor ezek a mintázatok (1) lokálisan, azaz a rezsim egyetlen intézményében jelennek 
meg, illetve amikor (2) országosan, azaz a mintázat uralkodóan jellemző a rezsim adott 
típusú aktorainak minden érintkezésére.42

Az elemzési keretünket használva az összejátszó korrupció hat fajtáját határozhatjuk 
meg. Ezt a részt a három önkéntességen alapuló típusnak szenteljük, melyek közül az 
első a szabadversenyes korrupció (5.2. ábra):

• Szabadversenyes korrupció az a korrupció, ahol a magánaktorok nem-elit köz-
tisztviselőkkel játszanak össze, és a korrupt ügyleteket önkéntesen és alkalmilag 
viszik véghez. Míg az összejátszást mindkét fél kezdeményezheti, a korrupt tranz-
akciót a magánaktor kezdeményezi (ő az igénylő), és a köztisztviselő az ellátó.

A szabadversenyes korrupció esetében a magánérdekek illegitim módon érvényesülnek az 
állami és önkormányzati elosztással, megrendelésekkel, koncessziókkal és jogosultságokkal 
kapcsolatos döntésekben. Így törvénytelen csereügyletek jönnek létre egymástól elkülönülő 
gazdasági szereplők és nem-elit állami tisztviselők (hivatalnokok, rendőrök stb.) között. 
A szabadversenyes korrupció egyedi jelenségek sorozata: egy döntésre jogosult hivatalnok 
pénzt vagy más előnyöket fogad el vagy kér azért, hogy egy ügyet a magánaktor számára 
kedvezően intézzen el. Egy államot akkor tekintünk „korrupt államnak”, ha sok ilyen eset 
fordul elő, vagy ha állampolgári, üzleti ügyeket jószerivel csak kenőpénz ellenében lehet elin-
tézni [→ 2.4.4.]. Ez az az eset, amikor a szabadversenyes korrupció országosnak mondható, s 

42 Egy részletesebb, empirikus vizsgálatban az elterjedtséggel mint változóval kéne számolni, ahol (1) és 
(2) egy skála két végpontját jelentik.
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nem marad pusztán helyi. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy még akkor is, ha a mintázat 
országosan megfigyelhető, a szabadversenyes korrupció aktusai mindig alkalmiak, azaz 
esetről esetre történnek meg, amikor valaki elhatározza, hogy korrupt tranzakcióban vesz 
részt, és egyik oldalon sem szerveződik meg a korrupció csoportfunkcióként. A szabad-
versenyes korrupció példái ezenkívül az ügylet mindkét oldalán önkéntességen alapulnak. 
Ebből a szempontból mellékes, hogy a kenőpénzt konkrétan kérik-e a közigazgatás tagjai, 
vagy egyszerűen csak hajlandók elfogadni. Meghatározásunk szerint a korrupt szolgáltatást 
a kínálati oldalon a közigazgatás pozíciójukkal visszaélő tagjai nyújtják, míg az ezt elfogadó 
magánaktorok részéről van igény (kereslet) az ilyen tranzakciókra. Mindkét fél szabadon 
elutasíthatja a korrupt szolgáltatásra tett ajánlatot, bár előfordulhat, hogy egy becsületes 
magánaktor hátrányos helyzetben találja magát a korrupt magánaktorokkal szemben (főleg 
ha a mintázat országosan elterjedt).

5.2. ábra. A szabadversenyes korrupció sematikus ábrázolása.

Ennek a mintázatnak a nevében a „szabadversenyes” kifejezés részint arra utal, hogy a 
résztvevők tranzakciói önkéntesek [→ 2.6.], részint pedig, hogy a korrupciós lehetőségek 
nem korlátozódnak egy konkrét embercsoportra. Más szóval a szabadversenyes korrup-
ciót „nyílt hozzáférésű”-ként is jellemezhetnénk, lévén a megfelelő (anyagi) erőforrások 
birtokában bárki beléphet az ilyen korrupciós kapcsolatokba. A nyílt hozzáférés továbbá 
szabad belépésű versenyt eredményez: ahol mind a korrupt keresletet, mind pedig 
a kínálatot (ellátást) sok szereplő képviseli, a magánaktorok versenghetnek abban, hogy 
ki ajánl több kenőpénzt, a közszféra aktorai pedig abban, hogy mennyit kérnek.43 Mono- 
polisztikusabb esetekben, mint amilyen egy közbeszerzési tender, csak a magánaktorok

43 Diaby és Sylwester, „Corruption and Market Competition”.

Kormányzati
aktorok

Elit

Nem-elit

Elit

Nem-elit

Elit

Nem-elit

Köztisztviselők

Magánaktorok

Igénylő Ellátó Nincs szerepe

Rendszeres tranzakció Alkalmi tranzakció Önkéntes tranzakció Alávetés



5.3. Kapcsolat • 399

versenyezhetnek, a közszféra szereplője pedig nagyobb járadékot söpörhet be. Az ilyen 
tranzakciók törvénytelen jellege természetes módon generál egy ún. strukturális szakadékot 
a korrupt kínálat és kereslet közé, ami egy korrupciós bróker megjelenését teszi szükségessé 
a korrupciós piac működése érdekében [→ 5.3.3.2.].44

Az önkéntes korrupció második mintázata a haveri korrupció (5.3. ábra):

• Haveri korrupció az a korrupció, melynek során az elit magánaktorok összejátsza-
nak az elit köztisztviselőkkel vagy kormányzati aktorokkal, és a korrupt tranzak-
ciókat önkéntesen, de vagy alkalmilag, vagy tartósan hajtják végre (néha köztiszt-
viselők és nem-elit magánaktorok részvételével). Míg az összejátszást bármelyik 
fél kezdeményezheti, a korrupt tranzakciót a magánaktor kezdeményezi (ő az 
igénylő), míg a kormányzati aktor az ellátó.

5.3. ábra. A haveri korrupció sematikus ábrázolása.

A mi értelmezésünk szerint a „haver” (crony) az a konkrét személy, aki informális 
önkéntes kapcsolatban van egy elit köztisztviselővel vagy kormányzati aktorral, aki 
dönt arról, hogy a haverját előnyben részesíti az állami pozíciókért vagy kegyekért foly-
tatott versenyben.45 A „haver” szó a „barát” szinonimája, s így semmiféle alárendeltségi 
vagy patrónus–kliens kapcsolatra nem utal.46 Előfordulhat, hogy az informális önkéntes 
kapcsolat létrejön már a konkrét korrupt tranzakció előtt, például ha régi barátokról, 
családtagokról vagy korrupt üzleti partnerekről van szó. Ilyen esetekben a „nepotizmus” 

44 Jancsics, „»A Friend Gave Me a Phone Number«.”
45 Vö. Khatri, Tsang és Begley, „Cronyism”.
46 „Crony.”
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szóval jelölhetjük a haveri korrupció e sajátos altípusát. 
A haveri korrupciónak azonban lehetnek nem nepotista 
esetei is, amikor a kapcsolat egyetlen alkalomra jön létre 
a magánaktor és a kormányzati aktor között. A haveri kor-
rupció meghatározó jegye – mely típust meg fogjuk még 
különböztetni az állam foglyul ejtésétől is – a kapcsolat 
önkéntes jellege. A haveri korrupció bizonyos értelemben 
egyenlők szövetsége, egy „kliens–kliens kapcsolat”,47 ahol, 
noha az adott személyek számos alkalommal összejátszanak 
magánnyereségért, egyik fél sem kényszerítheti a másikat 
arra, hogy a jövőben is részt vegyen hasonló ügyletekben. 
Ha haverokról beszélünk, az azt jelenti, hogy egyik oldal-
ról sem építenek ki függőséget, magyarán nincs patronális 
kapcsolat a felek között. Mindkét fél önként lép be a kap-
csolatba a maga nyeresége végett, és szabadon kiléphetnek, 
ha ezt a lehetőséget tartják előnyösebbnek.

Amikor a haveri korrupció lokális jellegű, azaz egyet-
len kormányzati szereplő vagy intézmény érintett benne, 
akkor nagy valószínűséggel alkalmi is. A résztvevők kö-
zötti kapcsolatnak lehet ugyan előtörténete, a felgyülemlett 
társadalmi tőkét esetenkénti korrupt tranzakciók végrehaj-
tására használják fel anélkül, hogy a nagyobb rendszeres-
ség jeleit mutatnák. Amikor azonban a haveri korrupció 
terjedni kezd, és országosan egyre inkább uralkodóvá 
válik, a korrupt kapcsolatok is állandósulnak a haveri há-
lózat rendszerszerűvé válásával párhuzamosan. Informal 
Politics in Post-Communist Europe (Informális politika a 
posztkommunista Európában) című könyvében Michal 
Klíma e helyzet csehországi megjelenésének adja részletes 
elemzését. Klíma szerint a cseh politikai életre a nagyvállal-
kozók és pártemberek (bár nem teljes pártok) kölcsönösen 
előnyös szövetségei jellemzők, ahol mindkét fél a hatalmi 
centralizáció és a személyes vagyonosodás elvén működik. 
A politikai szférát alulról átszövő informális hálózatok létre-
hozásával az ilyen haveri hálózatok a szférák összejátszását 
idézik elő, mivel a politikai aktorok meghatározóvá válnak 
a piaci cselekvésben, a gazdasági aktorok pedig a politikai 
cselekvésben – bár ez nem annyira mélyreható folyamat, 
mint a maffiaállamban (lásd 5.2. idézet).

A haveri korrupció lényegét tekintve hasonlít a szabadversenyes korrupcióhoz. A fő 
különbség az, hogy a haveri korrupció a politikai cselekvés szférájának magasabb szintjeire 
ér fel, egészen az elit köztisztviselőkig és kormányzati aktorokig. A szabadversenyes 
korrupció esetében a direkt döntéshozót környékezik meg: például azt, aki arról dönt, 

47 Klíma, Informal Politics in Post-Communist Europe, 13–15.

5.2. idézet. A rendszerszerű haveri 
korrupció és hatása a politikára.

„A senki által nem választott informális struktúrák 
gyakran nagyobb hatalmat birtokolnak, mint 
a parlament és a kormányzat, de ugyanakkor 
rajtuk keresztül működnek […] A csúcson a 
nem hivatalos országos főnökök vagy oligarchák 
állnak, akik szimbiózisban dolgoznak a pártok 
kulcsfontosságú képviselőivel. A központi főnö- 
kök pozícióját betölthetik a legmagasabb rangú 
politikusok és országos lobbisták vagy kereszt-
apák éppúgy, mint a legnagyobb vállalati 
konglomerátumok képviselői. E körökön belül 
zárt ajtók mögött hozzák a döntéseket a leg-
különfélébb informális szívességek cseréjéről. 
Túl a legnagyobb belföldi tenderek és az uniós 
alapokból indított projektek klasszikus leosz-
tásán, ezek a hálózatok döntenek a kormány 
választás utáni összetételéről vagy éppenséggel 
a kormány megbuktatásáról is. [Ennek eredmé-
nyeként] a pártelit jelentős részére kettős 
lojalitás volt jellemző, vagyis nemcsak a saját 
pártjuk iránt voltak lojálisak, hanem egy bizonyos 
nem transzparens üzleti kör iránt is. Pontosan 
ezek a kettős lojalitások ütköztek gyakran 
kölcsönösen, károsítva a pártfegyelmet, azaz 
a pártfrakciók összetartását a parlamentben és a 
többpárti koalíciókban. […] Ugyanakkor a nem 
transzparens vállalkozások iránti hűség rejtett 
jellege a nyilvánosság fokozódó frusztrációjához 
és a politikai elitbe vetett bizalom egyre foko-
zódó hiányához vezetett. […] Ez a folyamat 
rendszerszerűen rongálja a politikai rendszer és 
a gazdasági piac minden elemének működését, 
akárcsak a politikai kultúrát.”

– Michal Klíma, Informal Politics in Post-Communist 
Europe: Political Parties, Clientelism and State-
Capture, 1. kiadás (Routledge, 2019), 10., 15., 27.
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hogy kinek adjanak el egy ingatlant, vagy ki nyer egy nyilvános pályázaton. A haveri 
korrupció esetében azt közelítik meg, aki arról dönt, melyik ingatlan válik eladhatóvá, 
vagy melyik projektet bocsássák nyilvános pályázatra. A haver és politikai partnere más-
más szférában, de a társadalmi hierarchiának ugyanazon a szintjén működnek: a maguk 
berkeiben mindketten befolyásosak, és szabadon döntenek arról, hogy kölcsönös előnyök 
érdekében összejátszásra használják fel pozíciójukat.

További különbség a szabadversenyes és a haveri korrupció között a rendszerszerű-
ség, valamint a kiszolgálók megjelenése a korrupt tranzakcióban. A kormányzati aktorok 
felhasználhatják a közigazgatás hozzájuk tartozó részét a haveri korrupció megvalósítá-
sára, utasítva az köztisztviselőket arra, hogy bizonyos emberekkel kedvezően bánjanak. 
A kormányzati aktorokkal tipikusan az elit köztisztviselők vannak közvetlen kapcsolatban, 
és ők használhatják arra alárendeltjeiket (az államapparátus nem-elit aktorait), hogy segítsék 
elő a korrupt tranzakciók kivitelezését. A formális és törvényes függőségi viszonyokat az 
efféle visszaélés törvénytelen alárendeltséggé változtatja, ahol is az elit köztisztviselő a 
kormányzati aktor, a nem-elit köztisztviselők pedig az elit főnökeinek akaratát hajtja végre.

A tudományos és a köznyelvben a „haveri” jelzőt néha annak a hangsúlyozására 
használják, hogy az állam lobbizás eredményeként partikuláris érdekek szolgálatában 
érvényesíti jogköreit.48 Egyrészt az összehasonlítás érthető, mert mind a haveri korrupció, 
mind pedig a lobbizás elit magánaktorok részvételét feltételezi, akik önkéntes alapon 
teremtenek kapcsolatot a politikai cselekvés szférájának aktoraival. Másrészt azonban 
a haveri korrupció különbözik a lobbizástól abban, hogy az előbbi informális/illegális 
kapcsolatokon és tranzakciókon alapul, és velejárója a kedvező elbánás bizonyos 
személyekkel, nem pedig egyes ágazatokkal vagy érdekcsoportokkal [→ 5.4.2.3.].

Végül az önkéntes korrupció harmadik mintázata az államszervezeti összejátszás 
(5.4. ábra):

• Államszervezeti összejátszás az a korrupció, ahol elit közigazgatási aktorok (az 
állami szervezetek vezetői) játszanak össze magánaktorokkal, és a korrupt tranzak-
ciókat önként és rendszeresen hajtják végre (nem-elit köztisztviselők mint kiszol-
gálók felhasználásával). Mind az összejátszást, mind pedig a korrupt tranzakciót 
a közigazgatási aktor kezdeményezi, és az ellátó szerepét is ő tölti be.

Ellentétben a szabadversenyes korrupcióval, ahol a korrupt szolgáltatás iránti kereslet és 
kínálat, azaz az igénylő és az ellátó a társadalmi cselekvés más-más szférájában jelenik 
meg, a felülről kiinduló államszervezeti összejátszásban az igénylő és az ellátó szerepe 
összeolvad. Az elit köztisztviselő ugyanis az, aki visszaél a ráruházott hatalmával, 
méghozzá saját nyeresége érdekében. Konkrétabban az ilyen esetekben egy állami tulajdonú 
vállalat vezető pozíciót elfoglaló menedzserei (a zömük vagy akár mindannyiuk) „árusítják 
ki informális hálózatok segítségével saját szervezetük erőforrásait. Ehhez elsősorban egy 
belső szervezeti hálót építenek ki. Az ilyen módon foglyul ejtett szervezetek saját működési 
potenciáljukat élik fel, jelentősen csökkentve ezzel hatékonyságukat. [Magyarországon 
a 2010 előtti] BKV (BKK) és a MÁV eklatáns példái az ilyen, belső elitek által foglyul ejtett 
kannibalisztikus hálózatoknak. A hálózat szervezői döntési hatalommal rendelkeznek 
például a beszállítók kiválasztásában, és tipikusan túlárazott termékek vagy szolgáltatások 

48 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 3–4; Henderson, „The Economics and History of Cronyism”.
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árából visszaosztott részesedésként (kickback) fölözik le az illegális profitot” (kiemelés 
tőlünk).49 Az ilyen egyezségek – a haveri korrupcióval ellentétben – nem állhatnak össze 
országos hálózatokká, de mindig magukban foglalnak helyi hálózatokat, az egyezség típusa 
pedig lehet elterjedt, amennyiben a (korrupt) állam legtöbb szervezetére jellemző.

A korrupt tranzakciókban részvevő magánaktorok önként játszanak össze az 
államszervezeti aktorokkal, akiktől túlárazott megrendeléseket kapnak a rendszeres 
kapcsolatukra tekintettel. Az állami szervezetek vezetői így olyan sémát vagy „gépezetet” 
hoznak létre, melynek révén módszeresen magánkezekbe tudják juttatni a szervezetük 
államháztartási erőforrásait. Az ilyen sémák – az állami szervezetek ún. puha költségvetési 
korlátai miatt50 – tipikusan hosszabb ideig képesek működni, mint a hasonló konstrukciók 
a magánvállalkozásoknál, de közben folyamatosan fenyegetik őket az állam belső és 
külső ellenőrző megbízottjai. A kontrollmechanizmusok lehető legtovább tartó deak-
tiválása a korrupt hálózatok fenntartásának egyik kulcsfontosságú eleme, amit az 
államszervezeti összejátszás felelősei különféle módszerekkel, például megvesztegetéssel 
és „technicizálással” érnek el. Mint Jancsics kifejti, a szervezet olyan szakértői, mint 
„középszintű szakemberek, jogászok, könyvelők vagy mérnökök” aktív közreműködése 
révén a korrupt hálózat szervezői személyre szabják a tendereket oly módon, hogy csak az 
előre kiválasztott magánaktorok teljesítsék a pályázat elnyerésének feltételeit [→ 4.3.4.2.]. 
Jancsics erre is Magyarországról hoz példát, ahol az adóhatóság pályázatot írt ki gépkocsik 
vásárlására a szervezet számára. Mint írja, a pályázati dokumentációban „a kívánt járművek 
technikai paramétereit (autó hossza, motor teljesítménye stb.) úgy határozták meg, hogy 
annak kizárólag egy bizonyos gyártó egy konkrét típusa felelt meg”.51

5.4. ábra. Az államszervezeti összejátszás sematikus ábrázolása.

49 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 163.
50 Kornai, „Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez”.
51 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 164.

Kormányzati
aktorok

Elit

Nem-elit

Elit

Nem-elit

Elit

Nem-elit

Köztisztviselők

Magánaktorok

Igénylő Ellátó Nincs szerepe

Rendszeres tranzakció Alkalmi tranzakció Önkéntes tranzakció Alávetés



5.3. Kapcsolat • 403

5.3.2.3. Kényszert alkalmazó korrupció: Alulról indított állam-foglyulejtés, 
felülről indított állam-foglyulejtés, bűnöző állam

Bár az önkéntes korrupció kétségkívül fontos jelenség a posztkommunista térségben, 
a kapcsolatok informális szálai sok esetben rendeződnek az alávetés patrónus–kliens 
mintázataiba is. Ekkor a domináns aktorok maguk alá rendelik az alsóbb szintek akto-
rait, így informális hálózatokat hoznak létre, amelyek hatalmukba kerítik a formális in-
tézményeket, és díszletekként használják őket. A következőkben a patronális alárendeléssel 
járó, kényszert alkalmazó korrupció eseteit fogjuk kategorizálni.

A rendelkezésre álló szakirodalommal összhangban a „foglyul ejtés” általános fogalmát 
a következő értelemben használjuk, a kényszert alkalmazó korrupció kontextusában:

• Foglyul ejtés az a korrupció, melyben az összejátszás jellege szerint kényszert 
alkalmazó, és a foglyul ejtett társadalmi tevékenységi szférájának csak egy részét 
érinti. Máshogy fogalmazva, a foglyul ejtés csak a kényszert alkalmazó korrupció 
részleges eseteire vonatkozik.

A korrupcióról szóló irodalomban a „foglyul ejtés” azt jelöli, hogy az állam működését 
jogellenes és illegitim módon gazdasági elitek speciális érdekeinek rendelik alá.52 Kon-
textusba helyezve mi háromféle módon definiáljuk újra a foglyul ejtést. Először is, mint 
a kifejezés eredeti értelme sugallja, a folyamatban kell lennie valakinek, aki foglyul esik, 
azaz akinek az akaratán kényszert alkalmazva felülkerekedik a foglyul ejtő. Ennélfogva a 

52 „Anticorruption in Transition”, 3.

5.5. ábra. Alulról indított állam-foglyulejtés sematikus ábrázolása.
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meghatározást le kell szűkítenünk a kényszert alkalmazó korrupcióra. Másodszor, a foglyul 
ejtésnek három típusát különböztetjük meg, köztük olyan eseteket is, amelyeket nem a gaz-
dasági elit kezdeményez vagy követel (mint azt „az állam foglyul ejtése” fogalom használói 
rendszerint feltételezik).53 Végül hozzátesszük a foglyul ejtés definíciójához, hogy az mindig 
és szükségképpen részleges. Egyfelől ugyanis az ilyen behatárolás hiánya ahhoz a zavaros 
helyzethez vezetne, ahol szinte minden, a demokratikus berendezkedést felváltó autokráciát 
vagy diktatúrát is az állam bizonyos szereplők általi foglyul ejtéseként lehetne jellemezni.54 
Másfelől el akarjuk kerülni két eset összemosódását: az egyikben oligarchák ejtik foglyul 
az állam bizonyos részeit, a másikban egy fogadott politikai család egypiramisos patronális 
hálója az egész államot bűnszervezetként működteti.55 Elméleti szinten az utóbbi esetet 
nevezhetnénk „teljes foglyul ejtésnek”, az előbbit pedig „részleges foglyul ejtésnek”, de 
a gyakorlatban a két helyzetet világosabban és határozottabban meg lehet különböztetni, 
ha a foglyul ejtés definícióját előzetesen leszűkítjük a részleges esetekre.

A fő dimenzió, amely szerint a foglyul ejtés fajtáit meg lehet különböztetni, a foglyul 
ejtés iránya. Ennek két esete van: (a) alulról indított állam-foglyulejtés, ahol a korrupt 
tranzakcióra a magánszektorban van kereslet, és (b) felülről indított állam-foglyulejtés, 
ahol a korrupt tranzakciót a közszektorban igénylik.

A következőkben leírjuk a kényszert alkalmazó korrupció három típusát, melyek 
közül az első az állam alulról indított foglyul ejtése (5.5. ábra), amit a szakirodalomban 
egyszerűen mint „az állam foglyul ejtését” szoktak említeni:56

• Alulról indított állam-foglyulejtés az a korrupció, ahol elit magánaktorok játsza-
nak össze elit köztisztviselőkkel vagy kormányzati aktorokkal, a korrupt tranzak-
ciókat pedig kényszert alkalmazva és alkalmilag vagy tartósan hajtják végre (néha 
köztisztviselők és nem-elit magánaktorok mint kiszolgálók bevonásával). Mind 
az összejátszást, mind a korrupt tranzakciót a magánaktor kezdeményezi (ő az 
igénylő), és a kormányzati aktor az ellátó.

Az állam alulról indított foglyul ejtésének esetében az aktorok együttműködése nem- 
csak a korrupció kínálati oldalán válik komplexebbé, hanem a keresleti oldalon is, mint-
hogy a magánszektorból érkező korrupciós partnerek oligarchák vagy a szervezett alvilág 
bűnözővezérei. Bár mindkét típus része a gazdasági elitnek (s egyszersmind a privát szférának 
is), különbséget kell tenni közöttük. A szervezett alvilág bűnözővezére alapvetően törvénytelen 
gazdasági tevékenységet (drogkereskedelem, prostitúció, olajszőkítés, védelmi pénzek szedése 
stb.) folytat törvénytelen körülmények között. Harcban áll a közhatalom képviselőivel, akiket 
illegitim eszközökkel (vesztegetéssel, fenyegetéssel, zsarolással, olykor fizikai erőszakkal) 
törekszik befolyása alá vonni. A posztkommunista rendszerek oligarchája azonban törvé-
nyes gazdasági tevékenységhez igyekszik törvénytelen támogatást szerezni a korrupció 

53 TI, „Corruption Perceptions Index 2017 – Full Source Description”.
54 Igaz, a foglyul ejtésnek informálisnak/törvénytelennek is kell lennie, hiszen velejárója az összejátszás, 

de számos autokratikus fordulat még ezt a feltételt is teljesíti, amennyiben megtöri a jogi folytonosságot 
vagy negligálja a fennálló jogi korpusz jelentős részét.

55 A fogalmak ilyen összemosásának egy példáját lásd Innes, „The Political Economy of State Capture in 
Central Europe”.

56 A témáról szóló alapcikk: Hellman, Jones és Kaufmann, „Seize the State, Seize the Day”.
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eszközeivel.57 E különbségtétel alapján elválaszthatjuk a bűnözői állam-foglyulejtést (az állam 
olyan alulról indított foglyul ejtését, amit egy bűnözővezér hajt végre) az oligarchikus állam-
foglyulejtéstől (ahol az alulról indított állam-foglyulejtést egy oligarcha hajtja végre).

Az alulról indított állam-foglyulejtés a haveri korrupció kényszert alkalmazó 
megfelelője, ahol a korrupció vertikális irányban hatol fel az állami szféra legmagasabb 
szintjeiig, és a politikai aktorokat tartósan alárendeli a gazdasági elitnek.58 Az alárendelés 
történhet zsarolás vagy kikényszerítés eredményeképp, valamint a politikai aktor el is 
adhatja magát (illetve a formális tisztségével járó jogköreit), hogy szolgálatait egyösszegű 
fizetségért alárendelje. Fel lehetne vetni, hogy az utóbbi esetében az aktor önként lép 
be az összejátszásba, tehát ez esetben haveri korrupcióról beszélünk, azonban a döntés 
valójában oda vezet, hogy a köztisztviselő (például egy rendőrfőnök vagy egy állami 
vállalat vezetője) vagy a kormányzati aktor (például egy politikus) elvágja magát a szabad 
kilépés lehetőségétől. A magánaktor ugyanis zsarolással kényszerítheti a csere folytatásába, 
azzal fenyegetve, hogy korrupt magatartását a nyilvánosság elé tárja. Ezért ettől a pillanattól 
fogva a „gazdája” kívánságai szerint kell élnie formális jogköreivel, akár egyetért vele, 
akár nem. És mivel értelmezésünkben a szabad kilépés az önkéntes kapcsolatok lényegi 
összetevője, úgy tekintjük, hogy az ilyen informális szerződésekből eredő korrupt ügyletek 
kényszeren alapulnak, úgyhogy jogos a foglyul ejtés fogalmát használni.

57 Sajó, „Clientelism and Extortion”, 16.
58 Klíma érvelése szerint a haveri korrupciónak nevezett jelenség „annak eszköze, hogy az egész államot 

megragadják a politikai rendszer fő pillérei feletti növekvő ellenőrzés révén. Csak ezután lehet 
megvalósítani a végső célt, vagyis az állam erőforrásainak kihasználását minden szinten, és a politikai 
hatalom birtoklásának bebetonozását. Másképp fogalmazva, a párt foglyul ejtése alapvető elem, és a 
teljes körű állam-foglyulejtés kialakulásának előfeltétele.” Klíma azonban az állam foglyul ejtését inkább 
kiterjedtsége, mint a kényszer alkalmazása tekintetében definiálja. A haveri korrupció válhat országossá, 
de nem minősül a mi fogalmaink szerint az állam foglyul ejtésének, amíg nem alapul kényszeren (bár 
ez könnyen megtörténhet). Klíma, Informal Politics in Post-Communist Europe, 26.

5.6. ábra. A felülről indított állam-foglyulejtés sematikus ábrázolása.
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A fenti bekezdésben leírt helyzet arra is rávilágít, hogy az alulról indított állam-
foglyulejtés tartós is lehet (vagy akár alkalmi is). Ez alapján különbséget kell tennünk az 
alulról indított állam-foglyulejtés és a nagy, gyakran a kommunista korszakból örökölt 
állami cégek befolyása között, noha az utóbbiak is tartós kapcsolatban vannak a kormány-
zati aktorokkal, és néha ki is használják őket.59 A fő különbség azonban épp az összejátszás 
mozzanatában rejlik. Pontosan azért beszélhetünk a foglyul ejtésnél a társadalmi cselekvés 
különböző szférái közötti kapcsolatról, mert az államot és a foglyul ejtő oligarchát nem 
köti össze formális tulajdoni szál. A nagy állami cégek esetében vannak formális szálak: 
a cégeket magukat köztisztviselők működtetik, a tevékenységük pedig ennélfogva csak az 
államon belüli lobbizás vagy (nem összejátszó) korrupció speciális eseteként értelmezhető.

Az alulról indított állam-foglyulejtés kiszolgálói magán- és közigazgatási szinten 
egyaránt közreműködhetnek a korrupt ügymenetben. Az előbbi esetben a kiszolgálók 
az oligarchák alvállalkozói vagy szállítói, akik vele alkalmi és önkéntes üzleti kapcsolatban 
állnak, s ennek megfelelően előnyük származik az oligarcha illegitim piaci helyzetéből; 
az utóbbi esetben viszont a köztisztviselők alárendelt helyzetben vannak a kormányzati 
szereplőkhöz képest, mert állami alkalmazottak, és elbocsáthatók, ha nem teljesítik 
a formális szabályokat (jogszabályokat), avagy a foglyul ejtett politikusok informális 
utasításait. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy még ha van is patronális vazallusi láncolat, 
és nemcsak helyileg, hanem országosan is, az állam foglyul ejtése részleges marad: 
nagyszámú, egymástól elkülönülő foglyul ejtésről van szó, nem pedig egy informális 
hálózat által teljesen kisajátított államról [→ 2.4.4.]. Ilyen körülmények között fennmarad 
a pluralizmus, és folytatódhat a politikai verseny. A politikai hatalom átadása még mindig 
lehetséges alkotmányos körülmények között, és a gazdasági elit is megőrzi viszonylagos 
autonómiáját, mivel egyetlen tagja sem kötődik beláthatatlan időre bizonyos politikai 
aktorokhoz [→ 3.4.1.3.].

A kényszert alkalmazó korrupció másik fajtája a felülről indított állam-foglyulejtés 
(5.6. ábra):

• Felülről indított állam-foglyulejtés az a korrupció, ahol a kormányzati aktorok 
gazdasági aktorokkal játszanak össze a közigazgatás útján, és a korrupt tranzakció- 
kat kényszer alkalmazásával hajtják végre, akár alkalmilag, akár tartósan. Mind az 
összejátszást, mind a korrupt tranzakciót a közigazgatási aktor kezdeményezi (ő az 
igénylő), és ő az ellátó is.

A felülről indított állam-foglyulejtést kezdeményezheti egyetlen aktor (például egy 
önkormányzat polgármestere), vagy aktorok egy csoportja is (például egy párt). Mindkét 
esetre jellemző, hogy a patronális alárendeltség elsőrendűen a közigazgatás résztvevőire 
terjed ki, és csak másodlagosan, azaz utánuk a gazdasági aktorokra. Természetesen van-
nak olyan gazdasági aktorok, akik önként lépnek be az ilyen viszonylatokba, és azok, akik-
nek a tevékenysége nem kötődik szorosan a közigazgatás foglyul ejtett részéhez (legyen 
szó egy helyi önkormányzatról, egy minisztériumról stb.), úgy is dönthetnek, hogy nem 
alakítanak ki kapcsolatot a foglyul ejtett résszel. Azok azonban, akiknek a tevékenysége 
specifikusan a kérdéses területhez tartozik, kénytelenek elfogadni a helyi patrónusok dik-
tálta feltételeket.

59 Hellman, Jones és Kaufmann, „Seize the State, Seize the Day”, 760–763.
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Ahogy a közigazgatás egy részét a vezetői bűnszövetkezetté változtatják (felülről), 
az alájuk tartozó terület hierarchiáját a klienseikkel töltik fel, s ennek eredménye a 
patronalizáció. Az államapparátus foglyul ejtett részét az informális patronális háló kezdi 
működtetni, szisztematikusan az informális, mintsem a formális szabályokat követve.

A felülről indított állam-foglyulejtés mégis számos korlátba ütközik annak a tény- 
nek köszönhetően, hogy egyetlen patrónusnak sincs korlátlan politikai hatalma a teljes 
politikai közösség felett. Ez behatárolja minden egyes patrónusnak azt a képességét, 
hogy a közhatalom eszközeivel rendelkezzen: csak az állam egy bizonyos része felett 
uralkodhatnak, annak formális kompetenciái által behatárolva, a többi részt pedig nem 
patronalizálhatják.60 Ez először is megnehezíti a korrupció láncolatos cselekményeinek 
kivitelezését, ahol szükség volna több állami intézmény koordinált együttműködésére. 
Másodszor a patrónus pozíciója a politika fordulataitól függ: egy ellenzéki győzelem 
könnyen megbuktathatja, és gyakorlatilag lehetetlenné teheti, hogy egy perccel is tovább 
fenntartsa patronális hálóját. Ez kiváltképp igaz azokban a posztkommunista országokban, 
ahol a politikai pártok versengése gyakran nem más, mint a patronális hálók versengésének 
homlokzata [→ 3.3.7.]. Végül pedig a hatalmi monopólium hiánya azt is jelenti, hogy 
a patrónus nem vagy csak korlátozottan tudja hatástalanítani a különböző intézményi 
fékeket, kontrollmechanizmusokat. A hatalmi koncentráció alkotmányos korlátai, valamint 
a hatékony jogalkalmazás képes arra, hogy kordában tartsa az informális hálózatokat, és 
megakadályozza, hogy a patrónus kizárólagos politikai hatalmat birtokoljon s az egész 
államot a magánbirtokává tegye.61

A kényszert alkalmazó korrupció utolsó fajtájának leírásához egy olyan jelenségtől 
kölcsönözzük a fogalmakat, amit egyszer már leírunk – a bűnöző államtól. A különbség 
az, hogy a bűnöző állam azt jelenti, az adott mintázat az egész országra jellemző, míg a 
bűnözőállam-séma (5.7. ábra) lokálisan is megjelenhet:

• Bűnözőállam-séma az a korrupció, ahol elit kormányzati aktorok úgy játszanak 
össze az elit gazdasági aktorokkal, hogy ehhez a teljes alájuk rendelt közigazgatást 
felhasználják, és a korrupt ügyleteket kényszer alkalmazásával és tartósan hajtják 
végre. Mind az összejátszást, mind pedig a korrupt tranzakciót a közigazgatási 
szereplő kezdeményezi (ő az igénylő), s ő az ellátó is.

A fő különbség a felülről indított állam-foglyulejtés és a bűnöző állam között a korlátlan 
politikai hatalom birtoklása az adott területen. Ezzel a hatalommal ugyanis az adott 
főpatrónus meg tudja bénítani a fékeket és ellensúlyokat, és a (központi és helyi) kormány-
zatot fogadott politikai családjának üzleti vállalkozásává tudja alakítani. Gambetta termi-
nusaival: ez az egyetlen olyan rendszer, ahol a megbízó, a megbízott és a korrumpáló 
szerepe egy személyben, a főpatrónus személyében egyesül, aki felett nincs „ártatlan” 
legfelső megbízó vagy központi autoritás. Ez merőben más, mint az állam foglyul ejtése, 
hiszen az – részleges természetéből eredően – mindig feltételezi egy, a korrupt hálózatban 
részt nem vevő legfelső megbízó jelenlétét (akit elárulnak a megbízottai).

60 Jól illusztrálja ezt Csou Jung-kang esete, aki lépésről lépésre építette fel patronális bűnszövetkezetét 
a kínai államon belül: egyre magasabb formális pozíciókba jutott, és ennek megfelelően az állam-
igazgatás egyre több részét patronalizálhatta. Lásd Zhu, „Corruption Networks in China”, 36–39.

61 Hale, „Formal Constitutions in Informal Politics”.
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Eltérően az előbbi esetektől, ahol az egyes mintázatok helyi és országos változatait 
különböztettük meg, a bűnöző állam-sémának kiterjedés szerint három formáját 
tudjuk elkülöníteni. Először is beszélhetünk a lokális esetekről, ahol az elit kormányzati 
aktor a polgármester, és ő patronalizálja a teljes helyi önkormányzatot úgy, hogy azt – 
lényegében egyfajta „állam az államban” jelleggel működő – bűnszervezetté alakítja. A 
földrajzilag behatárolt patronális bűnszövetkezet híres (bár nem posztkommunista) 
példája Kevin White esete, aki 1968 és 1984 között, tehát tizenhat éven át volt Boston 
polgármestere. White a városában megvalósította a bűnöző állam-sémát oly módon, hogy 
a bostoni önkormányzatnak lényegében minden szintjét patronalizálta.62 Másodszor, a 
bűnözőállam-séma lehet országos is, ha sok önkormányzatot változtatnak át ilyesféle 
patronális bűnszövetkezetté, s ez válik az alárendelt szuverenitású kormányzat uralkodó 
formájává az adott politikai közösségben. Joggal állítható, hogy a mai Kínában számos 
alárendelt szuverenitású kleptokratikus és maffiaállam működik, amelyek a korrupció 
bűnöző állam-sémáját képviselik, és végső soron a pártállam elmaffiásodásának kockázatát 
rejtik magukban [→ 5.6.2.3.]. Végül a bűnözőállam-séma a központi kormányzat 
jellemzője is lehet, amikor az ország csúcspatrónusa szerez hatalmi monopóliumot, és 
sajátítja ki teljes mértékben az államot. Ez az, amit eredetileg bűnöző államnak neveztünk, 
s ami egyszersmind a maffiaállam egyik vetülete a patronális autokráciában [→ 2.4.5.].

5.7. ábra. A bűnözőállam-séma sematikus ábrázolása.

A bűnöző állam az egypiramisos patronális hálóból alakul ki. Első lépésben a közigazgatási 
aktorokat megfosztják attól a lehetőségtől, hogy autonóm módon tegyenek korrupt 
ajánlatokat magánaktoroknak, vagy kenőpénzt fogadjanak el. Ehelyett a csúcspatrónus 
akaratának rendelődnek alá, és azokat kell kedvező elbánásban részesíteniük, akiket 

62 Schabert, Boston Politics. A kötetből magyarul is megjelentek szemelvények a Századvég Kiadó 
gondozásában. Lásd Schabert, „A hatalom kreativitása”.
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felülről kijelölnek, magyarán a csúcspatrónus klienseivel. Másodszor, az egyközpontú 
rendszer azt jelenti, hogy vége annak a többpiramisos rendszernek, ami a felülről indított 
állam-foglyulejtés politikai versengésre épülő környezetét jellemzi. Ha a rezsim sajátossága 
a korrupció bűnözőállami sémája, az feltételezi a politikai ellenzék, beleértve a formális 
pártok és civil szervezetek semlegesítését is. Ezek a szereplők és intézmények lényegüket 
tekintve átalakulnak azzá, amivé minden formális intézmény válik az informális hálózat 
számára: díszletekké.

Harmadszor, az egyközpontú hálózat felépítése kiterjed a magánszektorra is, ahogy 
a csúcspatrónus leigázza a magánaktorokat az immár rendelkezésére álló törvényhozási és 
szabályozási eszközök révén. Hatalmi monopóliumából adódóan megtöri a nagyvállalkozók 
és oligarchák relatív autonómiáját, és igyekszik megfegyelmezni, domesztikálni, illetve 
saját függelmi rendszerébe betagozni őket [→ 3.4.1.4.]. Az alvállalkozók és beszállítók 
hálózata pedig ezt a patrónus–kliens viszonyt terjeszti ki a gazdaság alsóbb szféráira, ami 
egyszersmind védelmi pénzek folyamatos szedését is jelenti az elit és nem-elit magán-
aktoroktól egyaránt [→ 6.2.2.3.].

5.3.3. A korrupció típusainak összehasonlítása: általános      
dimenziók és egy esettanulmány a korrupció átalakulásáról

5.3.3.1. A cselekvési szférák szétválasztása és egyéb dimenziók

A hat korrupciótípus fő jellegzetességeit az 5.2. táblázatban foglaltuk össze. Ebben meg-
jelenik a korrupció jellegének dimenziója is: a korrupció már létező szakirodalmára tá-
maszkodva határozunk meg egy folytonos skálát, melynek egyik végén a magánaktorok 
és nem-elit köztisztviselők szabadversenyes korrupció keretében végrehajtott kis léptékű, 
kis értékű tranzakciói állnak (vagyis a hétköznapi korrupció), a másik végén pedig a kor-
mányzati aktorok által bűnözőállam-séma keretében végrehajtott nagyszabású, nagy értékű 
tranzakciók (a nagykorrupció).63

Fel lehetne vetni, hogy elvileg a haveri korrupció is lehet „nagykorrupció”, akárcsak az 
alulról indított állam-foglyulejtés, míg ellenben az államszervezeti összejátszás nem feltét-
lenül mozgat meg a haveri korrupciónál nagyobb pénzösszegeket. Első válaszunk erre az 
ellenvetésre az, hogy leírásunk ideáltipikus jellegű, azaz nem célja, hogy minden esetet 
precízen leírjon, csak az, hogy referenciapontokat adjon az ilyen esetek elemzéséhez [→ 
Bevezetés]. Továbbá azért véljük úgy, hogy az államszervezeti összejátszás nagyobb szabású 
korrupciót von maga után, mint a haveri típus – és ez a második válaszunk –, mert a kor-
rupció előbbi fajtája rendszerszerű, melynek során a szervezet egészében állandó csatornák 
alakulnak ki a költségvetési források magánzsebekbe való juttatására.

Ez elvezet minket egy további fontos megkülönböztetéshez. A korrupció szakirodal-
mában a „rendszerszerű” jelzőt a „járványszerű” szinonimájaként használják: mindkettővel 

63 Köszönettel tartozunk Martin József Péternek, hogy felhívta a figyelmünket erre az aspektusra. 
Lásd még a Transparency International meghatározását a nagykorrupcióról in TI, „What Is Grand 
Corruption and How Can We Stop It?”. Vö. Moody-Stuart, Grand Corruption.
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„a politikai, társadalmi és gazdasági rendszer lényegi vonásaként integrálódott” kor-
rupciót jelölik.64 Ebben az értelmezésben azonban elmosódik a különbség az elterjedt 
korrupció esetei és az olyan esetek között, ahol a korrupciót egy szervező akarat alakítja 
felülről rendszerré. Az előbbi eset lehet például a szabadversenyes korrupció valamilyen 
társadalmilag elfogadott formája, amilyen a legtöbb posztkommunista kelet-európai 
országban a hálapénz.65 Ezek a tranzakciók szórványosan, alkalmi jelleggel és négyszemközt 
zajlanak; az egyes aktorpárok (például az adott beteg és orvos) úgy hajtanak végre korrupt 
ügyleteket, hogy nem tagjai semmilyen korrupciós hálózatnak. Lényeges, hogy az ilyen 
eseteket elkülönítsük az állami vállalatok korrupciójától, valamint az alulról és felülről 
indított állam-foglyulejtéstől és a bűnözőállam-sémától is. Ez utóbbi típusokban ugyanis 
a korrupciót valaki rendszerré emeli, tehát mint csoportfunkciót vagy tartós kapcsolatok 
hálózatát és korrupciós sémát szervezi meg. Ezért érdemes megtenni a következő meg-
különböztetést:

64 Beke, Cardona és Blomeyer, „Political and Other Forms of Corruption in the Attribution of Public 
Procurement Contracts and Allocation of EU Funds”, 27.

65 Bognár, Gál és Kornai, „Hálapénz a magyar egészségügyben”; Lantos, „Erzsike néni utazzon 30 
kilométert vagy Tóth doktor 1300-at?”, 411–15.

5.2. táblázat. A hat korrupciós mintázat fő jellemzői (a kényszert alkalmazó korrupció szürkével).
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• a korrupció járványszerű, ha egy központi akarat szervező tevékenysége nélkül 
társadalmi normává (vagyis egy, a társadalmi aktorok magatartását vezérlő infor-
mális felfogássá) válik, és sokféle ember közötti nagyszámú alkalmi tranzakcióhoz 
vezet;

• a korrupció rendszerszerű, ha egy központi akarat szervező tevékenysége nyomán 
sémává (azaz tartós kapcsolatok korrupt mechanizmusává) alakul, és konkrétan 
meghatározott emberek közötti rendszeres tranzakciókhoz vezet.

Ha a járványszerű, illetve a rendszerszerű fogalmának ellentéteit akarjuk definiálni, a 
„szórványos” és a „nem-rendszerszerű” terminusokat használhatjuk. Ahogy Jean Cartier- 
Bresson kifejti, a nem-rendszerszerű korrupció eseteiben „nincsenek játékszabályok, 
a csere nem tartós jellegű, és olyan alkukhoz vezet, amelyeket egymást nem ismerő, 
személytelen ágensek bonyolítanak le. Ilyen körülmények között nagy a bizonytalanság 
a korrupt tranzakció ára és kimenetele felől”.66 Ezzel szemben a rendszerszerűség révén a 
korrupció „a politikai, társadalmi és gazdasági csere közegévé emelkedik. Uralkodóvá válik 
a társadalmi hálózatok által szervezett korrupció, s lehetővé válik a procedúrák tényleges 
intézményesülése”.67

További új elem az 5.2. táblázatban a korrupciós csereeszköz fajtája. Itt a fizetés két 
uralkodó fajtáját kell megkülönböztetnünk: a kenőpénzt és a védelmi pénzt.

• Kenőpénz az a pénzbeli vagy más kifizetés, amit informálisan és önként adnak át 
a korrupt szolgáltatás nyújtásáért cserébe.

• Védelmi pénz az a pénzbeli vagy más kifizetés, aminek informális és nem önkéntes 
átadását a patrónus kényszeríti ki.

A kenőpénz lehet bármiféle vesztegetési pénz vagy visszaosztott részesedés, amit rendszere-
sen fizetnek szabadversenyes és haveri korrupció keretében. A védelmi pénzt ezzel szemben 
a magánszektor és a közigazgatás alárendelt kiszolgálóitól csikarják ki, akik nem feltétlenül 
kapnak extra fizetséget a korrupció elősegítéséért, csak nem vesztik el az állásukat, vagy 
nem veszi őket célba a politikailag szelektív jogalkalmazás. Míg a kenőpénz elsődlegesen 
pénzbeli tranzakciót jelent, a védelmi pénz a felülről indított állam-foglyulejtésben vagy 
a bűnözőállam-sémában elsősorban szívességek tételében, konkrét kötelezettségek végre-
hajtásában nyilvánul meg az alárendelt aktorok részéről.

Ez továbbvezet a korrupt cserék idődimenziójának kérdéséhez. A szabadversenyes 
korrupcióban az összejátszás a korrupt aktussal ér véget, ahol is mindkét résztvevő meg- 
kapja a fizetségét: sikeres tranzakció esetén a magánaktor megkapja a korrupt szolgáltatást, 
a köztisztviselő pedig a vesztegetési pénzt. A haveri korrupció eseteiben a résztvevők 
kifizetésének nem kell egyszerre megtörténnie. Mint a szakirodalomban rámutatnak, a ha-
verok közötti kapcsolatot általában a reciprocitás fogalmával lehet leírni, aminek jegyében 
„A résztvevő úgy ad valamilyen értékes dolgot B résztvevőnek, hogy nem tudja, B mikor 

66 Cartier-Bresson, „Corruption Networks, Transaction Security and Illegal Social Exchange”, 466.
67 Cartier-Bresson, „Corruption Networks, Transaction Security and Illegal Social Exchange”, 466.



412 • 5. Gazdaság

fogja viszonozni, vagy ő viszonozza B egy korábbi szívességét”.68 Így a haveri kapcsolatot 
úgy is fel lehet fogni, mint a két fél által önként nyújtott és elfogadott szívességekbe való 
kölcsönös beruházást. A bűnözőállam-sémában már más a helyzet, mert arra nem haveri, 
hanem patrónus–kliens kapcsolatok jellemzőek, ahol a klienseket kényszer alkalmazásával 
rendelik alá a patrónusoknak. A kifejlett egypiramisos patronális hálóban a stróman 
a „kifizetését” – ami a de jure neki adott cégek formájában történik – nem viszonozza 
azonnal a csúcspatrónusnak. De mivel a csúcspatrónusnak de facto hatalma van a stróman 
tulajdona felett, egy későbbi időpontban még rendelkezhet e cégek felett.

Ezzel szoros összefüggésben van az autonómia, azaz a korrupcióba való szabad belé-
pés és a függőség, azaz a korrupcióban résztvevők kilépési lehetőségeinek dimenziója. 
Amikor korrupt ügyletek alkalmi jellegűek, mint a korrupció önkéntes formáiban, 
a szereplők megőrzik autonómiájukat, és nem alakulnak ki függőségi láncok. Rendszeres 
tranzakciók esetén viszont nagyobb a függőség esélye, főleg mert a felek minél több 
törvénytelen aktust követnek el, annál inkább tudják zsarolni egymást, s így kénytelenek 
folytatni a korrupt cseréket. Amellett a kényszert alkalmazó összejátszásból azonnal 
függőség fakad, hiszen az egyik résztvevőnek már a belépése sem volt önkéntes. Ami az 
autonómiát illeti, a foglyul ejtés részleges jellege lehetővé teszi, hogy a résztvevők egy része 
megőrizze viszonylagos autonómiáját, alkupozícióját és versenyelőnyét. Bűnöző államban 
azonban a csúcspatrónus az autonómia monopolistája: először is ő az egyetlen, aki 
de facto nem felel senkinek a politikai közösségben, és másodszor, ő az, aki a részleges 
autonómiát delegálhat (korlátozott felhatalmazással) az alpatrónusainak a patrónus–kliens 
hálózatban. Ennélfogva az alpatrónusok egyszerre patrónusok és kliensek, hiszen a csúcs- 
patrónus kliensei, de a fogadott politikai család alacsonyabb szintű klienseinek a patrónusai. 
Lényeges, hogy ha a korrupciótípusok összehasonlításáról beszélünk, az ilyen esetekre 
nem az alulról felfelé vezető irány a jellemző, azaz nem a gazdaság szereplői adnak megren- 
delést a politikai szférának, hanem a politikai szféra adóztatja a gazdaság szereplőit és az 
adófizetőket az alávetett oligarcháinak nyújtott megrendeléseken, privilégiumokon keresz-
tül (maffiaállam esetében).

Végezetül a korrupció szabadversenyes és haveri eseteiben a társadalmi cselekvés 
szféráinak összejátszása alkalmi és esetleges. Ezért is mondhatjuk a liberális demokratikus 
rezsimekre – jóllehet (szórványosan) előfordulnak önkéntes korrupciós esetek –, hogy a tár-
sadalmi cselekvés szférái szétválásának dominanciájával jellemezhetők. Ez pedig már 
csak azért is így van, mert (mint a lobbizás esetében rámutattunk) a politikai aktorok 
jutalmazása a saját társadalmi cselekvési szférájukon belül marad, vagyis a politikai akto-
rokból nem lesznek egyszersmind piaci szereplők is. Ameddig a korrupcióból nem követ-
keznek tartós kapcsolatok, tartós összejátszás sincs a társadalmi cselekvés szférái között.

Amint kialakulnak a tartós korrupciós kapcsolatok, ahol a társadalmi cselekvés egyik 
szférájában lévő patrónus hatalmat szerez egy másik szférában is a kliens formális pozíciója 
révén [→ 3.2.], a társadalmi cselekvés szférái közötti összejátszás tartós és potenciálisan 
rendszeralkotó jellegzetességgé válik. Ez a helyzet az államszervezeti korrupcióval és 
a kényszert alkalmazó korrupció három típusával. A gazdasági elit tagjai, akik formálisan 
elkülönülnek a politikai cselekvés szférájától, informális gazdasági hatalomhoz jutnak, 
és poligarchává lesznek. Tény, hogy az összejátszás nem minden esetben ugyanolyan 
mértékű; a foglyul ejtés részleges eseteiben csak a gazdasági szféra (illetve a politikai szféra) 
aktorainak egy részéből lesz oligarcha (illetve poligarcha), azaz mindkét szférában maradnak 

68 Khatri, Tsang és Begley, „Cronyism”, 62.
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olyan részek, amik nem vesznek részt az összejátszásban. Teljes összejátszás a gazdasági 
és a politikai cselekvés szférája között csak a bűnözőállam-séma esetében van, ahol 
a csúcspatrónusból lesz az ország fő poligarchája, és a teljes gazdaság felett ellenőrzésre 
tesz szert egypiramisos patronális hálója révén [→ 3.3.3.].

5.3.3.2. A korrupciós brókerek tipológiája

Amikor eddig az ideáltipikus korrupciós sémákról beszéltünk, valójában leegyszerűsítettük 
a képet azzal, hogy a kapcsolatokat az aktorok közvetlen érintkezéseiként írtuk le. Erre az 
absztrakcióra szükség volt, hogy a leírásunk áttekinthető legyen, magyarán hogy a korrup-
ciótípusok fő jellegzetességeinek leírását ne tegye homályossá a részletek túlzott bősége. 
Ezen a ponton azonban már finomíthatjuk a leírást: bár közvetlen kapcsolat is lehetséges az 
egyes aktorok között, a kapcsolatra lépő felek gyakran (általánosabban) közvetítő aktorok 
útján kommunikálnak és kezelik a korrupciós hálózatot. Az aktoroknak ezt az összekötő- 
típusát már bemutattuk a 3. fejezetben: ő a korrupciós bróker, aki – mint emlékezhetünk 
rá – közvetítőként köti össze a korrupt tranzakció résztvevőit, vagy jogi szakértőként „teszi 
törvényessé” a törvénytelen üzleteket [→ 3.4.2.].

Korrupciós brókerekre – és általában brókerekre – az ún. „strukturális szakadékok” 
miatt van szükség, ami jelen esetben nem más, mint az a távolság, ami a korrupt 
ügyletekben részt venni kívánó aktorok formális/legális pozíciójából adódik.69 Amint 
Jancsics kifejti, a korrupt megállapodásoknak „a törvényes piaci cseréknél lényegesen 
magasabb a tranzakciós költségük, mivel a szereplőknek titokban kell megtalálniuk a kor-
rupcióra hajlandó üzletfeleiket, és nem fordulhatnak a rendőrséghez vagy bírósághoz sem, 
amennyiben partnerük nem teljesíti az illegális megállapodásban foglaltakat. A korrupciós 
brókerek legfontosabb szerepe, hogy ezeket a tranzakciós költségeket csökkentik azzal, 
hogy összekötik a korrupt partnereket, valamint egyfajta kezesként minimalizálják 
a bizalomhiányból fakadó kockázatokat és bizonytalanságot. Egyes esetekben teljes 
védelmet nyújtanak a szereplőknek úgy, hogy a csere során végig titokban tartják a másik 
fél kilétét”.70

Miközben strukturális szakadékok a korrupció valamennyi fajtájában megtalál-
hatók, az egyes formák különböző fajta strukturális szakadékokkal járnak együtt, és így 
más-más típusú brókereket is alkalmaznak. Az 5.3. táblázatban felvázoljuk a korrupciós 
brókerek tipológiáját, konkrétan megjelölve (1) a korrupciónak azt a típusát, amelyre 
jellemzőek; (2) a megbízókat, vagyis a brókereket alkalmazó személyek ideáltípusát; (3) 
a strukturális szakadékot, amely szükségessé teszi a brókerséget; (4) alapfunkciójukat; és (5) 
az aktorokat, akiket a brókerek a hálózatba integrálnak a strukturális szakadék áthidalására 
és a korrupt ügyletnek, valamint a korrupt nyereség kivonásának a lehetővé tételére.

Az elsőként definiált típus a szabadúszó bróker:

• Szabadúszó bróker az a korrupciós bróker, aki nem tartozik egyetlen konkrét 
(politikai, gazdasági vagy patronális) hatalmi hálózathoz sem. Máshogy fogal-
mazva, hatalmi kötődéstől függetlenül bárki alkalmazhatja. Fő funkciója az, hogy 
az államigazgatás alacsonyabb szintjein összekösse a korrupt kínálatot és keresletet.

69 Burt, Structural Holes.
70 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 162.
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A szabadversenyes korrupció esetében a korrupt ügylet törvénytelen jellegéből fakadóan 
a korrupt kínálat és kereslet között jön létre strukturális szakadék. A magánaktor nem 
tudja, melyik köztisztviselőt kellene megkennie (azaz kit lehet korrumpálni, és ki elég meg-
bízható), a köztisztviselők pedig nem reklámozhatják korrupt szolgáltatásaikat a „fogyasz-
tóknak”. Itt lép színre a szabadúszó bróker, és köti össze a korrupt kínálatot a kereslettel, 
lehetővé téve egy működő korrupciós piac kialakulását.72

A szabadúszó ellentéte a reprezentatív, azaz valakit képviselő bróker, melynek négy 
altípusát is említjük a táblázatban:73

71 Köszönettel tartozunk Jancsics Dávidnak a táblázat korábbi változatának átnézéséért, illetve a hozzá 
fűzött javaslataiért.

72 Jancsics, „»A Friend Gave Me a Phone Number«.”
73 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 162–166.

5.3. táblázat. A korrupciós brókerek tipológiája. Forrás: Jancsics (2017) módosítva.71 

Korrupció 
típusa A bróker megbízója Strukturális 

szakadék…
A brókerek alapvető 
funkciói

A bróker által a 
hálózatba integ- 
rált aktorok

Szabadúszó 
bróker Szabad-

versenyes kor-
rupció, haveri 
korrupció

Magánaktor (elit vagy nem-
elit), köztisztviselő (nem-elit)

a korrupt kereslet 
és kínálat között 

A korrupt kereslet és 
kínálat összekötése n.a.Havert 

képviselő 
bróker

Magánaktor (elit), köztiszt-
viselő (elit), kormányzati 
aktor (elit vagy nem-elit)

Állami szervet 
képviselő 
bróker

Állam-
szervezeti 
összejátszás

Köztisztviselő (elit)

a rendszerszerű 
korrupció és a 
törvényesség 
között

A kontroll-
mechanizmusok 
hatástalanítása

Magánvállalkozók 
(alvállalkozók), 
pénzmosók

Oligarchát 
képviselő 
bróker

Állam-
foglyulejtés 
alulról

Magánaktor (elit)

A kontrollmecha-
nizmusok hatásta-
lanítása, korrupt ügylet 
felügyelete

Politikusok, 
pénzmosók

Poligarchát 
képviselő 
bróker

Állam-
foglyulejtés 
felülről

Kormányzati aktor (elit 
vagy nem-elit)

A kontrollmecha-
nizmusok hatásta-
lanítása, korrupt ügylet 
felügyelete

Magánvál-
lalkozók, 
pénzmosók

Intézményi 
biztosító

Állam-
foglyulejtés 
felülről, 
bűnöző- 
állam-séma

Kormányzati aktor (elit) A törvényes elszámol-
tatás akadályozása n.a.

Korrupciós 
tervező

Magánaktor (elit) vagy 
kormányzati aktor (elit)

Törvénytelen üzleti 
megállapodások 
formalizálása

Magánvállalkozók 
(alvállalkozók), 
pénzmosók

Gazdasági 
stróman

Magánaktor (elit) vagy 
kormányzati aktor (elit)

az oligarcha/ poli-
garcha vagyona és 
formális pozíciója 
között

Törvénytelen vagyon 
tartása, gazdasági 
elszámoltathatóság 
akadályozása

n.a.
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• Reprezentatív bróker az a korrupciós bróker, aki egy konkrét (politikai, gazda-
sági vagy patronális) hatalmi hálózathoz tartozik. Máshogy fogalmazva, valamilyen 
konkrét hatalmi kötődésű emberek alkalmazzák, esetleg egyetlen személy, aki lehet 
oligarcha vagy poligarcha.

 ° Havert képviselő bróker az a reprezentatív bróker, akit bármelyik oldal al-
kalmazhat a haveri korrupcióban, s lehet magánaktor vagy közszereplő is. 
Fő funkciója, hogy az államigazgatás magasabb szintjein összekösse a korrupt 
kínálatot a kereslettel. 

 ° Állami szervet képviselő bróker az a reprezentatív bróker, akit az államszerve-
zeti összejátszásban alkalmaz a korrupt sémát kezdeményező elit köztisztviselő. 
Fő funkciója a kontrollmechanizmusok hatástalanítása, de feladata az is, hogy 
pénzmosókat és magánvállalkozókat vonjon be, akik a korrumpálódott állami 
szerv rendszeres alvállalkozói lesznek.

 ° Oligarchát képviselő bróker az a reprezentatív bróker, akit az alulról indított 
állam-foglyulejtés során alkalmaz egy elit magánaktor (oligarcha). Fő funkciója 
a kontrollmechanizmusok hatástalanítása, de feladata az is, hogy összekösse a 
pénzmosókat és a politikusokat, akik az oligarcha korrupt ajánlatait a bróker 
útján kapják meg. Utóbbi pedig felügyeli is a korrupt ügyletet.

 ° Poligarchát képviselő bróker az a reprezentatív bróker, akit egy kormányzati 
aktor (poligarcha) alkalmaz a felülről indított állam-foglyulejtés során. Fő funk-
ciója a kontrollmechanizmusok hatástalanítása, de feladata az is, hogy pénzmo-
sókat és magánvállalkozókat vonjon be, akik a poligarcha korrupt ajánlatait 
a bróker útján kapják meg. Utóbbi pedig felügyeli is a korrupt ügyletet.

A reprezentatív bróker típusait négy, egymást követő korrupciós típus szerint határoztuk 
meg. A szabadúszó brókerhez a havert képviselő bróker áll a legközelebb, hiszen ő is al-
kalmi tranzakciókat hoz tető alá idegenek között. Két különbség van: (1) a havert képviselő 
bróker nem szabadúszó, mivel rendszeres szolgálatra alkalmazza egy konkrét aktor; és (2) 
a korrupt kínálatot és keresletet a társadalmi hierarchia magasabb szintjein köti össze.

A reprezentatív brókerek három másik típusának tevékenysége a rendszerszerű 
korrupció egy-egy formájára terjed ki, nevezetesen az államszervezeti összejátszásra, 
valamint az alulról és felülről indított állam-foglyulejtésre. Az aktorok mindhárom esetben 
tudják, kit kell korrumpálni, és a foglyul ejtés eseteiben még erőszakot is alkalmazhatnak 
korrupciós sémájuk kialakításához. A bróker közreműködését lehetővé tévő strukturális 
szakadék a séma léte és a működő jogszabályok között helyezkedik el, ami azt jelenti, 
hogy brókerekre van szükség, akik hatástalanítják a kontrollmechanizmusokat. Jancsics 
így ír erről: „A korrupt hálózat terjeszkedésével a szervezőknek növekvő külső kocká-
zatokkal kell szembenézniük, elsősorban a rendőrség, ügyészség, bíróság, különféle felügye-
leti szervek, az adóhatóság és a média irányából. A reprezentatív bróker egyik fontos 
feladata, hogy csatlakozást biztosít ezekhez a szervezetekhez és ott kikapcsolja a kontroll- 
mechanizmusokat. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a [nagyhatalmú szereplőknek] általá-
ban vannak beépített »embereik« a rendőrségen, az ügyészségen vagy a bíróságon, akik 
képesek megakadályozni vizsgálatokat vagy elaltatni már elindított ügyeket.”74

74 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 165.
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A brókerek egy további funkciója a korrupció rendszerszerű formáiban, hogy 
(nemzetközi) pénzmosók bevonásával segítsenek a korrupt pénzek elrejtésében.75 
Ellentétben a haveri korrupcióval, ahol a közpénzeket nem csatornázzák el módszeresen, 
s így nincs szükség kiépített pénzmosoda-rendszerre,76 a rendszerszerű esetekben az ilyen 
mechanizmusok is a korrupciós hálózat elengedhetetlen tartozékai. A korrupciós bróke-
reknek ezt a funkcióját valójában a kontroll hatástalanítása különleges esetének lehet 
tekinteni, azonban itt új aktorokat is vonnak be a hálózatba (nevezetesen azokat, akik 
a pénzmosó szolgáltatást nyújtják).

Az oligarchákat és poligarchákat képviselő brókerek, akiket az alulról, illetve felülről 
indított állam-foglyulejtésben alkalmaznak, az informális befolyás szférájában képviselik 
megbízóik érdekeit. Segítenek az aktorok (politikusok és vállalkozók) korrupt hálózatba 
való integrálásában, és betöltik a felügyelők szerepét is, amikor sor kerül az informális 
„szerződések” megvalósítására: formális ellenőrzés hiányában ügyelnek a szívességek, 
kedvezések zökkenőmentes áramlására. Minthogy az ilyen brókerek befolyásolni tudják 
a kontrollmechanizmusokat, bizonyos mértékig képesek arra is, hogy szelektív jogalkal-
mazást kezdeményezzenek: hatástalanítják a megbízható korrupt résztvevők ellenőrzését, 
viszont aktiválhatják is ugyanezt a kontrollt, ha valaki megszegi a szavát. „Ha elmarad 
a [korrupt] fizetés, a megbízók azonnali szankciókat foganatosítanak. Hirtelen nem fogad-
ják el a kivitelező teljesítését, blokkolják a számlák kifizetését vagy ellenőrzést küldenek 
a vállalat nyakára.”77

A kényszert alkalmazó korrupcióban a brókerség a kényszert nem alkalmazó korrup-
ciótól is különbözik, mert az utóbbi esetben mindkét félnek lehetnek őt képviselő saját 
brókerei. Ezzel szemben kényszer esetén (vagy amikor a kölcsönösen előnyös kereskedést 
kényszeren alapuló patrónus–kliens láncok váltják fel) csak a domináns aktort képviseli 
bróker, miközben alárendeltjei (ideáltipikusan) elveszítik alkupozíciójukat, s kényszer 
hatására kötelesek engedelmeskedni patrónusuk utasításainak.

Amikor már a felülről indított állam-foglyulejtés stabil rendszeréről beszélünk (pél-
dául egy helyi önkormányzatban vagy a bűnöző államban), három újabb brókertípus 
jelenik meg. Közülük kettőt már tárgyaltunk az előző fejezetben, közvetlenül azután, hogy 
általánosságban definiáltuk a korrupciós bróker fogalmát:

• Intézményi biztosító az a közigazgatáson belül működő korrupciós bróker, akit 
egy patrónus alkalmaz (egy informális patronális hálóban). Fő funkciója, hogy 
akadályozza a jogi elszámoltathatóságot, azaz garantálja a törvénytelen megálla-
podások bürokratikus hátterét és védelmét.

• Korrupciós tervező a közigazgatáson kívül működő korrupciós bróker, akit egy 
patrónus alkalmaz (egy informális patronális hálóban). A korrupciós tervező lehet 
egyéni szereplő, például olyan, aki (nemzetközi) pénzmosodát menedzsel, vagy 
cég, amelynek fő funkciója az, hogy elősegítse kormányzati pénzek magánzsebekbe 
juttatását.

75 Cooley, Heathershaw és Sharman, „Laundering Cash, Whitewashing Reputations”.
76 Bizonyára lehetséges, hogy egy haver szintén brókert alkalmaz az egyetlen üzletből származó pénz 

tisztára mosására, de véleményünk szerint ez nem ideáltipikus jelenség.
77 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 166.
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Az utóbbira példaként érdemes megemlíteni, amikor 2021-ben Magyarországon 
centralizálták és lényegében állami monopólium alá vonták a közbeszerzések technikai 
lebonyolításáért, tanácsadásért felelős cégek tevékenységét.78 Ezzel a közbeszerzési 
tanácsadókból – akiknek az eddig szabadversenyes körülmények között végzett feladata 
a versenyzők állami pályázatokra való felkészítése volt, amiért felelősséget is vállaltak 
– par excellence korrupciós tervezőket csinálnak, s ezzel (illetve a maffiaállamban) 
összecsúszik a pályázó és az elbíráló szerepe. Így piaci szolgáltatókból az állam korrupciós 
brókerek olyan centralizált és felülről irányított rendszerét hozza létre, mely nemcsak 
a kérdéses szolgáltatás árának emelkedésével, de azzal is jár, hogy – a néhány nyertes, 
politikai családba beágyazott szereplőt leszámítva – a piac eddigi szereplői vagy felhagynak 
a tevékenységükkel, vagy a kiválasztottak alvállalkozói, azaz udvari beszállítók lesznek [→ 
6.2.2.2.].

A korrupciós bróker harmadik, utolsó típusát korábban nem brókerként azonosítottuk: 
ő a gazdasági stróman. Pedig valójában a gazdasági stróman szerepét úgy is felfoghatjuk, 
mint a reprezentatív bróker olyan, speciális típusát, aki az oligarcha vagy poligarcha 
de jure pozíciója és de facto vagyona között húzódó strukturális szakadékot hidalja 
át.79 Továbbá, mint Jancsics megjegyzi, a gazdasági stróman funkciójához hozzátartozik 
a gazdasági elszámoltathatóság megakadályozása is: „a stróman fontos kockázatcsökkentő 
funkciót tölt be. Ha például a vállalat jelentős összegű adó-, munkabér- vagy hiteltartozást 
halmoz fel, a papíron tulajdonos strómanja viszi el a balhét és vállalja az eljáráshoz 
kapcsolódó adóhatósági, rendőrségi vagy bírósági eljárást a háttérben meghúzódó tényleges 
megbízó helyett. Az utóbbi években számtalan olyan esettel találkozhattunk, amikor egy 
alvállalkozói cégstruktúrába beékelt megrendelő strómancég váratlanul fizetésképtelenné 
vált, és a hoppon maradt kivitelezők soha nem jutottak hozzá a szerződésben megállapított 
fizetségükhöz.”80

5.3.3.3. Korrupciós kockázattól a korrupciós bizonyosságig: a magyar 
közbeszerzési piac

Bár a korrupció ideáltípusainak elvont terminusok útján való tárgyalása – ahogy eddig 
tettük – szilárd megalapozását nyújthatja a korrupció elemzésének, érdemes közelebbről 
szemügyre venni a példákat, amelyekkel a korrupció fajtái illusztrálhatók. Először egy 
általánosabb példát mutatunk be a közbeszerzési eljárások leírásával, megmutatva, hogyan 
jellemezhetők egyetlen változóval – a túlárazás szintjével – a korrupció különböző típusai, 
majd ezt a magyarországi helyzet 2009 és 2015 közötti változásainak leírásával folytatjuk, 
ahol a közbeszerzések adatai a bűnöző állam működéséről tanúskodnak.

Három okból választottuk Magyarországot esettanulmány tárgyául. Az első, hogy 
Magyarország posztkommunista ország, amely az említett időszakban végigjárta a patro-
nális demokráciától a patronális autokráciáig vezető utat, mely utóbbinak egyik legfon-
tosabb jele a bűnöző államban testet öltő rendszerszerű korrupció. A második, hogy míg 
a posztszovjet autokráciák gyakran a természeti erőforrásokra támaszkodnak mint az 

78 Brückner, „Az állam váratlanul beszántja a teljes hazai közbeszerzési piacot”.
79 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 169.
80 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 169.
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elosztható járadék forrásaira [→ 7.4.6.1.], Magyarország erőforrásokban szegény ország, 
így a patronális szereplők csak olyan erőforrásokra támaszkodhatnak, mint az EU-pénzek 
és az állami beruházások, s mindkettőt a közbeszerzési rendszer útján „termelik ki” 
[→ 7.4.6.2.]. Harmadszor, ami a legfontosabb, hogy van egy magyar jellegzetesség, ami 
a többi patronális autokráciában hiányzik: a közbeszerzésekről rendelkezésre álló big data, 
azaz nagy elemszámú adatbázis. A korrupció jelenségét hozzáférhető adatok híján vagy az 
intézményes mechanizmusok bemutatásával, vagy esettanulmányokkal, vagy a korrupció 
közvélemény-kutatásokkal mérhető lakossági, vállalkozói percepciójával próbálják bemu-
tatni. Azonban az esettanulmányok és jogszabályi elemzések mozaikjaiból összeálló modell 
plauzibilitása ellenére felmerül az igény, hogy hogyan lehetne a maffiaállami kormány- 
zati bűnszervezeti korrupciós formának a létét a korrupciós tranzakciók nagy elemszámú 
mintáin verifikálni. A Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) Tóth István János 
által vezetett kutatásai a posztkommunista térségben egyedülálló lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy egy 2009 és 2015 közötti, több mint 120 ezer közbeszerzési eljárást elemző 
adatbázis segítségével is megpróbáljuk tetten érni a korrupciónak mint központi állami 
bűnszervezeti tevékenységnek a nyomait.81 A következőkben Tóth és munkatársai számítá-
saira hivatkozunk.

Előbb azonban általánosabb terminusokkal írjuk le a közbeszerzéseket. A különféle 
közpolitikai célkitűzések nyilvános tenderek útján való végrehajtásának folyamatát az 
alábbi három szakaszra oszthatjuk:82

1. licitálás előtti szakasz, ebbe tartozik az igények tervezése (közpolitikai tervezés és 
a projekt megtervezése);

2. a licitálás szakasza, ebbe tartozik a tender kiírása, az ajánlattétel és a szerződés 
odaítélése;

3. a licitálás utáni szakasz, ebbe tartoznak a helyi közbeszerzési bizottságnál vagy a 
bíróságon benyújtott fellebbezések és olykor a kormányzati ellenőrző intézmények 
vizsgálatai, melyeknek néha jogi következményei lehetnek (Kormányzati Ellenőr-
zési Hivatal, Állami Számvevőszék, Ügyészség).

Egy liberális demokrácia viszonyai között e szakaszok nemcsak tartalmukat tekintve, ha-
nem az azokat végrehajtó, képviselő személyek vonatkozásában is elkülönülnek egymástól. 
Bár az egyes szakaszok a kormányzat különböző szintjeit és területeit érintik, demokra-
tikus viszonyok között az elkülönülés biztosítja az átláthatóságot, a normatív eljárások 
érvényesülését, valamint a verseny tisztaságát is, amit a kormányzaton belül, az attól füg-
getlen kontrollszervezetek is őrzinek.

Ha ezek a szervek a közbeszerzés bonyolítása során elkülönülten működnek, akkor 
a korrupciós tranzakciók domináns terepe a licitálási szakasz. Itt találkozik egymással a 
korrupció igénylője (a pályázó) és ellátója (a bíráló). A megrendelés önkéntes, a szol-
gáltatás ellenértéke pedig kenőpénz. Ez az eset a szabadversenyes korrupcióhoz 

81 CRCB, „Competitive Intensity and Corruption Risks”. Ugyanezen adatok egy, a miénktől eltérő 
elemzéséért lásd Fierăscu, Redefining State Capture.

82 Beke, Cardona és Blomeyer, „Political and Other Forms of Corruption in the Attribution of Public 
Procurement Contracts and Allocation of EU Funds”, 29.
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áll a legközelebb, hiszen a leendő győztes nem felülről kijelölt személy vagy cég, s van 
némi verseny a kenőpénz mértékét illetően is. A megrendelő által fizetett kenőpénz vagy 
extrajövedelem olykor benne foglaltatik a túlárazásban. Ennek azonban mértéket szab, 
hogy a tenderért versengő többi szereplő aláígérhet a korrupciós tranzakció szereplői közt 
kialkudott árnak. A bíráló ugyanakkor nem fogadhat el a korrupciós tranzakció során – a 
kölcsönös előnyök érdekében – égbeszökő árat, mert a vesztesek, vagy a különféle okból 
kizártak jogorvoslatot kereshetnek és nyerhetnek a közbeszerzési döntőbizottságnál, vagy 
a bíróságon (licitálás utáni szakasz). Így az önkényes alkuk jogorvoslati korlátai piaci 
módon szabályozzák és tartják kordában a túlárazás mértékét.

Nőhet a túlárazás, ha például összejátszás nemcsak a pályázó és a bíráló között van, 
hanem a tenderkiíróval is a határidős és technicizálási manipulációkkal (a licitálás előtti 
szakaszban). Ez már a haveri korrupció vagy az alulról indított állam-foglyulejtés esete, 
ami megnehezíti a független jogorvoslati szervek működését is, hiszen a tenderek már a 
kiírással, úgymond „törvényesen” kiiktatják a versenyzők jelentős hányadát. A korrupció 
kezdeményezőjének az államszervezeti összejátszás vagy a felülről indított állam-
foglyulejtés eseteiben szintén van hozzáférése a közbeszerzés egyes szakaszaihoz az általa 
adminisztrált, behatárolt területen, így a licitálási és esetleg a licitálás előtti esetben is. 
De a korrupciónak ez a formája, bár megkönnyítheti a tenderek célzott elnyerését, nem 
eredményezheti a túlárazás jelentős növekedését, ugyanis a jogorvoslati szervek még 
visszahelyezhetik a versenybe az onnan nem legitim eszközökkel kiszorítottakat.

A túlárazás elszabadulása viszont csak bűnöző állami körülmények között követ-
kezhet be, ahol a rendszerszerű korrupció kezdeményezője, a csúcspatrónus rendelkezik 
a közbeszerzések mindhárom szakaszában. A maffiaállamban egy központi kéz és akarat 
ellenőrzi és hangolja össze egyfelől a projekttervezés, tenderkiírás és -elbírálás személyre/
cégre szabott fázisait, másfelől biztosítja, hogy a versenyből kiiktatott szereplők ne nyerhes-
senek jogorvoslatot, valamint azt is garantálja, hogy a tenderek kiíróit és bírálóit elfogult 
döntéseik miatt ne szankcionálhassák az ellenőrző és bűnüldöző szervek. Ez azt is jelenti, 
hogy a három fázis közigazgatási szereplőinek tevékenységét a tenderekkel elnyerhető 
források magánnyereség céljából történő elsajátítása érdekében az azokat irányító és 
felügyelő közhatalmi szereplő nem csak aktívan összehangolja, hanem ezzel egyben fel 
is számolja a szabadversenyes korrupciót: ugyanis a tendernyertest nem a bíráló, hanem 
az e szerveket összességében ellenőrző és irányító jelöli ki. Az elbírálót már nem megkenik, 
hanem a státusza megtartásával jutalmazzák.

A túlárazás elszabadulása vagy azáltal megy könnyedén ebben a rendszerben, hogy a 
tevékenység maga nehezen szabványosítható (pl. az informatikai közbeszerzések esetében), 
vagy a megnyert, szabványosítható (pl. építőipari) tenderekkel elnyert forrásoknak – az 
„előre nem látható feladatokra” való hivatkozással – a munka során történő folyamatos 
emelésével. (Természetesen a központilag irányított összejátszásnak ebben a rendszerében 
nem eredményezi a későbbi tenderekből történő kizárást, hogy a kiválasztott nyertesek 
véletlenül sem tudják korrekten előre megbecsülni az elvégzendő munka nagyságát.)

Egy ilyen környezetben a korrupciókutatók és tényfeltárók által szívesen használt 
„korrupciós kockázat” kifejezésnek egyszerűen elvész az értelme. A „kockázat” szó 
ugyanis implicit módon feltételezi, hogy van egy, a társadalmi érdek elvének alárendelt 
állam, amely nyilvános tenderek útján a közjót igyekszik szolgálni, és „kockázatot” jelent, 
hogy korrupt magánaktorok és a kenőpénz láttán elcsábuló köztisztviselők akadályozzák 
ennek a célnak az elérését. A bűnöző államban viszont már sokkal inkább „korrupciós 
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bizonyosságról” beszélhetünk, ahol a korrupció a norma, és a közjó mint cél számít 
devianciának. Igazság szerint egy bűnöző államban több értelme van arról a „kockázatról” 
beszélni, hogy egy „elhajló” köztisztviselő a korrupt ügylet zökkenőmentes végrehajtása 
helyett esetleg mégis a közjót szolgálja.83

Összefoglalva, elszabadult túlárazás csak egy központilag vezérelt, állami bűnszer-
vezeti, azaz bűnöző állami működés esetén lehetséges. Így válhat a túlárazás mértéke 
a maffiaállami működés indikátorává, melynek révén kvantitatív módszerrel elkülöníthet-
jük a patronális autokrácia rendszerét a hétköznapi értelemben korrupt rendszerektől. 
Előbbinek ugyanis a korrupció lényegi, rendszeralkotó eleme, míg az utóbbinak csak 
kellemetlen velejárója.

Miután leírtuk, hogy a különböző korrupciós mintázatok hogyan fertőzhetik meg 
a közbeszerzési folyamat egyes szakaszait, figyelmünket immár Magyarország felé for-
díthatjuk. Előbb azonban meg kell említenünk, hogy a bűnöző állam típusú korrupció 
létének bizonyítását korlátozza az a körülmény, ami a magyar közbeszerzési jog 2010 utáni 
változásaiból és manipulálásából fakadt: 2010 után a közbeszerzési törvény a központilag 
vezérelt korrupció igényei szerint szűkítette a politikailag nem motivált, diszkrecionális 
döntésekkel nem érintett közpénzköltések körét.84 Valójában a kiépült bűnözőállami 
berendezkedés értelemszerű velejárója volt, hogy a közbeszerzéseknél: emelkedett a köz-
beszerzés nélkül elkölthető közpénzek értékhatára; csökkent az ajánlattételi időszak; 
az elbírálásban pusztán 50 százalékot nyom a latban az ár, míg a fennmaradó bírálati 
pontok 50 százalékát ún. minőségi, vagyis szubjektív szempontok szerint osztogathatja 
a megfelelően instruált bírálóbizottság. Mindez növelte a közigazgatásban és a nagy 
állami elosztórendszerekben a kézivezérléssel osztogatható állami megrendelések és 
a klientúraépítés lehetőségét.85

Ennek a jelenségnek egy másik dimenziója az, hogy az alsó- és középszintű hivatalno-
kok e korrupciós jogosítványaikkal 2010 után már nem rendelkezhettek szabadon, hiszen 
az önkormányzati intézmények és jogosítványok olyan mértékű állami centralizációja 
és felső politikai ellenőrzés alá helyezése ment végbe, mely ezen alsószintű korrupciós 
szabadságot kisajátította és központilag gyakorolt joggá tette.86 A nagyobb beruházások 
esetében ugyanakkor szinte korlátlanná tették a kormány számára a gazdaságilag stratégiai 
fontosságú, illetve a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt beruházássá minősítés lehető-
ségét. E kiemelt projektek mentesülnek a közbeszerzési eljárás alól.87

83 A bűnöző államban természetesen továbbra is létezik korrupciós kockázat abban az értelemben, hogy 
deviáns köztisztviselők esetleg saját magánnyereségük érdekében járnak el a fogadott politikai családjuk 
érdeke helyett [→ 5.3.4.2.]. A „korrupciós kockázat” kifejezést azonban ettől még nagyon óvatosan kell 
használni, mert nem arról van szó, hogy egy közjót szolgáló közhivatalt használnak fel magáncélra 
(ahogy azt a korrupciós kockázat kutatói feltételezik), hanem hogy egy korrupt közhivatalnok esetleg 
más irányba korrumpálódhat.

84 TI, Fekete könyv, 20–30.
85 TI, Fekete könyv, 20–30.
86 Hegedüs és Péteri, „A helyi önkormányzatok államosítása”; Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 

142–143.
87 TI, Fekete könyv, 29–30. A vizsgált időszak (2009-2015) vége óta a helyzet még inkább elmozdult 

a bűnöző állam irányába. 2016-tól a 300 millió forint fölötti tenderek esetében a kormány közvetlen 
jóváhagyási jogosítványt teremtett magának; 2018 végén több központilag irányított ügynökséget 
állított fel az összes 700 millió forintot meghaladó központi és helyi önkormányzati tender 
lebonyolítására az építőipari, a sport- és az informatikai szektorban; 2021-ben pedig a közbeszerzések 
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De tegyük most félre azt az előfeltevést, hogy valójában bűnöző állammal és korrup-
ciós bizonyossággal van dolgunk, s vegyük szemügyre a korrupciós kockázat változását, 
amit hagyományosan a verseny meglétének és a tenderkiírás nyilvánosságának mércéjével 
mérnek. E tekintetben drasztikus növekedést tapasztalunk 2010 után. Amint az 5.8. ábrán 
látható, az uniós pénzekkel kapcsolatos közbeszerzések korrupciós kockázati mutatója 
2009-ben 0,21 volt, 2011-re 0,4-re nőtt, és 2014-ben 0,54-gyel tetőzött. Ezt a tényt (bár 
önmagában is magán viseli annak lehetőségét, hogy rendszerszintű, minőségi változást 
feltételezzünk a közbeszerzéseknél) elvileg lehetne még úgy is magyarázni, hogy pusztán 
a hétköznapi vagy az állam foglyul ejtését jelentő – központi irányítást és szervezést 
nélkülöző – korrupt jelenségek elterjedtségéről van szó.

Magyarázat: A korrupciós kockázati mutató értéke 0, ha volt valamilyen erősségű verseny a közbeszerzés során és az eljárást 
hirdetmény előzte meg, és 1, ha verseny nélkül és hirdetmény nélkül valósult meg a közbeszerzés. 0,5-ös értéket vesz fel, ha csak az 
egyik tényező – vagy a verseny, vagy a hirdetmény – hiányzott.

A hirdetmény nélküli tenderkiírások arányának változása azonban már cáfolni látszik 
az egyéni elkövető, azaz a nem központilag vezérelt korrupciós ellátó teóriáját. A CRCB 
adatai szerint ugyanis míg 2009-ben a tenderkiírások kevesebb mint egyötöde volt 
hirdetmény nélküli, addig 2015-ben már több mint négyötöde (5.9. ábra). Ahhoz, hogy 
a hirdetmény nélküli közbeszerzések aránya ilyen drámaian megnövekedjen, minimum a 
közigazgatási apparátus középszintjének döntései szükségeltetnek. Ezzel már minimum az 
állam-foglyulejtés evolúciós fázisához értünk, hiszen a hirdetmény nélküli közbeszerzések 
tömege már üzemszerűen működő korrupciós csatornák létét feltételezi.

egész piacát centralizálták, ideértve a kifizetések testre szabását és a technikai lebonyolításért, tanács-
adásért felelős cégek munkájának monopolizálását is. Lásd Szabó, „Purgatorbánium”; Brückner, 
„Orbán Viktor gyorsan szeretne sok uniós forrást, ehhez teljesen központosította a közbeszerzéseket”; 
Brückner, „Az állam váratlanul beszántja a teljes hazai közbeszerzési piacot”.

5.8. ábra. Korrupciós kockázat a magyarországi közbeszerzésekben, 2009–2015 (N = 118.843). Forrás: 
CRCB (2016).
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A gazdaság oldaláról az alulról indított állam-foglyulejtés és a bűnözőállam-séma 
közti különbségre enged következtetni a közbeszerzések túlárazásának vizsgálata a hir-
detményes, illetve hirdetmény nélküli közbeszerzések vonatkozásában. Ugyanis a döntés 
arról, hogy hirdetményes vagy hirdetmény nélküli, illetve hogy nyílt, tárgyalásos vagy 
meghívásos pályázatokat írnak ki az uniós vagy állami források vonatkozásában, már 
kormányzati szintű döntést igényel. Ha pedig a kormányzat úgy találja, hogy bizonyos 
közbeszerzés-típusok túlárazást és parciális alkuk tömegét eredményezik, akkor elvileg 
minden eszköze meglenne arra, hogy a közbeszerzéseket nyílt és hirdetményes pályáz-
tatás irányába terelje. Ezzel szemben még a hirdetményes pályázatok esetében is 
a beadási határidők irreális lerövidülése tapasztalható, ami arra a mechanizmusra enged 
következtetni, hogy a kiválasztott nyertesek rendszeresen a pályázat meghirdetése előtt 
jutnak a pályázat benyújtásához szükséges információkhoz. Ezt nevezhetjük akár „pályázati 
shortolásnak” is. S akkor még nem is beszéltünk a személyre, illetve cégre szabott pályázati 
kiírásokról, a technicizálásról [→ 4.3.4.2.]. A technicizálás valójában nem más, mint pályá-
zati perszonalizáció, mikor a kiírás technikai követelményei kirajzolják az előre kiválasz-
tott nyertes fantomképét. Ez pedig nem egyedi jelenségek sora, hanem tömegessé váló, 
felülről jóváhagyott gyakorlat.

Ez a jelenség azonban még beleférne az alulról vagy felülről indított állam-foglyulejtés 
sémájába, hiszen itt elegendő lenne egyik oldalról a tenderkiíró és elbíráló, illetve másik 
oldalról a pályázó összejátszása. De a túlárazás 5.10-es ábrán bemutatott elszabadulása, 
amely a túlárazás mértékét tömegében 140 és 320 százaléknyira tornázta fel, már nem 
magyarázható a részleges állam-foglyulejtés fogalmával.

5.9. ábra: A meghirdetett tenderek nélkül lebonyolított közbeszerzések aránya az összes magyarországi 
közbeszerzés százalékában, 2009–2015 (N = 121.849). Forrás: CRCB (2016).
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5.10 ábra. Az árak eltorzulása a magyarországi közbeszerzéseknél, 2009–2015. Forrás: CRCB (2016).

Magyarázat: A magyar közbeszerzési árak első számjegyei százalékos arányainak az átlagos négyzetes eltérés összegének (MSE) 
alakulása a Benford-törvény által prediktált értékhez képest, 2009–2015 között, N = 123.224.

A közbeszerzési szerződések árai ezek szerint jóval erősebb torzítottságot mutatnak 2015-
ben, mint előtte bármikor. Ez az árakat a piaci áraktól ily mértékben eltérítő folyamat 
nem magyarázható pusztán a korrupció mennyiségi erősödésével, kiterjedésével. Ennek 
mértékét szintúgy nem magyarázhatja az eleve korruptabb termékpiacok szerepének növe-
kedése az összes közbeszerzésen belül. A korrupció növekedése ezúttal nem spontán, 
szabadversenyes folyamat, hanem egy központi akarat szervező cselekvésének ered-
ménye. Így ezek a mutatók arról tanúskodnak, hogy a szabadversenyes korrupciós 
kockázatot felváltja egy felülről szervezett, államilag működtetett bűnszervezet korrupciós 
bizonyossága.88

A „big data” elemzésen (s részben a 2015-ös dátumon is) túllépve két további elemre 
is felhívjuk a figyelmet, melyen lekövethető a magyar közbeszerzések viszonylatában 
a korrupció felülről irányított jellege. Az első a tenderek és az államilag szerzett vagyon 
eloszlásának a fogadott politikai családon belüli konfliktusokat lekövető alakulása. 
Mikor az Orbán Viktor vezette Fidesz 2010 után 2014-ben is kétharmados többséget 
szerzett a magyar parlamentben, a csúcspatrónus Orbán Viktor úgy döntött, hogy felszá-
molja Simicska Lajosnak a fogadott politikai családon belül a gazdasági kapcsolatokat 
monopolizáló szerepét. Már 2014-ben megkezdődött a csúcspatrónushoz köthető oligarcha-
hálózat átszabása,89 de a konfliktus 2015 februári nyilvános kirobbanása drámaivá tette 

88 Tóth és Hajdu szerint egy új, kevésbé transzparens, de relatíve egyszerű adminisztrációt igénylő 
tendertípus bevezetése is szerepet játszhatott e tendencia alakulásában. A magyar közbeszerzési 
törvényt 2011-ben megváltoztatták, engedélyezve az említett eljárásokat a 25 millió forint alatti 
közbeszerzéseknél, ami növelte az ártorzítás hatását, valamint az (engedélyezett és engedély nélküli) 
korrupció kockázatát is. Lásd Tóth és Hajdu, „Versenyerősség, társadalmi veszteségek és a 25 millió 
forintos értékhatár rejtélye”.

89 Becker, „Az oligarchacsere-projekt”.
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az addig a közbeszerzések csúcsnyerteséhez, Simicska Lajoshoz köthető cégek vissza-
szorítását. A helyükbe lépő személyek pedig elsősorban strómanok, nem autonóm 
oligarchák: Garancsi István a miniszterelnök barátja és kedvenc focicsapatának „kijelölt” 
tulajdonosa; Mészáros Lőrinc, aki a miniszterelnök szülőfalujának gázszerelőjéből vált az 
ország leggazdagabb emberévé; valamint Tiborcz István, a miniszterelnök veje. Az 5.11. 
ábra az általuk, illetve Simicska által elnyert tenderek számának változását mutatja 2013 
és 2015 között.

5.11. ábra. A Simicska Lajos, illetve Garancsi István, Mészáros Lőrinc és Tiborcz István által elnyert köz-
beszerzések száma 2013 és 2015 között (db). Forrás: Erdélyi (2016).

A változás természetesen leképeződik a csúcspatrónus által preferált és nem preferált 
aktorok vagyona közti különbség alakulásában is. A leglátványosabb minden bizonnyal 
Simicska Lajos Mészáros Lőrinccel való összevetése: az 5.12. ábrán láthatjuk, hogy míg 
2015-ben Mészáros vagyona jóval alatta volt Simicskáénak – sőt abban az évben az utóbbi 
még gyarapodott is az előző esztendőhöz képest –, Simicska vagyona a 2015-ös 112 mil-
liárd forintról öt év alatt 39,2 milliárdra apadt. Vele szemben Mészáros ugyanebben az 
időszakban 24,4 milliárd forintról 479,4 milliárd forintra növelte a vagyonát, ami közel 
hússzoros növekedését jelenti. Simicska bukása és Mészáros (elsősorban állami támoga-
tások, projektek és diszkrecionális beavatkozások által táplált [→ 5.5.4.3.]) rakétaszerű fele-
melkedése nemcsak, hogy nem magyarázható a kapcsolati gazdaság és a felülről irányított 
kapcsolati piac-redisztribúció feltételezése nélkül, de a fogadott politikai családon belül is 
egy új minőséget jelent: a csúcspatrónus, bár saját egypiramisos hálóján belül megvalósítja 
a hatalmi erőforrások szétválasztását [→ 4.4.3.3.], informálisan saját kezében összpontosítja 
– strómanján keresztül – a gazdaságból kinyerhető járadékok, illetve járadékgyűjtő- és 
kifizetőhelyek jelentős hányadát.
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5.12. ábra: Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc vagyonának változása 2014 és 2020 között (milliárd forint). 
Forrás: Oroszi (2021).

A másik elem pedig, amely a közbeszerzések kapcsán a felülről irányított korrupciós mecha- 
nizmusokat jelzi, egyszersmind a korrupciós bizonyosság tényleges mérőszámának is 
tekinthető: milyen eséllyel nyernek a fogadott politikai családhoz tartozó cégek? Mint 
Tóth kifejti, ha tudjuk, hányszor nyer és veszít el egy cég közbeszerzési tendereket, akkor 
a nyerési esélyét ki tudjuk fejezni egy egyszerű képlet alapján (odds = elnyert tenderek 
száma / elveszített tenderek száma).90 E mérőszám szerint Mészáros Lőrincnek, Orbán 
fő gazdasági strómanjának [→ 5.5.4.3.] cégei vezetnek az építőiparban; valahányszor 
indulnak egy versenyben, nekik a legjobbak a nyerési esélyeik (odds: 9,9). Ez a szám sokkal 
nagyobb, mint az elismert külföldi tulajdonú cégeké, amilyen a Colas (1,78), a Strabag 
(2,57) vagy a Swietelsky (1,61). Ha az EU-alapokból finanszírozott projekteket nézzük, 
Mészáros még jobban teljesít: 2011 és 2018 között 28-szoros eséllyel nyerte meg az 
ilyen tendereket (kétszer veszített, 56-szor győzött). Ha pedig azt is szemügyre vesszük, 
hogyan változtak a győzelmi esélyek az idők során, akkor azt látjuk, hogy míg az építőipari 
közbeszerzések terepén a fontosabb szereplők győzelmi odds-ai nemigen változtak, 
Mészáros cégei 2017-2018-ban szabályosan „kilőttek”, és 46-szoros eséllyel indultak (csak 
egy tendert veszítettek el a 46 megnyerthez képest).91

Ezek az adatok a korrupciónak nem a „kockázatát”, hanem a bizonyosságát tükrözik; 
az egyetlen kockázat, ami józan számítás szerint felmerül, annak veszélye, hogy Mészáros 
veszíthet. Ha az állam maffiaállam, az azt jelenti, hogy a hatalomkoncentráció és a szemé-
lyes vagyonfelhalmozás ikermotívumán alapul: ilyen környezetben ez a cselekedetek 
elemzésének mércéje, nem pedig az az ideálkép, ahol a semleges, közjót szolgáló politikai 
aktorok dominanciája mellett egyes elhajló köztisztviselők olykor visszaélnek hatalmukkal 
magánnyereség érdekében [→ 7.4.7.].

90 Köszönettel tartozunk Tóth István Jánosnak, amiért hozzáférhetővé tette számunkra a megnyert és 
elveszített tenderek pontos számát.

91 Tóth, „Nyolc ábra egy magyar csodáról”.
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5.3.4. Korrupciómérés, bűnözői ökoszisztéma és a korrupt 
pénzek szerepe a rezsim fennmaradásában

5.3.4.1.  A globális korrupciós mutatók kritikája

Hasonlóan a hibridológiához – ami vagy figyelmen kívül hagyja a patronális hálókat, vagy 
pedig a demokratikus eszménytől való eltévelyedésnek fogja fel őket – a korrupciókutatás 
rendszerint ugyancsak azt feltételezi, hogy a korrupció: deviancia, amivel a kormányza-
tok és formális intézmények küzdenek a hatékony és racionálisabb kormányzás céljából.92 

Egyfelől ez implicit módon feltételezi a formális fensőbbségét az informálissal szemben, 
vagyis hogy a tisztségviselők elsőrendűen a legális tisztségükkel összhangban cselekszenek 
és gondolkoznak, a törvénytelen hatalmi visszaélések pedig, ha meg is történnek, csupán 
másodlagosak. Másfelől ez a szemlélet a neoklasszikus makroökonómiáéval rokon, ami 
feltételezi, hogy az állam szükségképpen a társadalmi érdek elve alapján működik, és 
ennek megfelelően akarja korlátozni a közpénzek rossz célra való felhasználását. Ilyen 
előfeltevések rejlenek a korrupciókutatás sok hagyományos elemzése mögött is. Főként 
ezen alapulnak a globális korrupciós mutatók, amik így képtelenek felmérni az általunk 
leírt korrupciótípusok többségét, illetve mindazt, amin túl van a szabadversenyes korrup-
ción. Gyakorlatilag azt is ki lehet jelenteni, hogy ezek az indexek alkalmatlanok a poszt-
kommunista térség korrupciós sajátosságainak a mérésére.

Mondandónk alátámasztására érdemes jobban megvizsgálnunk az egyik legnép-
szerűbb indikátort, a Transparency International korrupcióérzékelési indexét (CPI).93 
A CPI egy éves rendszerességgel publikált, többtényezős index a világ országainak zömé-
ről. Mint korábban említettük, a TI általánosan úgy határozza meg a korrupciót, mint 
„közhivatalok viselői, köztisztviselők vagy politikusok” esetében a „ráruházott hatalommal 
való visszaélést magánnyereség érdekében”.94 Csakhogy a tág meghatározás ellenére 
a TI valójában a korrupciótípusok egy szűkebb körével foglalkozik. Konkrétabban a CPI 
révén megragadni kívánt jelenségek három csoportra oszthatók. Az elsőbe a korrupció 
általános esetei tartoznak, ahol nem tisztázódik, ki kezdeményezi a visszaélést, vagy 
kinek a magánnyereségét szolgálják. Ilyen a „közpénzek eltérítése” vagy a „közhivatalukat 
magánnyereség érdekében felhasználó tisztségviselők gyakorisága”. A második csoportba 
olyan konkrét előfordulások tartoznak, mint a „megvesztegetés”, „a közszolgálatba érdem 
helyett nepotizmus alapján történő kinevezések”, valamint „az állam foglyul ejtése szűk 
személyes érdekeltségből”. Végül a legnagyobb csoport, amellyel a CPI foglalkozik, az 
intézményi garanciáké: „a kormányzat azon képessége, hogy féken tartsa a korrupciót”, 
„a pénzügyi információk közzétételéről szóló adekvát jogszabályok”, „a közérdekű bejelen-
tők [és] újságírók törvényi védelme” vagy „a civil társadalom hozzáférése a közügyekről 
szóló információkhoz”.95

92 Baumann, „A Failure of Governmentality”; Fougner, „Neoliberal Governance of States”.
93 A CPI-ről szóló részletesebb elemzésünkért lásd Magyar és Madlovics, „From Petty Corruption to 

Criminal State”.
94 TI, „Corruption Perceptions Index 2011 – FAQ”.
95 TI, „Corruption Perceptions Index 2017 – Full Source Description”.



5.3. Kapcsolat • 427

Ami ebben a három kategóriában közös, az a fent említett feltételezés, miszerint 
a korrupció puszta deviancia. Az államot formális identitása szerint értelmezik: mint egy, 
dominánsan a közjót szolgáló intézményt, melynek néhány alárendeltje eltávolodik ettől 
a céltól, és visszaél pozíciójával azáltal, hogy kenőpénzt kér vagy fogad el, és legitim alap 
nélkül haverokat nevez ki különböző tisztségekbe. Ennek megfelelően a visszaélés két 
tekintetbe vett formája a törvények és szabályok kialakítására gyakorolt magánbefolyás 
(a mi fogalmaink szerint: állam-foglyulejtés alulról), valamint a végrehajtásuk befolyásolása 
(a mi fogalmaink szerint: szabadversenyes korrupció).96 A harmadik kategóriára vonatkozó 
kérdésekből továbbá az következik, hogy az állam üldözni akarja a korrupciót, csak lehet, 
hogy épp nincs meg hozzá a „képessége”, vagy hiányoznak azok a formális szabályok, amik 
máskülönben, általánosságban kiküszöbölnék az informális hatásokat.

Az a tény, hogy a TI devianciának tekinti a korrupciót, behatárolja a CPI-nek azt 
a lehetőségét, hogy megbízható képet adjon a különféle korrupciótípusok gyakoriságáról, 
különösen a felülről indított változatokéról. Ezek az adatok arról még némileg tájékoz-
tatnak, hogy a gazdasági szereplők által (esetleg kényszerűen) kezdeményezett korrupciós 
tranzakciók milyen kiterjedtségűek, illetve hogy ezek rendszerszintűen átnőnek-e az 
alulról indított állam-foglyulejtés fázisába. Arról a helyzetről azonban nem nyújtanak 
képet, amikor a korrupciós tranzakció kezdeményezője sem nem a vállalkozó, s nem 
is a közhatalom zsarolási potenciállal rendelkező alsó- vagy középszintű szereplői, hanem 
maga a bűnöző állam. Egy példával élve: a globális korrupciós mutatók azt mérik, hogy 
a magánaktoroknak meg kell-e kenniük a hivatalnokokat, hogy „elintézzenek vala- 
mit”, például hogy megnyerhessenek egy közbeszerzési tendert. De ily módon a felmé-
rés figyelmen kívül hagyja azt a helyzet, ahol a vállalkozónak még csak esélye sincs, 
hogy valakit megkenjen, mert a közbeszerzéseket már felülről leosztották, és a közhi-
vatalnokoknak egyszerűen csak le kell papírozniuk a csúcspatrónus által kijelölt kliens 
győzelmét. Ez a bűnözőállam-séma fennállhat az olyan, a korrupciós mutatók tekintetében 
a középmezőnyhöz tartozó országok tekintetében is, mint Magyarország, és az e mutatók 
tekintetében a sereghajtók közé tartozó Oroszország vagy a közép-ázsiai posztkommunista 
országok tekintetében is.97

5.3.4.2. A bűnöző állam viszonya az engedély nélküli törvénytelenséghez

A korrupció globális jelzőszámai többnyire a korrupció alacsonyabb szintű típusaira 
vannak hangolva. Ebből következően a bűnöző államok rangsorolása nem a korrupció 
tényleges szintje szerint történik (hiszen abba beletartoznának a magasabb szintű, felül-
ről indított formák is), hanem aszerint, hogy mennyire sikeresek az alacsonyabb szintű 
korrupció felszámolásában. Ha egy bűnöző állam agresszív álláspontot vesz fel a szabad-
versenyes korrupcióval szemben, jobb helyezést kaphat, mint az a bűnöző állam, amelyik 
békén hagyja, esetleg táplálja is a szabadversenyes korrupciót – miközben mindkét állam 
velejéig korrupt.

Ez elvezet ahhoz a tágabb kérdéshez, hogy mi a bűnöző államok viszonya az engedély 
nélküli törvénytelenséghez. Mint fentebb kifejtettük, a bűnöző állam azt jelenti, hogy 

96 A szabadversenyes korrupcióra a TI az „adminisztratív korrupció” terminust használja.
97 Vö. TI, „Corruption Perceptions Index 2017”.
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a csúcspatrónus – aki egyben a végrehajtó hatalom feje – az államot bűnszervezetként 
működteti, s ennek megfelelően az informális patronális háló tagjai az állam rendes műkö- 
désének keretében bocsátkoznak törvénytelen cselekedetekbe. De sok esetben csak akkor 
tesznek így, ha törvénytelenségükhöz felhatalmazást kapnak, vagyis engedélyt a csúcspatró-
nustól (védernyő [→ 3.6.3.1.]). Az egypiramisos patronális hálón kívül, a csúcspatrónus 
engedélye nélkül illegális cselekedeteket végző aktorok azonban engedély nélküli törvény-
telenségeket követnek el.

A csúcspatrónusnak szükségképpen ki kell alakítania valamiféle attitűdöt vagy 
stratégiát az engedély nélküli törvénytelenséggel szemben, melynek skálája a szórványos 
engedély nélküli korrupciós esetektől a versengő bűnözői csoportokig és klánokig terjed 
(ezek egymásból is kifejlődhetnek).98 A lehetséges attitűdöket leírva felidézhetjük 
Charles Tillyt és Trust and Rule (Bizalom és uralom) című nagyhatású művét, melyben 
a formális kormányzati struktúrák és az informális „bizalmi hálózatok” (bűnbandák, 
titkos társaságok, vallási szekták) egymás mellett élését elemzi.99 Tilly úgy értelmezi ezt az 
egymás mellett élést, mint az informális aktorok állammal szembeni és az állam informális 
aktorokkal szembeni attitűdjének függvényét. Az alacsonyabb szintű korrupciótípusok, 
amik nem feltétlenül „hálózatok”, de kétségkívül informálisak és megkövetelik a felek 
bizalmát is, Tilly leírása szerint vagy (a) „rejtőzködnek”, vagyis az aktorok megpróbálják 
elkerülni, hogy „a hatóságok felderítsék és manipulálják” őket, vagy (b) vállalják a „klien-
túra” szerepét, amikor is az aktorok „a köztes hatóságok védelmére tesznek szert […] 
valamilyen áron”.100 Másfelől az állam – Tilly terminusaival élve – három „ellenőrzési 
mód” közül választhat: elnyomás, tűrés és könnyítés, a negatívtól a közömbösön át 
a pozitív attitűdig terjedő skálán.101

A listát kiegészíthetjük egy negyedik móddal is, ez pedig a meglévő illegális csoportok 
vagy hálózatok elfoglalása és integrálása a bűnöző államba az adott időben bennük részt 
vevő aktorok felváltása és alávetése útján. Ez a mód minőségileg különbözik a többitől, 
amelyek nem törik meg a bizalmi hálózatok autonómiáját, hanem mint zárt, autonóm 
egységeket kezelik őket: az állam akár megtámadja, akár békén hagyja, akár segíti őket, 
nem próbálja átszervezni belső mechanizmusaikat, és arra kényszeríteni a tagokat, hogy 
egy új gazdát szolgáljanak. Ezzel szemben az elfoglalás az autonómia megtörését jelenti, 
melynek révén a csúcspatrónus ellenőrzése alá hajtja a bizalmi hálózatot, annak irányítását 
és jövedelmeit. Autonómiája elvesztésével a hálózat többé nem kezd önálló akciókba, 
csak a csúcspatrónus megbízásait teljesíti. Ily módon a bizalmi hálózat beintegrálódik az 
egypiramisos patronális háló engedelmességi rendjébe.

A bűnöző állam ideáltipikusan akkor veszi fel a tűrés attitűdjét, s hagyja békén a 
korrupt hálózatokat, ha az elnyomás/elfoglalás költsége meghaladná a belőle származó 
hasznot (például a jövedelmet, amit akkor lehet begyűjteni, ha elfoglalják a hálózatot). 
Elnyomásra, azaz az alacsonyabb szintű korrupció felszámolására ezzel szemben akkor 
kerülhet sor, ha a csúcspatrónus a korrupciót felesleges zavarkeltő tényezőnek vagy kihívást 

98 Jól illusztrálja ezt Aszlan Gagijev esete, akinek bűnözői alapú klánja, a „Család” a szervezett alvilágtól 
a politikai szféráig terjedt miniszterek és magas rangú bűnüldözési tisztségviselők révén. Anin, „The 
Brotherhood of Killers and Cops”. A klánokról lásd a 3. fejezetet [→ 3.6.2.1].

99 Tilly, Trust and Rule.
100 Tilly, Trust and Rule, 34.
101 Tilly, Trust and Rule, 103–107.
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jelentő versenytársnak látja. Ez jellemzőbb azokra a posztkommunista rezsimekre, ame-
lyek az Európai Unió gravitációs terében vannak, de az elnyomás valójában a klasszikus 
maffia hagyományos attitűdje is az engedély nélküli törvénytelenséggel szemben. 
A „védelmi” pénz kifejezés éppenséggel abból származik, hogy a maffia fennhatósága 
alatt élő emberek kötelesek pénzt fizetni a magánbanditizmus kiküszöböléséért, vagyis 
hogy a maffia ne engedje meg senki másnak a kirablásukat.102 Hasonlóképp a maffiaállam 
felszámolja az „anarchikus”, szabadversenyes korrupció zömét: vagy megtöri a létező 
hálózatokat (elnyomás), vagy rájuk telepszik és elkezdi adóztatni őket egy kialkudott 
kapcsolatban (könnyítés), vagy aláveti őket az államnak mint monopol-bűnszervezetnek 
(elfoglalás).

Könnyítés esetén a bűnöző állam „rátelepszik” egy meglévő hálózatra, és elkezdi adóz-
tatni, anélkül, hogy megtörné az autonómiáját. Máshogy fogalmazva, a tagok vezetőit 
(avagy a fontosabb tagokat, vezérfigurákat) nem cserélik le, tovább működhetnek, mivel 
a bűnöző állam hatóságai többé nem üldözik őket, ha a hálózat fizeti az adót, és a megegyezés 
szerinti műveleti területen belül marad. Tilly fogalmát használva ezt a fajta együttélést 
a kialkudott autonómia (brokered autonomy) esetének tekinthetjük [→ 2.2.2.3.].

A csúcspatrónus ellenségei felszámolására való képességének nyomasztó túlsúlyával 
szembesülve a létező bűnözői hálózatok számára a racionális döntés egy kialkudott autonó-
miában való megegyezés ahelyett, hogy szembeszállnának a csúcspatrónus dominálási 
kísérletével. Ha azonban (a) harcolnak a dominálási kísérlet ellen, vagy (b) megsértik 
az informális szerződést azzal, hogy túlterjeszednek a megegyezés szerinti határokon, 
illetve (c) elviselhetetlen kockázatot jelentenek a fogadott család hatalmi monopóliumára 
nézve, a hálózat sorsa az elnyomás vagy az elfoglalás lesz. Elfoglalás esetén az addig 
decentralizált korrupciós üzlet a csúcspatrónus felügyelete alá kerül. Ez lényegében 
analóg azzal, ahogy az alkotmányos állam államosít egy legális tevékenységet, ami után 
aztán a politikai elit centralizálhatja (magyarul központosíthatja) vagy decentralizálhatja 
a monopolizált funkciót. A maffiaállamban, ahol a korrupció az állam fő funkciói közé 
tartozik, ezt a monopolizált tevékenységet centralizálhatják vagy decentralizálhatják. 
A centralizálás azt jelenti, hogy a csúcspatrónus maga igazgatja és adóztatja ezeket a 
hálózatokat. A decentralizálás ezzel szemben azt jelenti, hogy a korrupciós lehetőségeket 
a lojális alpatrónusoknak osztják le „koncessziók” vagy „franchise-rendszer” formájában. 
Az ilyen rendszer nem mást jelent, mint a törvénytelenség engedélyezését, jellemzően a 
lenyúlható korrupt pénzösszeg egy bizonyos határáig.103 (Akik hozzájutnak a lehetőséghez, 
később maguk is maguk alá gyűjthetik és monopolizálhatják helyi szinten a korrupciós 
csatornákat.) A korrupciós koncessziók nemcsak földrajzilag, hanem az adott gazdasági 
tevékenység tekintetében is korlátozottak. A csúcspatrónus ideáltipikusan olyan korrupt 
üzlettípusokat centralizál, amelyek eleve centralizált, felettébb nyereséges üzletágakhoz 
kötődnek (mint például a nyersanyag-üzletág), míg decentralizálja a kevéssé központosított, 
alacsony nyereségű üzleteket (mint például a kiskereskedelmi tevékenység bizonyos 
fajtáit).104 (Ugyanígy, amikor a bűnöző állam az elfoglalás mellett dönt, a csúcspatrónus 

102 Gambetta, The Sicilian Mafia.
103 Mint Ledeneva és Baez-Camargo írja: „A regionális »etetéseket« informálisan, de buzgón moni-

torozzák. Ahogy az orosz vicc mondja, »az állami hivatalnokokat nem azért kapják el, mert lopnak, 
hanem mert a beosztásukhoz képest túl sokat«.” Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality 
Stop and Corruption Begin?”, 57.

104 Vö. Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 197–203.



430 • 5. Gazdaság

és az alpatrónusok létrehozhatnak új, alternatív korrupciós 
hálózatokat, amelyek a már meglévő mintázatokat másolva 
működnek.)

Eddig azt tárgyaltuk, mi a bűnöző állam viszonya a 
korrupt hálózatokhoz. A felhatalmazás nélküli törvénytelen 
aktorok között azonban hagyományos értelemben vett 
bűnözőket is találunk, akik olyan cselekményeket követ-
nek el, amelyek önmagukban törvénytelenek, nem azért, 
mert a rájuk ruházott hatalommal való visszaélésből 
következnek (rablás, csempészet, emberkereskedelem, 
kábítószer- és fegyverüzletág stb.). Az ő irányukban a csúcs- 
patrónus pontosan ugyanazokat az attitűdöket veheti fel. 
A történelem során a hatóságok, amikor – írja Tilly – „raga-
dozó bizalmi hálózatokkal szembesültek, például kalózok-
kal és banditákkal, általában a kényszerítő eszközökkel 
való elnyomástól (direkt támadástól) a feltőkésítés eszkö-
zével való könnyítésig (privatérként vagy zsoldosként való 
felfogadásig) terjedő skálából választottak”.105 A csúcs-
patrónus elnyomáshoz folyamodhat, ha nem érdekli a 
bűnözői tevékenység, vagy túl kockázatosnak találja, 
hogy maga irányítsa őket (mint Magyarországon).106 De 
az elnyomás eszköztárát Oroszországban is alkalmazták, 
ahol az oligarchikus anarchia időszakában kiemelkedett 
bűnözőcsoportokat módszeresen támadták az egypirami-
sos patronális háló kiépítésének idején. Peter Pomerantsev 
Semmi sem igaz, bármi lehetséges című könyvében elmeséli 
Vitalij Gyomocska, a gengszterből lett filmrendező esetét, 
érzékletes illusztrációt nyújtva ahhoz, hogy hogyan fogott 
hozzá Putyin maffiaállama az anarchikus, engedély nél-
küli bűnözés felszámolásához, és hogyan állította helyébe 
a fogadott politikai család patriarchális fejének közpon-
tosított kontrollját – a fent említett, klasszikus maffiához 
hasonlóan (lásd 5.3. idézet).

Másfelől napjaink Oroszországában, Putyin immár 
stabilizáltabb rezsimjében [→ 4.4.3.2.] az a gyakoribb, hogy 
konkrét célokra bérelnek fel bűnözői csoportokat. Ezen 
bűnözők egy része lényegében erőszakkereskedővé válik, 
és érdekbehajtó megbízásra lépnek a csúcspatrónussal 
úgy, hogy nem fenyegetik annak erőszakmonopóliumát 
[→ 2.5.1.]. Az ilyen, erőszakos csoportok megbízásai 
alkalmiak, amolyan „nem reguláris haderőként” működve, 
az igényelt szolgáltatásaik pedig a megfélemlítéssel való 
rendfenntartástól a vetélytársak likvidálásáig terjednek. 

105 Tilly, Trust and Rule, 105.
106 Tóth, Gál és Kőhalmi, „Organized Crime in Hungary”.

5.3. idézet. A gengszter/rendező és 
a csúcspatrónus.

„A nagy forgatás napján Vitalij elfoglalt egy egész 
piacot. A jelenetben Vitalijt és bandáját elkapják, 
amikor pénzt zsarol ki a kofáktól. A kofák saját 
magukat játszották, a rendőrök szerepére rend-
őröket vettek fel. […] A gengszterek voltak a 
gyártásvezetői. Ki merne késni egy forgatásról, 
amelyet profi gyilkosok vezetnek? […] Akkor 
láttam őt legutóbb, közben eltelt három év. De 
gyakran eszembe jutott. Van egy kis jelenet, amit 
minden héten leadnak az Osztankino csatornáin. 
Az Elnök egy hosszú asztalnál ül az asztalfőn. 
A két oldalán a régiók kormányzói foglalnak   
helyet: a Nyugati, a Központi, az Északkeleti stb. 
Az Elnök egyenként rájuk mutat, és azok elmond-
ják, mi újság a parcellájukban. »Kóbor terroristák, 
kif izetetlen nyugdíjak,  üzemanyaghiány.. .« 
A kormányzókon látszik a rettenet. Az elnök 
elszórakozik velük, színtiszta Vitalij. »Hát, ha 
nem tudják rendben tartani a házuk táját, min- 
dig keríthetünk másik kormányzót...« Sokáig 
nem jöttem rá, mire emlékeztet ez a jelenet. 
Végül leesett: egy az egyben A Keresztapa, ami-
kor Marlon Brando összehívja az öt városrész 
maffiavezéreit […]. Gengszterfilmes motívum. 
És passzol az imázshoz, amelyet a Kreml kialakí-
tott az Elnökről: maffiafőnökként öltözik (fekete 
póló fekete öltöny alatt), és a szövegét is egy 
az egyben gengszterfilmekből ollózták (»szarás 
közben lőjük le az ellenséget…«). Értem az 
imázsfelelős észjárását: Kit tisztelnek a legjobban 
az emberek? A gengsztereket. Akkor nézzen ki a 
vezérünk is úgy, mint egy gengszter, viselkedjen 
úgy, mint Vitalij. [Később] Vitalij az állomáson várt 
rám. [Azt mondta:] Meghúzom magam. Kerülöm 
Moszkvát. Túl sok rendőr akarja igazoltatni az 
embert. Otthon mindenkit lesitteltek, az utolsó 
emberem is rács mögött van. Még akkor sem 
tudnék senkivel filmezni, ha összeszedném rá 
a pénzt.”

– Peter Pomerantsev, Semmi sem igaz, bármi 
lehetséges (Budapest: Európa Könyvkiadó, 2019), 
44–47. Papolczy Péter fordítása.
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Ilyen esetekben az állam és a szervezett bűnözés viszonya mindkét oldalnak hasznos, és 
kölcsönös erősödéshez vezet.107 Ugyanebbe a mintázatba illeszkednek az orosz hekkerek 
is. Mint Danyil Turovszkij könyvéből megtudhatjuk, az egykori „lázadó” számítógépes 
kalózokból mára már „Putyin katonái” lettek: a 2008-as grúz-orosz konfliktus, illetve az 
abban orosz oldalon akkor még önként, patriotizmusból játszott szerepük óta „rendsze-
resen vonják be őket a munkába, néha kényszerrel, büntetőeljárással fenyegetve őket”.108 
A külföldi és belföldi ellenfelek ellen egyaránt bevetett hekkerek lojalitását tehát – a mi 
nyelvünkön – a szelektív bűnüldözés és a kompromat eszközével tartják kézben: 
esetükben, akár a fogadott politikai család tagjainál, egyesül a zsarolás és a védelem. 
Mint Turovszkij írja, „[az] orosz nyelvű hekkerek között érvényben van néhány titkos 
szabály. Ezek közül az [egyik] a »Ne dolgozz a .ru területén« […]. Léteznek más, nem 
titkos szabályok is: ha a feltörés során találsz valamit, ami érdekelheti a »rezsimet«, akkor 
oszd meg vele, illetve amikor segítséget kérnek tőled hazafias ügyekben, működj együtt. 
E hallgatólagos szabályok elutasítása bűncselekménnyel ér fel”.109

Míg nem-bűnöző államokban a szervezett bűnözés megpróbálkozat bűnözői állam-
foglyulejtéssel, s elfoglalhatja a közigazgatás egyes részeit (mint Kínában),110 bűnöző 
államban a csúcspatrónus rátelepedhet a szervezett bűnözés tevékenységeire, vagy át is 
veheti őket, tartós és jelentős szerepet adva nekik a rezsimben. Az utóbbira példaként 
említhetjük Milo Đukanović montenegrói poligarchát, akit a nápolyi ügyészség 2003-
ban egy szervezett cigarettacsempész bandával hozott kapcsolatba.111 Ami a bűnözői 
hálózatra való rátelepedést illeti, e kötet egyik szerzője által gyűjtött információk szerint 
2016-ban, Üzbegisztánban az üzbég bűnöző állam rátelepedett a bűnszervezetek illegális 
valutakereskedelmére (amelyet korábban az utóbbiak építettek ki az országban). Azt 
mondhatjuk, hogy az üzbegisztáni illegális valutaváltók kialkudott autonómiára tettek 
szert, a bűnöző állam attitűdje ez esetben a könnyítés felé hajlott: az üzbég rendőrség 
hagyta működni a bűnözőket, de ugyanakkor ugyanezek a rendőrök rácsatlakoztak az 
illegális valutaváltás hálózatára, „sarcot” vetettek ki e tevékenység művelőire, és a pénzeket 
a helyi alpatrónuson, a rendőrfőnökön keresztül a csúcspatrónushoz juttatták el. A hálózat 
résztvevői ezután elosztották egymás közt a nyereséget.112

Összefoglalva használhatjuk Tilly terminológiáját, hogy átfogóan reflektáljunk a bűnö-
ző állam és az engedély nélküli törvénytelenség egymás mellett élésére (5.4. táblázat). 
Szerinte a helyzetet olyan fogalmi térben értelmezhetjük, amely a kapcsolatok három tág 
ideáltípusára terjed ki: (1) a törvénytelen elemek elkülönülése a közszférától; a tárgyalásos 
kapcsolódás a törvénytelen elemek és a közszféra között (mint a kialkudott autonómia 
esetében); s végül (3) a törvénytelen elemek és a közszféra integrációja.113 Nem-bűnöző 
államok esetében az integráció azt jelenti, hogy a nem engedélyezett törvénytelenséggel élő 

107 Stephenson, „It Takes Two to Tango”.
108 Turovszkij, Orosz hekkerek, 147.
109 Turovszkij, Orosz hekkerek, 158.
110 Wang, „The Increasing Threat of Chinese Organised Crime”.
111 Griffiths, „Smoking Guns”.
112 Az üzbég szervezett felvilágról és a szervezett alvilághoz fűződő viszonyáról lásd Chayes, Thieves 

of State, 101–117. A helyzet változhatott 2016 óta, ugyanis Üzbegisztán 2019 végén megszüntette a 
megmaradt valutakorlátozásokat (tehát az üzbég szom szabadon átváltható).

113 Tilly, Trust and Rule, 30–36.
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aktorokat (vagyis minden törvénytelenséget a nem bűnözői államon belül) törvényesen 
elfogadják. Bűnöző államban viszont az integráció elfoglalást jelent: a törvénytelen hálózat 
törvénytelen marad, de attól fogva a fogadott politikai család irányítja.

5.4. táblázat. Az engedély nélküli törvénytelenség ellenőrzésének módjai és azok eredménye a bűnöző 
államban. 

A bűnöző állam lépései az engedély 
nélküli törvénytelenséggel szemben

Az egymás mellett élés formája 
(az állam lépéseinek eredménye)

Elnyomás támadás/visszaszorítás
elkülönülés (az engedély nélküli törvénytelenség vagy „magán-
banditizmus” felszámolása)

Tűrés békén hagyás elkülönülés (megszűnik a törvénytelen aktorok zaklatása)

Könnyítés rátelepedés
tárgyalásos kapcsolódás (a törvénytelen hálózat kialkudott 
autonómiája / bűnözők mint erőszakkereskedők felbérlése)

Elfoglalás az autonómia megtörése
integrálás (a törvénytelen hálózatot a fogadott politikai család 
irányítja)

5.3.4.3. Országos és globális bűnözői ökoszisztéma

Az előző részben a törvénytelen elemek, köztük az engedélyezett és engedély nélküli törvény- 
telenség egymás mellett élését írtuk le. Az aktorok e közösségének megjelölésére bevezet-
hetjük a „bűnözői ökoszisztéma” fogalmát:114

• Bűnözői ökoszisztéma a rendszerként interakcióban lévő illegális köz- és magán- 
aktorok közössége egy meghatározott földrajzi területen.

Egy adott politikai közösségben az elkülönülés, a tárgyalásos kapcsolódás és az integráció 
fogalmaival lehet leírni a bűnözői ökoszisztéma alapvető mintázatait. Bűnöző államban 
elkülönülés esetén az erős bűnöző állam és az alacsony szintű vagy mérsékelt engedély 
nélküli törvénytelenség ökoszisztémájáról beszélhetünk. Utóbbi vagy azért jellemezhető 
így, mert az állam minden tőle telhetőt megtesz a kiküszöbölésére (elnyomás), vagy mert 
eleve annyira jelentéktelen volt, hogy a bűnöző állam békén hagyta (tűrés). Tárgyalásos 
kapcsolatfelvétel esetén a bűnözői ökoszisztémát – ha továbbvisszük a biológiai metaforát 
– a parazitikus szimbiózis mintájára lehet a legjobban leírni: a fogadott politikai család 
rátelepszik a már meglévő törvénytelen hálózatokra, belenyugvó együttműködésre és adó 
fizetésére kényszeríti őket, de cserébe megtarthatják autonómiájukat, és illegális vállalkozá-
saikat többé nem zaklatják a bűnüldöző és egyéb jogi szervek. Végül integráció esetén 
a bűnöző állam megjelenésével oly módon alakul át a bűnözői ökoszisztéma, hogy a koráb-
ban engedély nélküli törvénytelenség engedélyezetté válik, és virágzásnak indul a fogadott 
politikai család irányítása alatt.

114 A „bűnözői ökoszisztéma” fogalmát Moisés Naímtól vettük át, aki mint metaforát használja egy 
cikkében, de nem definiálja (Naím, „Mafia States”). A fogalmat használják – témánktól teljesen 
függetlenül – a kiberbűnözés tudományos szakirodalmában is. Vö. pl. Yang et al., „Analyzing 
Spammers’ Social Networks for Fun and Profit”.
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Kétféle módon tudjuk tovább árnyalni a bűnözői ökoszisztéma értelmezését. Az első 
annak felismerésén alapul, hogy eddig az engedély nélküli törvénytelen aktorokat úgy 
írtuk le, mint csoportokat vagy közösségeket, egy másik csoporthoz, a fogadott poli-
tikai családhoz fűződő viszonyukban. A bűnözői ökoszisztéma dinamikáját azonban 
az egyének szintjén is elemezhetjük, ha a törvénytelen magánszférából a közszférába 
vezető utakra összpontosítunk. Svetlana Stephenson szociológus az ilyen jelenségek 
kapcsán Jean-François Bayart-ra hivatkozik, és úgy véli, hogy a Gramsci-féle „molekuláris 
folyamat”, „összeolvadás” és „kölcsönös asszimiláció” fogalmait lehet használni, amikor az 
emberek a magánszférából (1) átlépnek a közszférába „személyi hálózatok, szívességek 
cseréje és gazdasági lehetőségek, valamint jótékonysági szervezetekben és pártokban viselt 
tagság révén”, illetve (2) „integrálódnak az állami bürokrácia legmagasabb szintjein”.115 
Valóban, a posztkommunista rezsimek több ízben megtapasztalhatták, mintegy az állam 
kriminalizálódásának tükörképeként a szervezett alvilág korábbi tagjainak dekrimi-
nalizálódását, akik az állami szférába lépve politikai karrierbe kezdtek. Példa lehet erre 
a volt moldovai csúcspatrónus, Vladimir Plahotniuc, akit az Interpol és oknyomozó újságírók 
is azzal vádolnak, hogy kapcsolatban állt az orosz maffiával, többször is pénzmosásban 
vett részt, prostitúciós célú emberkereskedelmet folytatott, és „halálbrigádokat” állított fel, 
amelyek különböző törvénytelen elemek haláláért felelősek.116 Az ilyen aktorok, miután 
átlépnek a politikai cselekvés szférájába, jellemzően felhagynak a bűnözővezérséggel 
– már nem olyan aktorok, akik törvénytelen hozzáféréssel törvénytelen gazdasági tevé-
kenységeket űznek –, és oligarchák vagy poligarchák lesznek – törvényes gazdasági 
tevékenységeket űznek törvénytelen hozzáféréssel. Az ilyen egyéni átalakulások a bűnözés 
alvilága és a felvilág között olyan rendszerekre jellemzők, amelyek az oligarchikus anarchia 
szakaszán mentek át a rendszerváltás után.

A bűnözői ökoszisztéma elemzése árnyalásának másik módjára akkor nyílik lehetőség, 
ha felismerjük, hogy a definícióban szereplő „földrajzi területet” eddig a politikai egység 
értelmében határoztuk meg, máshogy fogalmazva, országos bűnözői ökoszisztémákról 
beszéltünk. Ezzel szemben beszélhetünk globális bűnözői ökoszisztémáról is, amiben 
az egész világról részt vesznek törvénytelen elemek „rendszerként interakcióban”. Ez 
egyfelől azt jelenti, hogy különböző országok poligarchái és oligarchái összeköttetésben 
vannak egymással, vagy kölcsönösen előnyös, önkéntes kapcsolatban, vagy pedig egy 
nagyobb csúcspatrónusnak való, kényszeren alapuló alárendeltségben.117 Az oligarchák 
és poligarchák továbbá összeköttetésben lehetnek a nemzetközi bűnszervezetekkel vagy 
-hálózatokkal is. Amint Oliver Bullough rámutat, erre azért van szükség, mert lopni ugyan 
lehet a határokon belül, de a fogadott politikai családok tagjainak el is kell kendőzniük 
az ilyen pénzek létezését (vagy a saját hatóságaik, vagy a nyilvánosság elől), valamint el is 
akarják költeni a felhalmozott vagyont.118 Ezért az oligarchák és a poligarchák korrupciós 
brókerek [→ 5.3.3.2.] segítségével pénzmosási konstrukciókat alkalmaznak, amibe 
a világ minden táján bevonnak olyan pénzintézeteket, amelyek vállalják a pénz megőrzé- 
sét anélkül, hogy kérdéseket tennének fel a számlatulajdonosoknak, vagy válaszolnának 

115 Stephenson, „It Takes Two to Tango”, 414. Lásd még Bayart, The State in Africa.
116 Miller, Moldova under Vladimir Plahotniuc.
117 Vö. Deák, „A paksi bővítés szakpolitikai és uralmi dilemmák fogságában”; Bullough, „The Dark Side 

of Globalization”.
118 Bullough, „The Dark Side of Globalization”, 33.



434 • 5. Gazdaság

a hatóságok kérdéseire (lásd 5.4. idézet).119 Alexander 
Cooley, John Heathershaw és J. C. Sharman szerint az ilyen 
célokra felajánlott szolgáltatásokat két csoportba lehet 
sorolni:120

• offshore pénzügyek, amire leginkább az elkendőzés sza-
kaszában van szükség. Ennek keretében törvénytelenül 
szerzett pénzeket bankokban tartanak, valamint „mód-
szeresen használt fantomcégekben” rejtenek el olyan gaz-
dag egyének, oligarchák és poligarchák, akik „titokban 
szeretnének működni”. A posztszovjet térségről a szer-
zők azt írják, hogy „az offshore-ozás és az államépítés 
összefonódott, mivel a rezsimek és uralkodó családjaik 
úgy halmoznak fel személyes vagyonokat, hogy külföldi 
számlákra csatornázzák az állami vagyon járadékait, mint 
a nyersanyagok, a külföldi segély és a szovjet kori válla-
latok nyeresége vagy az eladásukból származó bevétel”;

• a globális ingatlan-pénznyelő, amire leginkább a költe-
kezés szakaszában van szükség. Mint a szerzők kifejtik, 
„mihelyt a pénz »megtisztult« a céghálózatokon keresz-
tül, a kezelői egyaránt felhasználhatják társadalmi vagy 
politikai céljaik elérésére, másrészt […] üzleti érdekeik 
elősegítésére”. Ezért a globális luxusingatlan-piac felé for-
dulnak, amit a szerzők „pénznyelőnek” neveznek, mert 
„külföldiek évről évre dollármilliárdokat fektetnek be – 
törvénytelen és törvényes pénzeket elegyítve – olyan va-
gyontárgyakba, melyeket védenek a nyugati tulajdonjogi 
törvények”.

Az utolsó mondat azért különösen fontos, mert felhívja a 
figyelmet arra a paradox helyzetre, hogy a bűnöző államok 
megfelelő működéséhez szükség van a nembűnöző-álla-

mokra. Utóbbiak ugyanis csak korlátozottan tudnak hozzáférni a magánüzletekhez, vagy 
azért, mert (a) az állami intézményeket nem egyetlen csúcspatrónus tartja kézben, aki 
ragadozó módra tudná használni őket, vagy (b) mert az ország liberális demokrácia, ahol 
a fantomcégek tulajdonosait védi az összes olyan intézmény és jogszabály, amit azért 
fejlesztettek ki, hogy elválasszák a társadalmi cselekvés piaci és politikai szféráit. 
Ezt a helyzetet nagyban kihasználták a fogadott politikai családok éppúgy, mint a ma-
gánbűnözők Magyarországtól Oroszországon át Közép-Ázsiáig.121 A világrendszer-elemzés 
terminológiáját használva azt is mondhatjuk, hogy Oroszország bűnözői centrum, a liberá-
lis demokráciák a perifériája, Magyarország pedig a félperifériája [→ 7.4.5.].

119 A híres orosz pénzmosoda-rendszer leírásáért lásd Miller, Moldova under Vladimir Plahotniuc, 125–152.
120 Cooley, Heathershaw és Sharman, „Laundering Cash, Whitewashing Reputations”, 42–44.
121 Cooley és Heathershaw, Dictators Without Borders.

5.4. idézet. A globális bűnözői ökoszisztéma.

„Ekkora mennyiségű pénzt [nem lehet] matrac alá 
rejteni, vagy tenyérből tenyérbe csempészni egy 
kézfogással. Ilyen nagy összegek feldolgozásához 
olyan bankok [kellenek], amelyek hajlandók 
kérdezősködés nélkül elfogadni a pénzt […], és 
valami módszer arra, hogy a politikusok felvehessék 
ezeket a törvénytelen összegeket a célból, hogy 
luxuscikkeket vásárolhassanak rajtuk. […] Ezt 
az offshore-pénzügyek teszik lehetővé. […] Egy 
magánszemély, akinek piszkos pénze van, jachtot 
vehet egy svájci bankszámla felhasználásával, 
amit egy olyan liechtensteini alapítvány tart kéz-
ben, amit egy nagy-britanniai betéti társaság 
felügyel, aminek egy belize-i cég a tulajdonosa, 
ami viszont egy Marshall-szigeteken bejegyzett 
tröszt tulajdonában van. Az igénybe vehető jog-
hatóságok száma gyakorlatilag korlátlan, és 
mindegyik egy fokkal jobban elhomályosítja a 
kapcsolatot a lopás és a pénzköltés között. […] 
Nincs értelme megkérdezni, vajon kleptokrácia-e 
Oroszország. Helyénvalóbb azt vizsgálni, hogyan 
lehetnek az orosz elitek egy olyan kleptokratikus 
rendszer részei, amelynek révén az államház-
tartásból kilopott pénz skót betéti társaságokon 
és moldovai vagy lett bankokon keresztül hogyan 
kapcsolódik be a londoni ingatlanpiacba.”

– Oliver Bullough, „The Dark Side of Globalization”, 
Journal of Democracy 29, 1 sz. (2018): 28–34.
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5.3.4.4. A korrupt pénzek felhasználása: fogyasztás, felhalmozás, 
gazdaságba és politikába történő befektetés

Bár eddig részletesen leírtuk az összejátszás különféle formáit és a korrupt mechanizmu-
sokat, keveset időztünk a korrupció közvetlen eredményénél: a korrupt pénzeknél. Szót 
ejtettünk a járadékkinyerésre szolgáló közbeszerzési projektekről, és részletesen tárgyaljuk 
majd még a személyes vagyonfelhalmozás egyéb (járadékvadász, kleptokratikus és ragadozó 
típusú [→ 2.4.3.]) módszereit is. Nem beszéltünk azonban a korrupt pénzek felhasználásáról, 
holott – mint fentebb említettük – a fogadott politikai családok tagjai azért veszik igénybe 
a pénzmosási konstrukciókat a globális bűnözői ökoszisztémán keresztül, mert miután eltérí-
tik az állami költségvetésből, el akarják költeni a pénzt, azaz különféle célokra felhasználni.

E célok között a korrupt pénzek fogadott politika családok által való négy tipikus 
felhasználását különböztethetjük meg:

• fogyasztás, vagyis a pénzek közvetlen elköltése olyan árukra és szolgáltatásokra, 
melyek oligarchák és poligarchák privát fényűzését szolgálják (luxusautók, jachtok, 
házak, órák stb.);122

• felhalmozás, vagyis a pénzek tartalékolása offshore számlákon és gazdasági stró-
manok (jogilag magán-) kezében [→ 3.4.3.] jövőbeli fogyasztásra vagy különféle 
potenciális negatív megrázkódtatások (így a hatalomtól való megfosztás) esetére;123

• gazdaságba való befektetés, vagyis a pénzek felhasználása a fogadott politikai 
család gazdasági gépezetében, amely gazdasági strómanokból, fantomcégekből és 
különféle újonnan alapított vagy levadászott zsákmánycégekből [→ 5.5.4.] áll;124

• politikába való befektetés, vagyis a pénzek felhasználása a fogadott politikai csa-
lád politikai gépezetében, amely médiából, transzmissziósszíj-pártból, „ellenzéki” 
(kamu-) pártokból és politikusokból, bürokratákból, álcivil szervezetekből, agy- 
trösztökből stb. áll.

A patronális pénzköltés ilyen módozatai révén a korrupt pénzek lényegi szerepet játszanak 
a fogadott politikai családok fennmaradásában, legyen szó patronális demokráciáról vagy 
autokráciáról. A fogyasztás az egyedüli kivétel (főleg, ha széles körben érzékelhető), mely 
inkább népszerűségvesztéshez s így a fennmaradási esélyek csökkenéséhez vezet,125 de 
a másik három mód az informális patronális hálók tartós túléléséhez járul hozzá. Először is, 
a pénz elköltésének a rezsim szempontjából legnyilvánvalóbban hasznos módja a politikába 
való befektetés, melynek révén a csúcspatrónusok kiterjeszthetik politikai birodalmukat, 
főleg a médiafronton. Patronális demokráciában a konkurens patronális háló biztosíthatja 
saját médiacsatornái révén (melyek jogilag magánkezekben vannak [→ 5.5.3.5.]), hogy 
üzeneteit országosan terjesszék, akár hatalmon van éppen, akár nincs. A média ugyanebből 
az okból lehet hasznos a patronális autokráciában is, itt azonban az egypiramisos patronális 

122 Dawisha, Putin’s Kleptocracy; Brückner, „Étel-ital, autók, ruhák: fogyasztanak a NER aranyifjai”.
123 Yuichi Kono és Montinola, „Does Foreign Aid Support Autocrats, Democrats, or Both?”
124 Brückner, „Mibe fektetnek a NER-lovagok?”
125 Lyebyedyev és Makhortykh, „#Euromaidan”.
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háló uralja a (magán-) médiapiacot, határozza meg a politikai agendát, és terjeszti a pozitív 
és negatív propagandaüzeneteket (beleértve az ellenzéki, illojális vagy céltáblává tett ak-
torok kriminalizálását), méghozzá akár hatalmon van, akár kikerült belőle. Ez azt jelenti, 
hogy ha a csúcspatrónust – mivel az autokrácia még nem stabilizálódott teljesen – képe-
sek is békés úton eltávolítani a hatalomból, de nem kényszerül az ország elhagyására és a 
hálózat tárgyi eszközeinek leadására, továbbra is terjeszthet magáról kedvező narratívákat 
a médiabirodalmában, s így akár még elő is készítheti a talajt a visszatéréséhez [→ 4.4.4.].

Ez átvezet a tartós fennmaradás biztosításának második módjához, a felhalmozáshoz. 
Amikor egy patronális demokráciában valamelyik versenytársa eltávolít a hatalomból egy 
informális patronális hálót, utóbbinak a túlélése nélkülözhetetlen abból a szempontból, 
hogy a rendszer fennmaradjon (képes legyen saját maga újratermelésére). A patronális 
demokráciák dinamikus egyensúlyának [→ 4.4.2.] létrehozásához szükség van a ciklikus 
változásra, illetve annak az állandó lehetőségére, azt pedig csak úgy lehet garantálni, ha 
megelőzik, hogy az egyik patronális háló dominánssá váljon, magyarán ha garantálva van, 
hogy egyik újonnan beiktatott vezető patronális háló sem tudja megfosztani versenytársait 
(gazdasági és politikai) eszközeiktől. Patronális autokráciában viszont, amikor egy patro-
nális háló dominál, a helyzet annyiban analóg, hogy a felhalmozott vagyon és cégek nem 
a vezető elit pártjának kezében vannak, hanem jogilag magánaktorokéban. Ez nem-
csak azt jelenti, hogy a pártnak és hivatalos vezetőségének nincs tényleges befolyása a 
pénzek elköltése felett (azaz valójában transzmissziósszíj-párt [→ 3.3.8.]), hanem a hosszú 
távú fennmaradás szempontjából a de jure privát felhalmozás szavatolja a tulajdon biz-
tonságát rendszerváltás esetére. Ugyanaz tehát a helyzet, mint az előbb említett nem-
bűnöző államokban, amelyek tiszteletben tartják a nyugati tulajdonjogokat, és nem 
fagyasztják be vagy foglalják le automatikusan a bűnöző államok vezetőinek külföldi 
bankszámláit. Ugyanez érvényes az új, demokratikus vezető elitre (abban a valószínűtlen 
esetben, ha hatalomra kerülne), az ugyanis nyilván a legális-racionális legitimáció és 
a nyugati jellegű tulajdonjogok mellett kötelezi el magát, így pedig nem tudja egyszerűen 
kisajátítani a fogadott politikai család vagyontárgyait. Egyszóval a fogadott politikai 
családnak megvannak a szükséges erőforrásai mind a meneküléshez (ha az oligarchák/
poligarchák kénytelenek elhagyni az országot), mind pedig ahhoz, hogy újjáépítsék és 
megtartsák informális hatalmi struktúrájukat (ha a fogadott politikai család egyszerűen 
csak ellenzékbe kényszerül). A fogadott politikai család oligarchái továbbra is finanszírozni 
tudják az informális patronális hálót és működtetni annak médiáját, hatást gyakorolva az 
ország belügyeire. De a felhalmozás a hatalomvesztés esetén kívül hasznos lehet gazdasági 
válságok idején is [→ 7.4.7.3.], amikor a fogadott politikai család tagjait „a családi 
kincstárból” lehet etetni, s így csökkenthető a dezertálás esélye. Mint Pomerantsev és Weiss 
megjegyzi, az, hogy offshore pénzintézetek asszisztálnak az autokrata pénzmosásához, sőt 
ösztönzik is őket, „garantálja az elitek jó közérzetét, s ugyanakkor olyan eszközt ad 
[a csúcspatrónus kezébe], amit bármikor ellenük fordíthat, így biztos lehet hűségükben és 
abban, hogy épp a megfelelő szinten paranoiásak”.126

Míg a korrupt pénzek külföldre vitele azzal az előnnyel jár, hogy a zsákmányt 
a nyugati jogrendszerek oltalmában legalizálhatják, egyszersmind ki is vonják a fogadott 
politikai család joghatósága alól. Ez jelentős hátrány, amikor gazdaságba való befektetésre 
kerülne sor, hiszen a gazdaságban a diszkrecionális állami beavatkozás a fogadott politikai 

126 Pomerantsev és Weiss, „The Menace of Unreality”, 22–23.
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család cégei nyereséges működésének kulcsfontosságú összetevője [→ 5.5.4.3.]. Úgyhogy 
befektetéseket eszközölnek mind a hazai gazdaságban, mind pedig külföldön, miközben 
a hazai cégek a korrupt pénzek generálásához és a patronális autokrácia mint rezsim 
fennmaradásához egyaránt hozzájárulnak. Amikor a fogadott politikai család tagjai 
stratégiai iparágakra és infrastruktúrára teszik rá a kezüket, bel- és külföldön befolyást 
szereznek a gazdasági szereplők felett. Ami a hazai színteret illeti, egyre több ember 
kezd el dolgozni a fogadott politikai család cégeinél vagy cégeinek, alkalmazottként vagy 
alvállalkozóként. Így nagyszámú választó és családja lesz ösztönözve arra, hogy a vezető 
politikai elitet támogassa, amit (joggal) tarthat a munkaadó cége prosperálása fő okának, 
míg egy lehetséges rendszerváltás könnyen veszélybe sodorhatja az állását [→ 6.2.2.3.]. 
Ami a külföldi aktorokat illeti, a befolyás legfőbb forrása, mely a kedvezőbb geopolitikai 
környezet kialakításának eszközeként segíti a rezsim fennmaradását, az aszimmetrikus 
kölcsönös függőség a globális piacokon. Ez az előny akkor állhat fenn, ha bizonyos 
fontos árukat csak egy adott patronális autokrácia szállít az országnak, míg fordítva nincs 
ilyen, viszontfüggést eredményező kapcsolat. Az ilyen országok a csúcspatrónus de facto 
klienseivé válnak, legalábbis abban a mértékben, amennyire (politikailag) nem engedhetik 
meg, hogy túl magas árat fizessenek a fogadott politikai család termékeiért. Az ilyen 
kapcsolatokat aknázza ki például Oroszország, amikor a földgáz- és kőolajszállítások disz-
krecionális kontrollja útján a „Gazprom-diplomácia” eszközével él [→ 7.4.3.2.].127

5.3.5. Kapcsolat a kommunista diktatúrákban

5.3.5.1. A teljes alárendeltség és a három gazdaság

A kapcsolat jelenségét eddig kapitalista környezetben vizsgáltuk – vagyis olyan rezsimek-
ben, ahol van magánpiac –, és a magán-, illetve közszereplők összejátszásának típusait 
hasonlítottuk össze. Bemutattuk, hogyan lehet megalkotni a korrupció fogalomkész-
letét, amikor a társadalmi cselekvés szférái elkülönülnek, és ez hogyan fejlődhet át olyan 
szituációba, ahol a társadalmi cselekvés szférái között összejátszás van. Azonban a kép 
teljessége érdekében most a kommunista diktatúrákat vesszük szemügyre, ahol a tár-
sadalmi cselekvés szférái összeolvadnak. Ebben az esetben a társadalmi aktorok teljes 
alárendeltségbe kerülnek a pártállammal szemben, de formailag és hivatalosan is: egypárt- 
rendszer és az állami tulajdon monopóliuma állnak fenn. Ennek megfelelően – s a fentebb 
leírt helyzetekkel ellentétben – egy kommunista diktatúrában nincsenek privát gazdasági 
aktorok, miközben a privát közösségi aktorok jogai szintén korlátozottak.

Hogy megérthessük a korrupció formáját és szerepét a kommunista diktatúrában, 
tisztában kell lennünk a kommunista gazdaság rétegeivel. Az ilyen rezsimekben három 
gazdasági módozat élhet egymás mellett.128 Mindenképp jelen van az állami tulajdonon 
alapuló „első gazdaság”, mely az államosítási és kollektivizálási hullámok következ-
tében a gazdaság meghatározója. Másodszor, amennyiben léteznek az állami szektorhoz 
kapcsolódó magánvállalkozások, az általuk alkotott „második gazdaság” meglehetős 

127 Lough, „Russia’s Energy Diplomacy”.
128 Juhász, „Társadalmi együttműködés az első, a második és a harmadik ökonómiában”.
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formagazdagsággal tölti ki a központi tervgazdaságból 
fakadó általános hiány piaci réseit: a kiskereskedelemben, 
a lakossági szolgáltatásokban és a mezőgazdasági termelő-
szövetkezetekhez kötődő családi gazdaságokban, az ún. 
háztájikban.

A „harmadik gazdaság” kategóriájával pedig az ál-
talános hiánygazdaság keltette szűk fogyasztói kereszt- 
metszetek korrupciós tranzakciókkal működtetett ke- 
reskedelmi kapuinak sokaságát lehet jellemezni. A kor-
rumpálás és viszontkorrumpálás legkülönfélébb formái 
csaknem egyenletesen hatották át – a portástól a bürok-
ratán át a párttitkárig – a társadalom egészét. Az állami 
monopóliummal együtt járó hiánygazdaságban a gazda-
sági kapcsolatok szinte minden pontján volt valakinek 
valamilyen áruba bocsátható jószága, szolgáltatása vagy 
diszkrecionális döntési kompetenciája, amelyért borravalót, 
hálapénzt vagy korrupciós járadékot szedhetett. Ez a 
rendszer ugyanis kvázi egalitárius módon működött, 
hiszen az állami tulajdon monopóliumára épülő gazda-
ságban a felsővezetők illegitim vagyonosodási lehetőségei 
is erősen korlátozottak voltak, miközben „minimonopó-
liumaik” révén a rendszer alsóbb régióiban lévő százezrek 
is szedhettek „járadékot”.

A Szovjetunióról szóló szakirodalomban „blat” ter-
minussal jelölik a harmadik gazdaság efféle tranzakcióit 
és kapcsolatait. Mint Alena Ledeneva írja Russia’s 
Economy of Favours (Oroszország szívességgazdasága) 
című nevezetes könyvében, a blat nélkülözhetetlen volt 
a tervgazdaság merev környezetében. Az áruk és szol-
gáltatások informális személyes kapcsolatokon alapuló, 
nem pénzbeli cseréje nélkül ugyanis a fehér porcelán 
vécékagylótól a jól fizető állásig gyakorlatilag semmihez 

nem lehetett hozzájutni a Szovjetunióban (lásd 5.5. idézet). Fontos azonban látni, hogy 
a blat ugyan történelmi fogalom, s egy, a Szovjetunióban megfigyelt jelenségre utal, 
egyszersmind a fogyasztók igényeihez igazodó magánpiacokat a központi tervgazdálkodás 
javára elfojtó kommunista diktatúrának is ideáltipikus vonása [→ 5.6.1.2.].

Míg a blat megkönnyíti a kommunista rezsimben élő emberek életét, a korrupció 
funkciója a kommunizmusban nemcsak a dolgok kényelmesebb „elintézése”. A tervgazda-
ságbeli korrupciót fogalmilag voltaképpen általános funkciója szerint is megragadhatjuk, 
mint rendszerolajozó korrupciót, ami lehetővé teszi a fogyasztói kereslet kielégítését egy 
olyan rendszerben (a központi tervgazdálkodásban), amelyet nem arra terveztek, hogy 
fogyasztói kívánságokhoz igazodjék. A hétköznapi magyar elnevezések, mint például 
a „kenő-” vagy „csúszópénz” egyben arra is utaltak, hogy nélkülük, ha nem olajoznák a 
gépezetet, a tervgazdaság rendszere bénulna meg. A legitim és illegitim skálán elhelyezhető 
kölcsönös viszonosságok megkerülhetetlen rendszerfenntartó jellege morálisan is bevetté 
tette a korrupciós tranzakciók e szövevényét [→ 5.6.1.5.].

5.5. idézet. A blat és a „szívességgazdaság”.

„[A] blat egy ismerős vagy barát, akinek révén szert 
lehet tenni, avagy olcsóbban és jobb minőségben 
lehet megszerezni olyan árut vagy szolgáltatást, 
amiből hiány van. A blat ezenkívül reciprokatív 
kapcsolat is, [valamint] a nem pénzbeli csere 
egy jellegzetes formája, mondhatni, személyes 
barátságon alapuló barter. Ott működött, ahol 
a pénz nem. A tervgazdaságban a pénz nem 
funkcionált úgy, mint a gazdasági tranzakciók 
fő eleme; a dolgokat kölcsönös segítség útján, 
barterrel rendezték el. A hivatalos fejadagokon 
és előjogokon kívül, amelyeket az állami elosz-
tási rendszer a különböző foglalkozási rétegeknek 
juttatott, minden alkalmazottnak volt valamihez 
speciális hozzáférése (dosztup), amit a blat-kap-
csolatokban hasznosíthatott. A pénz viszonylag 
kevéssé volt fontos a parancsgazdaságban, és ez 
hívta életre a cserének ezt a sajátságos formáját, 
félúton az árucsere és az ajándékozás között 
[…]. A szovjet blat hasonlít a kínai guanxihoz, 
de Nyugaton nincs közvetlen analógiája. Ennek 
egyik oka az, hogy a szovjet típusú társadalomban 
az informális csatornák használata nem választás 
kérdése volt, hanem kényszerű gyakorlat, amit a 
szüntelen hiányállapot tett szükségessé.”

– Alena V. Ledeneva, Russia’s Economy of Favours: 
Blat, Networking and Informal Exchange (Cambridge 
University Press, 1998), 33–36.
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5.3.5.2. A blat összehasonlítása a korrupció más formáival

Lévén a korrupciót úgy definiáltuk, mint a ráruházott hatalommal való visszaélést 
magánnyereség érdekében, fel kell ismernünk, hogy nem minden, a harmadik gazdaság-
beli blat-kapcsolatokból fakadó tranzakció korrupció is egyben.129 Amikor a cselek-
ménynek nincs köze közhivatalhoz, nem beszélhetünk korrupcióról. Amikor azonban a 
blatra (a) közszereplők, például állami vállalatok vezetői és a nómenklatúra magas rangú 
tagjai között kerül sor kijáróemberek útján, vagy (b) egy közszereplő és a társadalmi 
cselekvés másfajta szférájába tartozó aktor között, akkor rendre nem-összejátszó és össze-
játszó korrupcióról beszélhetünk.

A blatot továbbá meg kell különböztetni az ún. gazdasági bűncselekményektől is, 
amelyek lényegében a posztkommunista rezsimekben is létező sikkasztás kommunista 
megfelelői voltak.130 A gazdasági bűncselekmények esetében ugyanis (akárcsak a sikkasz-
tásnál) a korrupciós kínálat és kereslet, avagy a korrupt szolgáltatás ellátója és igénylője, 
a kínálat és a kereslet nem válik szét: ezeket a szerepeket ugyanaz a személy tölti be, aki 
saját magánhasznára él vissza a közhivatalával. A blat ezzel szemben mindig személyek 
közti kapcsolat (csere), magyarán az a személy, aki alkalomadtán visszaél tisztségével, 
hogy valamilyen kedvezményt nyújtson, más, mint az, akinek erre kereslete van.

Az összejátszás, valamint a korrupciós kereslet és kínálat elválasztottságának 
dimenzióit felhasználva szembeállíthatjuk a blatot a korrupció más formáival (5.5. 
táblázat). A mi fogalmi eszköztárunkban az elválasztott, nem-összejátszó korrupciónak 
nincs más formája, mint a közszereplők közötti blat. Az összejátszó blatnak viszont 
vannak egyező sajátosságai az összejátszó korrupció más olyan formáival, ahol a kínálat és 
a kereslet elkülönülnek: nevezetesen a szabadversenyes és a haveri korrupcióval, valamint 
az alulról indított állam-foglyulejtéssel. Ami a táblázat jobb oldali oszlopát illeti, ahol 
a korrupció olyan formái találhatók, melyekben a kereslet és kínálat nem válik szét, a 
gazdasági bűncselekményeket és a sikkasztást találjuk, mint nem-összejátszó formákat, és 
az államszervezeti összejátszást, a felülről indított állam-foglyulejtést és a bűnözőállam-
sémát pedig mint összejátszó formákat.131

129 Ledeneva összehasonlítja a blatot a megvesztegetéssel és a korrupcióval is: Ledeneva, Russia’s Economy 
of Favours, 39–47.

130 Łoś, „Economic Crimes in Communist Countries”.
131 Az 5.5. táblázatban nem tüntettük fel külön a rendszerszerűség dimenzióját, a blatot pedig csak 

az egyéni tranzakció formájában említjük. Az 1. fejezetben azonban utaltunk rá, hogy az ilyen 
kapcsolatok rendszerszerűvé válhatnak [→ 1.4.1], és a blat-hálózatokba vezérfigurák is tartozhatnak, 
akik a termékek és szolgáltatások áramlását irányítják. Azokat a szélsőséges eseteket, amikor az 
erőforrásokhoz csak a hálózaton keresztül lehet hozzáférni, a köznyelvben „blatnoj mir” (blat-világ) 
néven emlegetik: ilyenkor az említett vezérfigurák lényegében élet-halál döntőbírái.
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5.5. táblázat. A korrupciótípusok összehasonlítása az összejátszás és a kereslet és kínálat elválasz-
tottságának dimenziója szerint.

A korrupciós kereslet és kínálat…
szétválik egységet alkot

nem-összejátszó korrupció 
(a társadalmi cselekvés ugyanazon 
szférájából jövő emberek között)

• blat közszereplők között 
  (kijáróemberek útján)

• gazdasági bűncselekmények 
  (kommunista diktatúrában)
• sikkasztás

összejátszó korrupció
(a társadalmi cselekvés különböző 
szféráiból jövő emberek között)

• blat közszereplők (nómenklatúra-tagok) 
  és nem közszereplők között
• szabadversenyes korrupció
• haveri korrupció
• állam-foglyulejtés alulról

• államszervezeti összejátszás
• állam-foglyulejtés felülről
• bűnözőállam-séma

A kommunista és kapitalista gazdaságokban megjelenő korrupció gazdasági elemzésében 
Kornai Jánosra támaszkodhatunk, aki megkülönbözteti a vevők korrupcióját az eladók 
korrupciójától (ami még akkor is releváns, ha Kornai korrupció-meghatározása láthatóan 
tágabb, mint a miénk). Kornai szerint a piacgazdaságot úgy jellemezhetjük, mint a „vevők 
piacát”, mert itt a vevők kívánságai a meghatározók, az eladók pedig versengenek, innová-
ciókkal és különféle más módokon igyekeznek több vevőt magukhoz vonzani. Ezzel 
szemben a kommunista diktatúrák parancsgazdasága az „eladók piacának” egy formája, 
ahol az eladók kívánságai meghatározók, s a vevőknek kell erőfeszítéseket tenniük az ela-
dók megnyeréséért, ugyanis az utóbbiak bizonyos árukról monopolhelyzetben rendel-
keznek a nómenklatúrában elfoglalt pozíciójuk miatt.132 Ebből a megkülönböztetésből 
a korrupció – legalábbis ami az alacsony szintű, termékallokációt befolyásoló cselekedeteket 
illeti – jellegbéli eltérései is levezethetők. Liberális demokráciában, a vevők piacán az 
eladók korrupciójáról beszélhetünk, mert az eladók kezdeményeznek a vevők megnyerése 
érdekében törvénytelenségeket (például nem adnak számlát, hogy az ár kisebb legyen az 
adó összegével), és olyan termékeket is eladnak, amelyek a piacgazdaság normális és nem-
korrupt versenyében eladatlanul, feleslegben maradnának. Kommunista diktatúrában, 
az eladók piacán viszont a vevők korrupciója érvényesül, mert a vevőknek az eladók meg-
nyerésére irányuló igyekezetéből fakad a korrupt cselekmények kezdeményezése (például 
„pult alatti” kifizetések a vételáron felül), és olyan termékeket szereznek meg, amelyekből 
a szocialista gazdaság normális és nem-korrupt monopolhelyzeteiben hiány volna.133

5.3.5.3. A rendszerváltás hatása a korrupciós mintázatokra

Rendszerváltás során, amikor az eladók piaca hirtelen átváltozik a vevők piacává, az 
informális kapcsolatok is átalakulnak. A posztkommunista térségben a rendszerváltás 
nemcsak a vagyonok, hanem a korrupcióképes pozíciók tekintetében is korábban nem 
tapasztalt egyenlőtlenségeket eredményezett. Miután a hiánygazdaság a magánpiaci 

132 Kornai, A szocialista rendszer, 272–278.
133 Kornai, A szocialista rendszer, 278–281.
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szereplők egymás közötti érintkezésében felszámolódott, a korrupció tere az állami- 
önkormányzati és a magánszféra közti érintkezés kereskedelmi kapuira szorult vissza. De 
ebben a cserekereskedelemben a megrendelői oldal már nem az egykori kommunis- 
ta rendszer kisfogyasztója volt, hanem egyre inkább a vagyonosodó vállalkozók köre, az 
önkormányzati üzlethelyiségek kis bérlőitől a törvényi szabályozást megrendelő oli-
garchákig. Röviden a blat-korrupció demokratikusabb és egalitárius jellege átadta helyét 
az elitszintű korrupciónak.

A blatban a következő változások történtek a rendszerváltás nyomán:

 ◆ szűkült a korrumpálandók köre, elveszett össznépi jellege, és alapvetően a köz-
igazgatás szereplőihez és a széles értelemben vett politikai osztályhoz kötődött;

 ◆ átalakult a korrupció által érintett döntések szerkezete: a hétköznapi fogyasz-
táshoz kötődő előnyökkel szemben a vagyonosodási versenyben előnyöket jelentő 
állami segítség került előtérbe, mint például a privatizáció, az állami és önkor-
mányzati megrendelések, tenderek, ingatlanátsorolások, hatósági engedélyek;

 ◆ jelentősen megnőtt az egyedi korrupciós döntésekkel elérhető haszon: már nem 
valamilyen fogyasztási cikket lehetett némi kenőpénzért pult alól megkapni, ha-
nem a gyárat, amely azt előállítja, a hozzá való üzletlánccal együtt, állami hitelből;

 ◆ a korrupciós tranzakció szerepei tartósan szétváltak: megszűnt „mindenki” egy-
szerre korrumpáló és korrumpált lenni a hiány szélesen terített társadalmi szöveté-
ben; valamint a korrupciós tranzakció kezdeményezői a gazdasági és civil szférából 
keresték meg ajánlataikkal a közhatalmi szféra szereplőit.

Összefoglalva: a társadalmi cselekvés szféráinak formális elkülönülése nyugatias jellegű 
helyzeteket teremtett abban az értelemben, hogy most már voltak formálisan magának-
torok, akik összejátszhattak a formálisan közszereplőkkel. Mivel azonban az elkülönülés 
csak formális volt, a létrejövő informális hálózatok átszőtték az újonnan megalapozott 
kapitalista környezetet, és az összejátszásnak olyan formáihoz vezettek, amelyek összetet-
tebbek, mint a nyugati korrupció – egészen a bűnöző állam kialakulásához.

5.3.6. A kapcsolat kultúrája a posztkommunista térségben:      
a családi kötelezettségtől a blatig és a guanxiig

Elvont fogalmakkal modellezhetjük a kapcsolat posztkommunista térségben megjelenő 
formáit, de mint társadalmi jelenséget aligha lehet megérteni a társadalmi kultúra szám-
bavétele nélkül. Az 1. fejezetben már hangsúlyoztuk ezt, amikor olyan, útfüggőségi argu-
mentumot vezettünk elő, amely rámutatott a korrupció központosított és monopolizált 
formáinak kulturális determinánsaira, az egypiramisos patronális hálók eredetére, illetve 
arra, hogy miért lép túl a korrupció az alulról indított formákon, s miért mutatja a felülről 
szervezettség jeleit. Ha azonban a korrupció alacsonyabb szintjeire és az informalitásra 
összpontosítunk, a kommunizmus előtti korban már létező kulturális elemekre bukkanunk, 
amelyek a térség nyugati és keleti részén más-más erővel vészelték át a kommunista és 
a posztkommunista időszakot.
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A korrupció kulturális determinánsainak feltárásához górcső alá kell vennünk azokat 
a társadalmi intézményeket, ahol a diszkrecionális alapon nyújtott szívesség, mint 
norma társadalmi legitimitást élvez. A kommunizmus előtti korban általában és a társa-
dalmi cselekvés szféráinak elkülönülése előtt konkrétan két ilyen intézmény volt: a család 
és a barátság. Egyfelől ezek három szempontból hasonlóak:

 ◆ mindkettőnek velejárója a diszkrecionális szívesség, magyarán az, hogy a család-
tagokat és barátokat (nem személytelenül, hanem identitásuk alapján) előnyben 
részesítik a társadalom más tagjaival szemben;

 ◆ mindkettő reciprokatív viszony, azaz ha A kedvez B-nek, azzal együtt jár egy ma-
gától értetődő, de nem konkretizált megegyezés az elvárt viszonzásról, amire egy 
későbbi időpontban kerül sor;

 ◆ mindkettő szociológiai értelemben erős kötést feltételez, vagyis a tagok kapcso-
lata hosszú távú, érzelmileg intenzív és/vagy bensőséges (egymás bizalmasai) 
[→ 6.2.1.1.].134

Három másik szempontból viszont különböznek:

 ◆ a család rokonsági kötelékeken alapul, a barátságok viszont nem;

 ◆ a barátságot választjuk, a családi kötelékek pedig adottak (amennyiben az ember 
beleszületik a családba);

 ◆ a családtagok támogatása kötelező, a barátok támogatása opcionális.135

A családi kötelezettségek kultúrája136 azzal a ténnyel függ össze, hogy a jóléti állam előtt a 
családok voltak az elsődleges jóléti kiszolgálók, ahogy ők jelentették a „szociális védőhálót” 
is. A családtagok segítették egymást a megélhetésben, és a családi vagyonnal ténylegesen 
úgy bántak, mint közös tulajdonnal, amit (többé-kevésbé) egyenlően és méltányosan 
kell megosztani a családtagok között.137 A barátság hasonló szerepet töltött be, kivált-
képp, amikor nagy vagyoni különbség volt a barátok között, és egymást segítették. Jeremy 
Boissevain klasszikus tanulmánya nyomán a barátságnak ezekre a formáira úgy hivat-
kozunk, mint patronázsra, amit azonban meg kell különböztetni a patronalizmustól 
és a patrónus–kliens kapcsolattól, melyekről könyvünk korábbi részeiben beszéltünk. 
A patronázs ugyanis, bár szintén aszimmetrikus kapcsolat, ahol „a cserében igénybe vett 
szolgáltatások jellege meglehetősen eltérő lehet”,138 egyszersmind (1) olyan viszony, ahol 
mindkét fél egymás barátja, és önként határoznak úgy, hogy erős kötéseket formálnak, 
ezért nemcsak (2) az úgymond „patrónus” dönthet szabadon úgy, hogy segít úgymond 

134 Granovetter, „The Strength of Weak Ties, 1361.
135 Huntington, Political Order in Changing Societies; Boissevain, „Patronage in Sicily”.
136 A családtagok természetesen nem voltak kötelesek az összes velük rokoni kapcsolatban lévőnek 

segíteni, csak a szűkebb családi körnek. A 19. századi Európában például a családi kötelezettségek 
„a vérrokonokra terjedtek ki, egészen a másod-unokatestvérekig; azon a körön belül, ameddig az egyház 
tiltja a házasságot”. Boissevain, „Patronage in Sicily”, 19.

137 Gladstone, Before Beveridge.
138 Boissevain, „Patronage in Sicily”, 18.
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„kliensének”, aki e viszony fő kedvezményezettje, hanem (3) 
a „kliens” is szabadon visszautasíthatja a „patrónus” aján-
latát. Ezzel szemben a patronális hálókon belüli patrónus–
kliens viszony (1) kényszert alkalmazó viszony, ahol (2) 
a patrónus a fő kedvezményezett, és (3) a kliens nem 
utasíthatja vissza szabadon a patrónus „ajánlatait” (meg-
bízásait). Röviden a patronázs és a patronalizmus hatalmi 
szempontból különbözik: a patronázsban a gazdagabb 
barát segít, de nem uralkodik, míg a patronális hálózat-
ban a patrónus uralkodik, és vagy segít, vagy nem.

A társadalmak modernizálódásával, miközben az 
állami bürokrácia egyre több személytelen és profesz-
szionális intézménye jön létre, súrlódás lép fel a disz-
krecionalitás kultúrája (mely a család, barátság, patronázs 
és patronalizmus hagyományos társadalmi intézményeiben 
nyilvánul meg) és a normativitás újonnan bevezetett 
kultúrája között. Amint Huntington rámutat, a korrupció 
„egy modernizálódó társadalomban […] nem annyira 
az elfogadott normákat megszegő magatartás eredménye, 
mint inkább a normák devianciája az elfogadott magatartás-
mintázatokhoz képest[:] sok társadalom hagyományos 
szabályai szerint a tisztségviselők felelősek voltak azért 
– és kötelességeik közé is tartozott –, hogy családjukat 
javakkal és munkával lássák el. Nem létezett különbség az 
állam iránti kötelezettség és a család iránti kötelezettség 
között”.139 Nyugaton, ahol a modernizáció és a társadalmi 
cselekvés szféráinak elkülönülése több évszázad alatt 
alakult ki, az intézményi változások kellően lassúak voltak 
ahhoz, hogy a kulturális változások követhessék őket. 
Egyszerűen szólva a társadalmi moralitás kéz a kézben 
fejlődhetett a törvényességgel. A hagyományos normákat 
követő diszkrecionalitás fokozatosan elvesztette társadalmi 
legitimitását, a közszférában a családon belüli kedvezés 
reciprokatív rendszere pedig mindinkább erkölcstelenné 
és törvénytelen visszaéléssé értékelődött át.140 Olyan orszá- 
gokban azonban, ahol a társadalmi változások gyor-
sabban mentek végbe, a moralitás és a törvényesség közötti szakadék mélyebb volt, mint 
a lassú és fokozatos változások során, és nem volt sem idő, sem pedig szándék arra, hogy a 
közerkölcs magáévá tegye a meglévő struktúráira kényszerített idegen viselkedésmódokat.

Az általunk tárgyalt országokban a társadalmi intézmények első gyors, drasztikus 
átalakulására 1917 után került sor a kommunista rendszerek létrehozásával. Ebben 
a környezetben a család, a barátság, a patronázs és a patronalizmus korábban fennálló, 
erős kötésekkel jellemezhető hálózatait (amik nemesi vagy „kapitalista burzsoá” osztály-

139 Huntington, Political Order in Changing Societies, 60.
140 Huntington, Political Order in Changing Societies, 59–60; Khatri, Tsang és Begley, „Cronyism”.

5.6. idézet. A kínai guanxi-kultúra.

„A kínai guanxi kifejezés szó szerint viszonyt 
vagy kapcsolatot jelent. Ezen kívül a mai kínai 
kultúrának egy fontos aspektusára utal: arra, 
hogy guanxit kell »használni«, vagyis személyes 
vagy társas kapcsolatokra kell hagyatkozni, hogy 
az ember megoldjon valamit, beszerezzen vala-  
milyen árut, amiből hiány van, vagy hozzáférhessen 
egy lehetőséghez. Ebben az értelemben a guanxi 
diadikus társadalmi cserekapcsolat,  ahol az 
egyik személy segíti a másikat, a másik viszont 
az elsőnek társadalmi adósa lesz. A guanxi tehát 
a gyakorlatban olyan, mint az ajándékváltás 
két ember között, ahol jóindulatot (renqing) 
mutatnak fel, kölcsönös kötelezettséget, hogy 
segítik a másikat, és viszonosságot, vagyis a 
későbbi időpontban való viszonzás elvárását. 
Ajándékok [és] szívességek lesznek a csere 
tárgyai, és olykor előfordul, hogy az adósságot 
csak évek múltán fizetik vissza. […] A guanxi-
szokások a társadalmi kapcsolatokra, valamint a 
lekötelezettség és a reciprocitás interperszonális 
etikájára helyezett hagyományos kínai kulturális 
hangsúlyból nőnek ki. A klasszikus konfuciánus 
szövegek sűrűn tárgyalják a reciprokatív köte-
lességet és a különböző társadalmi szerepekkel 
és kapcsolatokkal járó kötelezettségeket, az 
ajándékozási kapcsolatok, a vendéglátó–vendég 
viszony szertartásokban és lakomákon megnyil-
vánuló etikáját és etikettjét.”

– Yang Mayfair, „Guanxi (China)”, in The Global 
Encyclopaedia of Informality, szerk. Alena V. 
Ledeneva, 1. kötet (UCL Press, 2018), 75–76.
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hovatartozásán alapultak) részben felszámolták, részben pedig kiterjesztették a blat 
számtalan gyenge kötése révén.141 A szubjektumok erkölcse és a rendszer törvényessége 
nem fért meg egymással, nem is férhetett, mivel a parancsgazdaság merevsége miatt 
csaknem lehetetlen volt megélni informális – és néha korrupt – blat-kapcsolatok nélkül. 
Azokban az országokban, ahol a családi kötelezettségek kultúrája különösen erős volt, a blat 
részben megtartotta családi struktúráját, és tovább virágzott még a parancsgazdaság vége 
után is. Ez volt a helyzet Kínában, ahol Mao Ce-tung diktatúrája alatt a korábban létező 
erős kötéses hálózatokból kinőtt a guanxi (kuang-hszi) rendszere, melynek fontossága 
azóta sem szűnt meg a kínai mindennapokban (lásd 5.6. idézet). 

5.4. Állami beavatkozás

5.4.1. Az általános értelmezési keret

5.4.1.1. Az állami beavatkozás jellege: normativitás és diszkrecionalitás

Minthogy az állam megkülönböztető jellegzetessége a legitim erőszak használatának mo-
nopóliuma, az állami cselekvés jellegzetes formája értelem szerint ennek a jogkörnek az 
alkalmazása. Ha ezt a jogkört gazdasági aktorokkal szemben vagy a piaci cselekvés szférá-
jában alkalmazzák, állami beavatkozásról beszélhetünk:

• Állami beavatkozás az az állami cselekedet a magánpiacon, ami állami kényszert 
alkalmaz (a) nem önkéntes megállapodások előidézésére vagy (b) önkéntes meg-
állapodások megakadályozására.

Először is azt kell észrevennünk, hogy az állami beavatkozás az állam kényszerítő, piacon 
kívüli eszközökkel való fellépését jelenti a gazdasági szférában [→ 2.6.]. Definíció szerint 
az állam az egyetlen aktor, ami egy stabil politikai egységben ezt legitim módon megteheti 
[→ 2.2.1.], és pontosan abban különböznek a politikai aktorok a gazdasági és a közösségi 
aktoroktól, hogy az állam politikai hatalmát tudják használni társadalmi interakcióikban. 
A második és ezzel szoros összefüggésben lévő szempont az, hogy az állam ugyan indíthat 
önkéntes tranzakciókat, ahogy a magánszemélyek (például amikor kereskedik vagy pri-
vatizál [→ 5.5.2.]), a mi terminológiánkban ezek nem minősülnek állami beavatkozásnak. 
Ilyen esetekben ugyanis az állam ugyanolyan módon hat a piac állapotára, mint bármely 
más aktor, hiszen piaci (és nem piacon kívüli) eszközöket alkalmaz.

141 A családi kötelékek erősen amortizálódtak a nómenklatúra-tagok esetében. Nem véletlen, hogy a 
nómenklatúrába csak egyéneket, nem pedig családokat vettek fel (ellentétben a fogadott politikai 
családdal); a nómenklatúra-tagtól bürokratikus hűséget vártak el a párt iránt, nem pedig családi 
hűséget az erős kötéseken alapuló hálózata iránt. A család és a párt közötti választást gyakran 
egészen látványos cselekedetekkel kellett demonstrálni, például leszámolni egy családtaggal, vagy 
arra kényszeríteni, hogy teljesítse a nómenklatúrának a párt nevében kiadott utasításait (belépni 
a téeszbe stb.).
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Harmadszor, az állami beavatkozás fogalmának csak kapitalista gazdaságokban van 
értelme, mert definíció szerint feltételezi egy magánpiac létét, ahol az állam beavatkozhat. 
Ezért ebben a részben nem tárgyaljuk a kommunista diktatúrákat és a tervgazdaságokat, 
ahol – miközben az állam folytonosan kényszerrel hat a gazdaságra – a magánpiacot fel-
számolták a központi tervezés javára [→ 5.6.]. Végül, a kapcsolati közgazdaságtan alap-
premisszáiból kiindulva azt mondhatjuk, hogy az állami beavatkozás jellegét a magán-
aktorok és a közszereplők kapcsolatai határozzák meg. A következőkben – a kapcsolatok 
előző fejezetben leírt tipológiáját felhasználva – ezt fogjuk bővebben kifejteni.

Kezdjük a liberális demokráciával és az alkotmányos állammal. Ilyen politikai egysé-
gekben a kapcsolat legfőbb formája az együttműködés. Az érdekcsoportok lobbiznak 
bizonyos intézkedésekért, és a politikusok eldöntik, melyiket kellene számításba venni. 
Ezt jelenti a társadalmi érdek elve: a 2. fejezetben úgy definiáltuk az alkotmányos államot, 
mint ami alá van rendelve ennek az elvnek; megállapítottuk, hogy a társadalmi érdek 
bizonyos társadalmi csoportok részérdekeiből tevődik össze; a társadalmi érdek elve 
pedig azt jelenti, hogy ezek a részérdekek bevonódnak az érdekképviselet és döntéshozás 
transzparens és formalizált rendszerébe.

A csoportokat, melyek egy ilyen állam beavatkozásának célcsoportjai lehetnek, a társa-
dalmi struktúrában elfoglalt helyzetük határozza meg: egy normatív kritérium, amelynek 
elvileg a társadalom bármely tagja megfelelhet. Máshogy fogalmazva, a „csoport” lehet 
egy ágazat, egy osztály, egy kisebbség stb. – mindegyiket egy elvont kritérium határozza 
meg, függetlenül konkrét tagjainak személyétől. Mindenkit egyformán kezelnek: bárki, 
aki megfelel az adott kritériumnak, automatikusan bekerül a csoportba.142

Abból, hogy a célcsoportot normatív kritérium szerint lehet meghatározni, az követ-
kezik, hogy az alkotmányos állam ekként is tekint rájuk, s normatív alapon avatkozik be. 
Mindezt a következőképpen lehet definiálni:

• Normatív beavatkozás az az állami beavatkozás, ami bizonyos kritériumoknak 
megfelelő társadalmi csoportokra irányul, tekintet nélkül arra, hogy pontosan kik 
a csoporthoz tartozó személyek. Máshogy fogalmazva, a normatív szabályozás hatása 
objektív és formális kritériumoktól függ, s nem teszi lehetővé, hogy az emberekkel 
identitásuk alapján más-más módon bánjanak (személytelen, nincs kettős mérce).

Máshogy fogalmazva, a normativitás azt jelenti, hogy az államnak olyan közpolitikai célja 
van, mely egy társadalmi jelenségre irányul, és nem konkrét emberekre korlátozódik, 
hanem bárkire kiterjed, aki az illető társadalmi csoport tagja. Egyszerűbben: a normatív 
beavatkozások személytelenek, s ezáltal az alkotmányos államban „a polgároknak és 
a szervezeteknek nyújtott rendszeres szolgáltatások és juttatások biztosítása […] független a 
[…] szervezet vezetőjének identitásától és politikai kapcsolataitól”.143 A normatív beavatko-
zásokból fakadó előnyök vagy veszteségek mindenkire vonatkoznak, aki történetesen 
tagja az érintett társadalmi csoportnak.

142 Természetesen az államnak az egyes embereket azonosítania kell, hogy csoportokba tudja sorolni 
őket. Az állam az, ami valakit mint munkanélkülit vagy (egy bizonyos ágazatban működő) vállalkozót, 
vagy mint bármi mást regisztrál: az államnak tudnia kell, hogy pontosan kire alkalmazza a megfelelő 
jogszabályokat. De az alkotmányos államban ez ideáltipikusan egy lényegtelen, technikai részlet, 
és az államapparátus mindenkit belesorol a megfelelő csoportba, aki ténylegesen megfelel az adott 
kritériumnak.

143 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 113.
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A korrupció viszont nem más, mint diszkrecionális bánásmód. Pontosabban az 
összejátszó korrupció eseteiben a közhivatalt viselő emberek pontosan azért vesznek részt az 
összejátszásban, hogy elérjék, amire a jog nem képes, azaz kedvezőbb elbánásban része-
süljenek más emberekkel szemben. Még ha az állami beavatkozás formailag normatív 
jogszabályokban is ölt testet, a korrupció miatt az állami beavatkozás diszkrecionális 
hatású lesz.

Hogy milyen hatással van a korrupció az állami beavatkozásra, az attól függ, mennyire 
korrupt az adott állam. Minél korruptabb az állam, annál inkább diszkrecionális jelle-
gűvé válnak az állami beavatkozás kihatásai, és annál kevésbé számít a korrupció devian-
ciának az államműködésben. Hogy mindezt konkrétabban megfogalmazhassuk, érdemes 
visszatérni a 2. fejezethez, ahol a különböző jogi státusú államok terminológiáját tárgyaltuk. 
Az 5.6. táblázatban bemutatjuk, hogy tipológiánk szerint az összejátszó korrupció mely 
fajtái uralkodóak az ott meghatározott korrupt államban, foglyul ejtett államban és bűnö-
ző államban. (Az „uralkodó” itt azt jelenti, hogy az adott államban a korrupció más for-
mái is megjelenhetnek, de csak az alacsonyabb szintű típusok. Magyarán a foglyul ejtett 
államban lehetséges szabadversenyes korrupció, de korrupt államban nem lehetséges 
állam-foglyulejtés, mivel akkor az értelem szerint foglyul ejtett állammá minősülne át.)

Az állam, mint fogalmi kiindulópontunk, a liberális demokráciában működő alkot-
mányos állam definíciójának felel meg. Ebben a szabályozó szándéka (szabályozó alatt 
a jogszabályalkotót vagy az állam egy területének irányítóját kell érteni) ugyanaz, mint a 
domináns intézmény (ez esetben a politikai cselekvés tényleges keretét jelentő formális 
jogszabályok) szándéka, vagyis a normatív beavatkozás. Aki ezzel a szándékkal szembe-
megy, az a korrupt állami tisztviselő, aki a szabadversenyes korrupció szórványos ese-
teiben diszkrecionális bánásmódban akar részesíteni bizonyos személyeket. Ezt nem-
strukturális elhajlásnak is nevezhetjük, mert mindkét fajta állami szándék (a szabályozóé 
és a domináns intézményé) is az ilyen cselekvések ellen van.

A korrupció státusa ugyanez a korrupt államban, bár itt a szabadversenyes korrupció 
már járványszerű. Foglyul ejtett államban azonban (a) az államszervezeti összejátszás, (b) 
a haveri korrupció, (c) az alulról indított állam-foglyulejtés vagy (d) a felülről indított állam-
foglyulejtés előfordulása azt jelenti, hogy megváltozik a szabályozó szándéka, amennyiben ő 
lesz az, aki diszkrecionális bánásmódot akar érvényesíteni. Ebben az esetben, amikor 
a szabályozó szándéka (a diszkrecionalitás) nem egyezik a domináns intézményi szándékkal 
(a normativitással), a korrupciót strukturális elfajulásnak tekinthetjük.

Az utolsó opció az, ahol a szabályozói és az uralkodó intézményi szándék egyformán 
a diszkrecionalitás. Erről az esetről akkor beszélhetünk, ha a domináns intézmény szerepét 
egy informális hálózat veszi át, s így a korrupció devianciából norma lesz, vagy még 
inkább rendszeralkotó elem. Ez a helyzet a bűnöző államban, amely – mint a 2. fejezetben 
kifejtettük – a patronális autokráciák maffiaállamának központi eleme [→ 2.4.5.]. Szemben 
a társadalmi érdek elvével, a maffiaállam hajtóérdeke az elitérdek, vagyis a fogadott 
politikai család hatalomkoncentrációjának és vagyonfelhalmozásának ikermotívuma. Ellen-
tétben az alkotmányos államokkal, ahol az állami beavatkozásnak normatív célcsoportjai 
vannak, a beavatkozás célpontjait az informális patronális hálóhoz való hűség definiálja, 
vagyis egy olyan diszkrecionális kritérium, amelynek csak a társadalom bizonyos tagjai 
felelnek meg, nevezetesen azok, akiket beenged a csúcspatrónus. Máshogy fogalmazva, 
az állam a fogadott politikai család partikuláris érdekét tűzi ki célul, és ezt a csoportot a 
személyes elfogadottság és egyéni hovatartozás konkrét kritériuma határozza meg.  
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A fogadott politikai családba nincs automatikus belépés, azaz mindenkit egyénileg mérnek 
fel és eszerint fogadnak be (vagy nem).

Abból, hogy a beavatkozás célcsoportját egy diszkrecionális kritérium alapján lehet meg-
határozni, az következik, hogy a maffiaállam ekként is tekint rájuk, s diszkrecionálisan 
avatkozik be:

• Diszkrecionális beavatkozás az az állami beavatkozás, ami bizonyos embere-
ket vesz célba (pl. a fogadott politikai családot vagy annak ellenségeit) az állam 
vezetője (pl. a csúcspatrónus) döntéséből következően. Máshogy fogalmazva, a 
diszkrecionális szabályozás szubjektív és informális kritériumokon alapul, lehetővé 
téve, hogy az emberekkel identitásuk alapján más-más módon bánjanak (személyes 
bánásmód, kettős mérce).

A diszkrecionalitás – máshogy fogalmazva – azt jelenti, hogy az államnak bizonyos 
egyéneket megcélzó, patronális politikai célja van. Az ilyen beavatkozás, ellentétben a nor-
matívval, nem személytelen, hanem személyes. A diszkrecionális beavatkozásból fakadó 
haszon vagy veszteség nem egy célcsoportnál, hanem egyes célszemélyeknél jelentkezik, 
patronális autokráciában pedig akkor válik valaki célponttá, ha a csúcspatrónus ezt a disz-
krecionális döntést hozza.

Az állami beavatkozás formálisan és informálisan egyaránt lehet diszkrecionális jellegű. 
A formálisan diszkrecionális beavatkozás a törvény előtti egyenlőség megsértését 

5.6. táblázat. A korrupció szerepe a különböző jogi státusú államokban.

Politikai rezsim 
(államtípus)

Az összejátszó korrupció 
uralkodó formája

A szabá- 
lyozó 
szándéka

A domináns 
intézmény 
szándéka 
(forma)

Milyen szándéknak felel 
meg a korrupcióból 
eredő diszkrecionális 
bánásmód?

Állam

liberális 
demokrácia

(alkotmányos 
állam)

• szabadversenyes 
  korrupció (szórványos) normatív normatív (formális 

állami törvények)

sem a szabályozóénak, 
sem a domináns intézmé- 
nyének (nem-strukturális 
elhajlás)

Korrupt 
állam

• szabadversenyes 
  korrupció (járványszerű) normatív normatív (formális 

állami törvények)
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jelenti, amikor az írott jogszabályok maguk nevezik meg az adott személyt vagy céget 
(mint a normatív beavatkozások – regulációk, adók stb. – alóli kivételek esetében). Az infor-
málisan diszkrecionális beavatkozás a törvény utáni egyenlőség megsértését jelenti, 
amikor az írott jog önmagában normatív, de informális kapcsolatokat használnak a törvény 
diszkrecionális végrehajtása érdekében, vagy azért, hogy megváltoztassák a jogi kereteket, 
valahányszor olyan személyre vonatkoznának, akinek az érintettsége szembemegy a csúcs-
patrónus szándékaival [→ 4.3.5.1].

Az állami beavatkozásban érvényesülő diszkrecionalitás rendszerszerűsége egyenes 
arányban van az összejátszó korrupció mértékével, s ily módon növekedése párhuza-
mos az összejátszó korrupció szintjével. Ez következik a felhasznált fogalmak definíció-
jából, ugyanis ahogy az államtól a bűnöző állam felé haladunk, megjelennek az összejátszó 
korrupció magasabb szintű formái, és minél magasabb szintűek, annál erősebb a köz- és 
a magánszféra közötti összejátszás. Az ideáltipikus „államban” a beavatkozás normatív, 
és sem pozitív, sem pedig negatív irányban nincs diszkrecionalitás. De minél inkább 
diszkrecionálissá válik az állami beavatkozás jellege és kiterjedése, illetve az összejátszó 
korrupció minél magasabb szintjére jutunk, annál több tér nyílik a preferenciális elbánás-
nak. A bűnöző állam szintjén pedig már a legnagyobb önkényességi amplitúdót láthatjuk, 
ami természetesen – mint a 2. fejezetben kifejtettük [→ 2.4.6.] – nem azt jelenti, hogy 
a bűnöző állam mindenkivel önkényesen bánik, vagy hogy egyáltalán nem alkalmaz 
semmilyen normatív beavatkozást. Ellenkezőleg, a korrupció megjelenésekor az állami 
eszköztárban a normatív beavatkozást kiegészíti, nem pedig helyettesíti a diszkrecionális 
beavatkozás. Az „amplitúdó” azt fejezi ki, hogy mekkora a választási lehetőségek skálája 
a beavatkozás különböző módjai között, más szóval, milyen skálán változik az állam 
azon képessége, hogy negatívan vagy pozitívan beavatkozzon a vezető politikai elitnek 
(vagy az elit fejének) a szeszélyét követve. Minél szélesebb az önkényességi amplitúdó, 
annál több diszkrecionális döntési lehetőség áll a vezetők rendelkezésére, az állami 
beavatkozás tényleges esetei pedig az amplitúdó két végpontja között szóródnak.

E helyen nem ismételjük meg az önkényességi amplitúdót bemutató ábrát, de java-
soljuk az olvasónak, hogy lapozzon vissza a 2. fejezet 2.2. ábrájához. Ott a vízszintes 
tengelyen kiemelt pontok (D1, D2 stb.) mutatják a változást az önkényesség jellegében 
és kiterjedésében. Ellene vethető, hogy ezek valójában minőségi változások, s így ezeket 
csak diszkrét (ordinális), nem pedig folytonos skálán lehetne feltüntetni. A mi termino-
lógiánkban azonban nem csak játék a szavakkal, amikor a korrupció „magasabb” és 
„alacsonyabb” szintjeiről beszélünk: a korrupciónak minél magasabb típusát vizsgáljuk, 
annál több döntés érintett, és annál szélesebb az önkényességi amplitúdó. Korrupt 
államban a diszkrecionális beavatkozás csak a jogszabályok végrehajtásáig ér el, és 
nincsenek olyan korrupciós kiszolgálók, akiket bevonnak és diszkrecionális lépésekre 
kényszerítenek. Egy korrupt államban nincsenek korrupt hálózatok sem, mivel minden 
korrupt köztisztviselő szabadversenyes korrupcióban vesz részt (hétköznapi korrupció). 
Foglyul ejtett vagy bűnöző államban azonban a diszkrecionális beavatkozás magasabb 
szintre ér fel: strukturális vagy rendszeralkotó elem lesz, a hatalmas korrupciós hálózatokba 
pedig nagyszámú kiszolgálót vonnak be, akik egy korrupt sémává egyesítik az államgépezet 
addig független aktorait és intézményeit (nagykorrupció).144

144 Az ábrán egyenlőnek mutatjuk a hangsúlyos pontok (államtípusok) közötti ugrásokat. Ez azonban nem 
része a definíciónak, amely csak azt mondja ki, hogy a függvény szigorúan monoton növekvő. Hogy 
mekkorák az ugrások, azt minden esetben (minden rezsimben) empirikus elemzéssel lehet eldönteni.
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Összefoglalva, az ideáltipikus „államtól” a bűnöző államig vezető utat úgy is értel- 
mezhetjük, mint a játékszabályok megalkotásának lendületétől a patrónus–kliens 
hálózat kiépítésének lendületéig vezető utat. Bűnöző államban a patronális kapcsolatok 
határozzák meg az állami beavatkozást, s ennek eredménye egyesek bőséges megjutalmazása 
és vagyonosodása, mások kemény megbüntetése és elszegényedése. A versengő autonóm 
aktorok piacgazdasága helyén kialakul a függő aktorok kapcsolati gazdasága [→ 5.6.].

5.4.1.2. Az állami beavatkozás eszköztára

Miután leírtuk az állami beavatkozás jellemzőit, figyelmünket az eszközeire fordíthatjuk, 
azaz feltehetjük a következő kérdést: mit tesznek valójában a politikai aktorok, amikor 
normatívan vagy diszkrecionálisan beavatkoznak a magángazdaságba? A válasz más és 
más a különböző jogi státusú államokban, s ez lehetővé teszi, hogy felvázoljunk egy, 
a 2.2-eshez hasonló ábrát (5.13. ábra). Lényeges különbség azonban, hogy a 2. fejezetben 
közölt ábrán a bűnöző állam felé haladva az állami cselekvés (beavatkozás) jellege vál-
tozik, vagyis minőségi és mennyiségi tekintetben egyaránt különbözik az egyes államtí-
pusokban. Ám ahogy már jeleztük, az állami beavatkozás eszközei nem helyettesítik 
egymást, hanem egymásra épülnek. Máshogy fogalmazva, a korrupciónak minél ma-
gasabb formái jelennek meg, annál többfajta eszköz áll a politikai aktorok rendelkezésére, 
miközben használják a már meglévőket is – összhangban az állami beavatkozás fent be-
mutatott, általános jellegével. Konkrétabban fogalmazva, korrupt államban a kormány-
zati aktorok normatív eszközöket használnak, a korrupt közigazgatási szereplők pedig 
befolyással vannak ezeknek az eszközöknek az érvényesülésére, de attól még az előbbiek 
maradnak a meghatározók: az utóbbiak ugyanis nem alkotnak új törvényeket, csupán 
törvénytelen vétójogot gyakorolnak a létező szabályok, szabályozások végrehajtása felett. 
Foglyul ejtett államban a politikai cselekvés szférájának korrupt elitszereplői diszkre-
cionálisan avatkoznak be, a nem korruptak pedig normatív módon, miközben a sza- 
bályok diszkrecionális alkalmazását – amit korrupt államban független köztisztviselők 
hajtanak végre – itt a korrupt kormányzati hálózatokban működő, függő kiszolgálók fela- 
datává teszik. Végül a bűnöző államban a köztisztviselők mind az egypiramisos patronális 
hálóba integrálódtak, a szabályok diszkrecionális alkalmazása pedig a csúcspatrónus 
utasítására történik. Azonban a diszkrecionális beavatkozás központilag vezérelt aktusai 
egymás mellett léteznek a normatív beavatkozásokkal, melyeket persze a fogadott politikai 
család politikai igényei szerint instrumentalizálnak [→ 5.4.3.3.].

Ami a jogszabályok tartalmát illeti, bár a különféle kapitalista gazdaságokra az állami 
aktivizmus többféle tipológiáját javasolták már egyes kutatók,145 mi az alábbi kategóriákat 
ajánljuk, fogalmi kereteinkben maradva. Az állami beavatkozás típusait négy fő csoportba 
soroljuk:

 ◆ szabályozói beavatkozás, vagyis minden olyan beavatkozás, mint az árszabályozás, 
a tilalom vagy a piacra lépés korlátozása a kormányzat által juttatott monopóliu-
mok révén;

145 Például a „kapitalizmus változatai” paradigmáját követve. Lásd Levy, „The State after Statism”.
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 ◆ költségvetési beavatkozás, vagyis minden olyan beavatkozás, ami az újraelosztási 
folyamat része, így az adóztatás és annak eredményeként a kormányzati kiadások;

 ◆ tulajdonfosztó beavatkozás, vagyis a nem pénzbeli tulajdon, például magánakto-
rok földjének vagy cégeinek állami tulajdonba vétele (államosítása);

 ◆ felügyeleti beavatkozás, vagyis a különféle állami ellenőrző hatóságok, például a 
rendőrség vagy az adóhivatal tevékenysége.

5.13. ábra. Az állami beavatkozás eszközei, az összejátszó korrupció szintje és az ellenőrzés passzivitása 
közötti összefüggés.

Jelmagyarázat:
N: normatív költségvetési/szabályozói/tulajdonfosztó beavatkozás
D1: diszkrecionális a végrehajtása a beavatkozásnak
D2: diszkrecionális szubrezsim-szintű költségvetési/szabályozói/tulajdonfosztó beavatkozás
D3: diszkrecionális rezsimszintű költségvetési/szabályozói/tulajdonfosztó beavatkozás
(Megj.: a szaggatott vonal csak az áttekinthetőséget szolgálja. Mind a négy pontba beleértendő a felügyeleti beavatkozás is.)

A felügyeletet általában nem sorolják az állami beavatkozás formái közé. A neoklasszi-
kus makroökonómiában ugyanis az állam a közjó elősegítése érdekében avatkozik be, 
a felügyeleti hatóságok léte pedig pusztán technikai feltétel: ezek jelentik a másik három 
típusú (normatív) beavatkozásokat lehetővé tévő kontrollmechanizmusok csatornáit. 
A felügyelő hivatalok azonban állami kényszert alkalmaznak a kötelező ellenőrzéseik során, és 
ez az állami beavatkozás megvalósítóivá teszi őket még liberális demokráciában is.146 Ahogy 

146 Vö. Holcombe, Political Capitalism, 2018, 135–137.
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az alkotmányos államtól a bűnöző állam felé haladunk, ezek az ügynökségek egyre kevés- 
bé szólnak a felügyeletről, s egyre inkább a szelektív jogalkalmazás eszközeivé válnak 
[→ 4.3.5.]. A gazdaság szférájában ez azt jelenti, hogy a felügyeleti hatóságok révén az uralmi 
elit meghatározhatja, hogy mennyire legyen fojtogató egy gazdasági aktor környezete: hogy 
állandóan célpontja legyen (adó- vagy egyéb) ellenőrzéseknek, vagy soha ne legyen az; 
hogy kirójanak-e rá büntetéseket vagy ne stb. Röviden: a felügyeleti beavatkozás a nor-
mativitás garanciája helyett a diszkrecionalitás instrumentumává lesz [→ 4.3.5., 5.5.4.].

Ebből fakadóan a felügyeleti beavatkozás egyre inkább korrupt lesz, ahogy a korrup-
ció alacsonyabb szintű formái felől a magasabbak felé haladunk. Mi több, míg a kontroll-
mechanizmusok passzivitása a sikeres korrupt tranzakciók egyik lényegi előfeltétele, a 
korrupcióból általánosságban véve az is következik, hogy az ellenőrző hatóságokat uta-
sítják, hogy a korrupt aktorokat támogassák oly módon, hogy egyfelől szemet hunynak 
az ő oldalukon ható korrupció felett (védernyő), s másfelől aránytalan mértékben foglal-
koznak a másik oldali célpontokkal.

Az ábra kiindulópontját jelentő, ideáltipikus „államban” az ellenőrzés teljesen 
aktív, és az állam a beavatkozásnak mind a négy fajtájában normatív alapon vesz részt. 
A korrupt államban a szabadversenyes korrupció csak akkor válik járványszerűvé, 
ha a kontrollmechanizmusokat lokálisan sikerül hatástalanítani, azaz a közigazgatás 
fertőzött területén a korrupció megelőzéséért felelős aktorokat sikerül rávenni, hogy ne 
lépjenek fel az eluralkodó korrupt kapcsolatokkal szemben. Így válik lehetővé a normatív 
állami beavatkozás diszkrecionális felülírása, tipikusan megvesztegetés (vagy visszaosztott 
részesedés) fejében.

A korrupt állam szintjén még kevésbé valószínű, hogy a korrumpált ellenőrzési 
hivatalnokokat használnák célpontok elleni támadásra, mivel a köztisztviselők csak 
alkalmanként vesznek részt a korrupt tranzakciókban, és a tevékenységük is ezekre a 
magánszektor által kezdeményezett esetekre korlátozódik. Igaz, bizonyos aktorok meg- 
próbálhatják arra is lefizetni a felügyelő hivatalnokokat, hogy csökkentsék a többi korrupt 
résztvevő konkurenciáját, de mivel minden ilyen aktor csak kis számú ellenőrzési hiva-
talnokkal van összeköttetésben, és egyikük sem kontrollálja személyesen a teljes kérdéses 
hivatalt, az ilyen ellenségeskedés azzal a veszéllyel jár, hogy mindkét oldalon felszámolja 
a korrupt ügyleteket. Más a helyzet azonban a foglyul ejtett államban, ahol az állami 
beavatkozásokról szóló diszkrecionális döntéseket szubrezsim-szinten hozzák, magya-
rán egy olyan területen, amely az államgépezet egy olyan részlegének (egy állami szervezet-
nek, minisztériumnak, helyhatóságnak stb.) a hatalmi körébe tartozik, amit a korrupt 
tranzakciók tekintetében lokálisan monopolizálni lehet. A tartósabb korrupt sémák kié-
pítésével az aktorok különböző nehézségekbe ütközhetnek, például mások belépésével 
a lokálisan monopolizált korrupt piacukra, vagy hogy egyszerűen olyan megállapodásokat 
kötnek, amiket nem lehet érvényesíteni a szelektív jogalkalmazás jelentette fenyegetés 
nélkül: mindez az állami hierarchián belüli korrupciós brókerek megjelenésével hidalható 
át. Végül a bűnöző államban a beavatkozás minden típusa lehet diszkrecionális, annak 
hála, hogy rezsimszinten kapcsolják ki a kontrollmechanizmusokat. A formálisan 
ellenőrzésre hivatott intézmények informális fegyverekké válnak a csúcspatrónus kezében, 
aki egyformán kezdeményezhet felügyeleti beavatkozást és központilag vezérelt cégle-
rablást az állami kényszer vértelen eszközeinek felhasználásával.

Az állami beavatkozás diszkrecionálisabbá válásával egyre nagyobb kilengést mutató 
önkényességi amplitúdóval párhuzamosan folytonosan növekszik az ún. sebezhetőségi 
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amplitúdó is. A negatív állami beavatkozás összefüggésében – az ilyen beavatkozás célja 
egyes gazdasági aktorok megtámadása vagy hátrányos helyzetbe hozása – a sebezhetőség 
a kontrollmechanizmusok korrupciójára és a megtámadott aktoroknak arra a képességére 
utal, hogy formális intézmények útján védjék meg magukat. Minél közelebb kerül 
az állam a bűnöző államhoz, annál inkább képesek a korrupt aktorok arra, hogy a felü-
gyeleti beavatkozást a maguk javára használják ki, és ennek folytán a megtámadottak annál 
kevesebb olyan autonóm jogi intézményhez fordulhatnak, amelynek megvan a képessége és 
a szándéka (hatékony kontroll gyakorlásával) az ő megvédésükre.147 A pozitív beavatkozás 
összefüggésében – aminek célja egyes gazdasági aktorok előnyösebb helyzetbe hozása – 
a sebezhetőség arra utal, hogy az előnyben részesített aktorok mennyire függenek az 
államtól mint meggazdagodásuk egyedüli forrásától. Egy diszkrecionális beavatkozástól 
mentes piacgazdaságban a fogyasztók azok, akik vásárlásaikkal vagy a vásárlástól való 
elállásukkal eldöntik, hogy ki fog fennmaradni és növekedni, illetve kinek kell másik 
foglalkozást vagy üzletágat keresnie. A diszkrecionális beavatkozás lényege pontosan az, 
hogy ezt a döntéshozó hatalmat kivegye a fogyasztók kezéből, és egy politikai aktornak 
adja át, aki ennélfogva majd jutalmazhatja a gazdasági aktorokat. De minél inkább a diszk- 
recionális beavatkozás eredménye egy gazdasági aktor sikere, nem pedig a verseny-
képességé s a piaci teljesítményé, annál kevésbé képes az aktor önállóan megtartani 
és továbbépíteni vagyonát, s annál inkább függővé válik a vezető politikai elittől és annak 
diszkrecionális kedvezményeitől. Lehetséges, hogy némely kliensnek vannak olyan vállal-
kozói készségei, amelyekből szabadpiaci körülmények között is profitálhatna, kiváltképp, 
ha belekényszerítették a korrupt kapcsolatba, nem pedig önként választotta azt az egyéb-
ként létező piac helyett [→ 5.3.2.3.]. Ilyen esetekben azonban, vagyis ha valaki kliens egy 
patronális rendszerben, jellemzően nagyobb a nyereség és kevesebb (innovatív piaci) erő-
feszítésre van szükség, mint egy versenyben helytálló vállalkozónak [→ 5.5.4.3.], tehát 
ugyanazok az aktorok nem gazdagodhatnának meg annyira diszkrecionális támogatás 
nélkül. Továbbá, mint arra Gallai Tamás joggal rámutat, a kompetitív üzletemberek jellem-
zően makacs, autonóm személyiségek, s ennek következtében nehezen tűrik a függőséget 
– ez pedig nem igaz a patronális hálók klienseire.148 Általánosságban elmondható, hogy 
minél nagyobb a diszkrecionális beavatkozás súlya, annál nagyobb a sebezhetőségi ampli-
túdó; a korrupt államból a bűnöző államba vezető út egyszersmind az egyedi, indivi-
duális korrupt tranzakcióktól a vazallusi viszonyokig és patronális függőségig vezető 
utat jelenti.

A következő részekben az állami beavatkozás négy típusa közül kettővel foglalkozunk 
részletesebben: a szabályozói és költségvetési beavatkozással. Ami a felügyeleti beavatkozást 
illeti, részint az előző fejezetben már elemeztük a politikailag szelektív jogalkalmazást 
[→ 4.3.5.], részint pedig ennek a résznek az előző bekezdéseit a felügyeleti beavatkozásnak 
szenteltük. Azért tettünk így, s azért nem írtunk külön részben a felügyeleti beavatkozásról, 
mert ez általánosabb a beavatkozás másik három fajtájánál, lévén mindegyik alkalmazásához 
hozzátartozik. Másrészt, ami a tulajdonfosztó beavatkozást illeti, jobbnak láttuk ezt 
a témát a következő részben kifejteni, az államosítás és a tulajdonjogok tágabb elemzési 
keretének segítségével [→ 5.5.].

147 Vö. Easter, „Revenue Imperatives: State over Market in Postcommunist Russia”, 60–61.
148 Gallai, „Mennyire veszélyes Oroszország a Nyugat szabadságára?”
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5.4.2. Szabályozói beavatkozás: a járadék létrehozásának formái

5.4.2.1. Általános definíciók

A szabályozói beavatkozás legtágabb definíciója az állami kényszer alkalmazása emberek 
közötti csere megtiltására. Konkrétabban az állam legitim erőszakmonopóliumára támasz-
kodva megtilthatja egy bizonyos termék eladását, illetve megtilthatja az eladást egy bizo- 
nyos ár felett és alatt.149 Az utóbbira – az árszabályozásra – közkeletű példa a minimál-
bér-törvény, amely egy ún. árpadlót határoz meg, ami alatt a munkavállaló alkalmazását 
nem engedélyezik. Az előbbi – a termékszabályozás – típusai között van (a) a teljes tilalom, 
amikor a terméket senki sem adhatja el vagy veheti meg, és (b) a részleges tilalom, amikor 
a terméket csak külön engedéllyel lehet eladni vagy megvásárolni. Az ilyen felhatalmazás 
fajtái a foglalkozáshoz kötött működési engedélytől a munka- és fogyasztóvédelmi szabályok 
betartásán át a monopolizált állami tevékenységek betöltésére kijelölt termelőknek nyíl-
tan megadott monopóliumig terjednek.150 Valójában mind a részleges tilalom, mind pedig 
az árkontroll valamilyen tilalommal jár, mivel a gazdasági tevékenységek bizonyos fajtáit 
törvénytelenné nyilvánítják – nevezetesen azoknak a tevékenységét, akik nem kapnak hozzá 
állami jóváhagyást. Szabályozott piacon csak azok foglalkozhatnak valamilyen üzletággal, 
akik megfelelnek az állam követelményeinek; mindenki mást erővel akadályoznak meg ab-
ban, hogy eladjon és/vagy vásároljon (ajánlatokat tegyen). A szabályozott piacon végbemenő 
nem engedélyezett cseréket az állam bünteti.151

A részleges tilalom bizonyos piacokra belépési korlátokat emel, miközben azok, akik 
már a piacon vannak, több-kevesebb védelmet kapnak a potenciális versenytársakkal szem-
ben. Utóbbiaknak ugyanis valamilyen rögzített költséget meg kell fizetniük, még mielőtt 
versenyezni kezdhetnének. A belépni kívánók szemszögéből a szabályozói beavatkozás 
a nyitott piac lezárásának egy konkrét esete. Weber megkülönbözteti a nyitott és zárt 
társadalmi kapcsolatokat: mint írja, egy kapcsolatot „kifelé »nyitottnak« nevezünk, ha 
és amennyiben a kapcsolat érvényes rendjének megfelelően mindenki – aki ténylegesen 
abban a helyzetben van, hogy megteheti, és hajlik is rá – akadály nélkül részt vehet 
a […] kölcsönös társadalmi cselekvésben. Ezzel szemben kifelé »zárt« a társadalmi kap-
csolat, amennyiben, és amilyen mértékben […] érvényes rendje kizárja, korlátozza vagy 
feltételekhez köti a részvételt”.152 Ettől a megkülönböztetéstől inspirálva a következő definí-
ciókat ajánljuk a nyitott és zárt piacokra:

• Nyitott piac az a piac, ahol az új konkurensek belépése nem függ az állam vagy 
a már belépett piaci résztvevők döntésétől.

• Zárt piac az a piac, ahol az új konkurensek belépése függ az állam vagy a már 
belépett piaci résztvevők döntésétől..

149 Rothbard, Man, Economy and State, 1075.
150 Egy áttekintést ad Dal Bó, „Regulatory Capture”.
151 Stigler, „The Theory of Economic Regulation”, 13.
152 Weber, Gazdaság és társadalom, 1. kötet, 68.



454 • 5. Gazdaság

Közgazdaságtani terminusokkal élve a nyitott piac definíciója a tökéletes versenyéhez áll 
a legközelebb, azzal a fő különbséggel, hogy tökéletes versenyben a belépésnek semmiféle 
korlátja nincs,153 míg a nyitott piacon lehetnek olyan korlátok, amelyeket nem az állam 
és nem a belépett résztvevők állítanak fel (például a képzési költség vagy a vállalkozás 
megindításához szükséges felszerelés ára). A zárt piac definíciója ellenben a monopó- 
liuméhoz áll a legközelebb, azzal a különbséggel, hogy a monopólium egyetlen eladót 
feltételez, míg a zárt piacon nagyszámú eladó is lehet, ha a belépés privilégiumában sok 
aktor részesül. A „zártság” valójában nem egyetlen helyzetet, hanem helyzetek egész skáláját 
jelöli: minél magasabb belépési korlátokat kreál az állam vagy a már belépettek soka- 
sága, annál zártabb a piac.

Míg definíciónk fenntartja azt a lehetőséget is, hogy magánaktorok zárjanak le egy 
piacot,154 figyelmünket most az állami beavatkozásra fordítjuk, és azokra az esetekre, 
ahol a zárt piacot állami szabályozások hozzák létre. A szabályozói beavatkozás az in-
kumbenseknek, azaz a már belépett résztvevőknek kedvez, akik csökkenteni tudják 
a termelést és emelni az árakat (egyszóval – minden egyéb változatlansága mellett – 
nagyobb profitot tudnak elérni) a potenciális versenytársaktól való (részleges) védelemnek 
köszönhetően.155 Szelényi és Mihályi elgondolását követve a piac nyitott állapotában, illetve 
zárt állapotában elért profit közötti különbséget járadéknak nevezzük.156

• Járadék a verseny hiányából fakadó profit. Pontosabban a járadékot úgy kapjuk, 
hogy kivonjuk (1) a nyitott piacon elérhető jövedelmet (2) a tényleges jövedelem-
ből, ami abból származik, hogy a piacot elzárják bizonyos résztvevők számára.

Ebben az értelemben a járadék „az alternatív költség mértéke. Vagyis mind a bevétel, 
mind a termelési költség az alternatív költség szemszögéből értelmezendő. [Tehát] az erő-
forrás értékesítéséből származó bevételt nem úgy kell felfogni, mint az eladásból származó 
tényleges bevételt, hanem mint azt a potenciális bevételt, amit akkor kapnánk, ha az erő-
forrást piaci áron adnánk el: más szóval, amire akkor lehetne szert tenni, ha az erőfor-
rásokat hatékonyan használnák fel. Bár feltételezhetnénk azt is, hogy az erőforrás adott 
mennyiségének eladásával potenciálisan elérhető bevétel és a ténylegesen kapott bevétel 
közötti különbség elszalasztott haszon, és ezért nem lehet a teljes járadék elemzésének tár-
gya, hangsúlyoznunk kell, hogy ez az »elszalasztott« összeg a járadék lényegi eleme, és puszta 
létezése a vagyon elosztása kapcsán hozott döntéseket tükröz” (kiemelések tőlünk).157

A szakirodalomban számos, a miénknél tágabb járadék-meghatározás található, 
közelebb az Adam Smith által megfogalmazott „vetés nélküli aratás” koncepciójához, 

153 Varian, Mikoökonómia középfokon, 414–416.
154 Ennek legnyilvánvalóbb esete az, ha a belépés egy olyan eszköz tulajdonlásától függ, amire más nem 

tehet szert a piacra már belépett szereplőkön kívül (például egy szabadalmaztatott technikai innováció 
vagy egy magántulajdonban lévő természeti erőforrás, aminek nincs ésszerű helyettesítője). Szelényi 
és Mihályi, Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality, 64.

155 Varian, Mikoökonómia középfokon, 441–442.
156 Szelényi és Mihályi, Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality, 57–58. Az, ahogyan a nyitott és a zárt 

piacot definiáljuk, valójában nem egyezik Szelényi és Mihályi meghatározásával. A mi felfogásunk 
szerinti zárt piacot azonban ők is zártnak tekintik.

157 Gaddy és Ickes, „Russia’s Dependence on Resources”, 311.
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vagyis ahhoz, hogy vagyonhoz jutnak jólét teremtése nélkül.158 A legtöbb lehetőség 
erre azonban épp abból adódik, hogy a kormány lezárja a nyitott piacokat, és járadék 
képződik, a közgazdászok pedig szintén az ilyen eseteket elemzik a leginkább.159 Így a mi 
járadékdefiníciónkkal nem vetjük el a már létező irodalmat: pusztán csak úgy találjuk, hogy 
a fenti definíció jobban megfelel a fogalmi keretünknek, melynek fókuszában rezsimek 
állnak, illetve a mód, ahogyan a politikai hatalomstruktúra hat a gazdaság működésére.

5.4.2.2. A normatívan zárt piacoktól a diszkrecionálisan zártakig

Szabályozott piacon – vagyis az állam által szabályozói beavatkozás útján lezárt piacon – az 
állam döntésétől függ, ki részesül a versengés kiváltságában. Ha az állami döntés normatív 
kritériumokon alapul, normatív módon zárt piacról beszélünk. A normatív kritéri-
umokat formális jogszabályokban előre definiálják, és bár korlátot képeznek a belépés 
előtt, aki teljesíti őket, azt automatikusan beengedik a piacra, ahol aztán versenyezhet. 
A normatív kritériumok közé tartoznak a különféle hatósági engedélyek, például a 
működési és importjogosítványok, amelyeknek a birtokosai a verseny mesterségesen csök-
kentett intenzitása folytán jutnak járadékhoz.160

Egy korrupciómentes alkotmányos államban senkit nem zárnak ki a versenyből, 
aki megfelel a formális kritériumoknak. Azonban ha egy közszereplő diszkriminálhat 
a belépők között, azaz (a) beengedhet olyan aktort, aki nem felel meg a kritériumoknak 
(pozitív diszkrimináció), és/vagy (b) megteheti, hogy nem enged be valakit, aki viszont 
megfelel nekik (negatív diszkrimináció), akkor diszkrecionálisan zárt piacról beszélünk. 
Korrupt államban a piacra való belépésért meg kell vesztegetni egy köztisztviselőt, és ha 
valaki nem hajlandó erre, azt kizárják a versenyből, tekintet nélkül arra, hogy megfelel-e a 
formális kritériumoknak. Így a nem-korrupt közigazgatás alatti normatív járadékbegyűjtés 
helyett a járadékvadászat lehetőségei személyre szabottak lesznek.161 Korrupt államban 
azonban az önkényességi amplitúdó viszonylag csekély, azaz felső határa van a kérhető 
kenőpénznek, és a köztisztviselő is csak határok között változtathatja meg a megállapodás 
feltételeit, s teheti meg például, hogy diszkrecionálisan mégis megtagadja a belépést vala-
kitől, aki megfizette a megállapodás szerinti összeget. A politikai oka ennek az, hogy 
(1) egyetlen korrupt aktor sincs olyan helyzetben, hogy kikapcsoljon minden kontroll-
mechanizmust, vagy az állami kényszert érvényesítő hatóságokat mint egy korrupt 
hálózat kiszolgálóit használja, és (2) minden köztisztviselő autonómiával van felruházva, 
tehát nem kap fentről utasítást arra, hogy konkrétan kit részesítsen előnyben vagy kinek 
okozzon hátrányt: „szabadon” vehetnek részt korrupt tranzakciókban. Ez vezet el aztán a 
kenőpénz korlátozottságának és a korrupt szerződések viszonylag biztonságos voltának 
gazdasági okához, nevezetesen a szabadversenyes korrupció kompetitív jellegéhez. 
Lényegében arról van szó, hogy mivel sok hasonló kompetenciájú köztisztviselő van, 
a korrupt szolgáltatás kínálata nem monopolisztikus, hanem nagyszámú eladót jelenthet. 
Ahogy Holcombe írja, „ha […] számos belépési kikötőben több tucat vámhivatal tudja 

158 Egy áttekintést ad Szelényi és Mihályi, Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality, 25–51.
159 Congleton és Hillman, Companion to the Political Economy of Rent Seeking.
160 Stigler, „The Theory of Economic Regulation”.
161 Kaufmann, „Corruption”.
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kiadni az importengedélyeket, a járadékvadászok, ha az első vámhivatal elutasítja őket, 
elmehetnek a másodikba vagy a harmadikba. A nagyszámú vámhivatal versengeni fog 
egymással a járadék megadásáért […], és ez csökkenti az elvárható lefizetés összegét”.162 
Az ilyen esetekben a verseny magas szintje és a politikai aktorok diszkrecionális lehetősé-
gének alacsony szintje még meg is szelídítheti a korrupciót annyira, hogy a belépés infor-
mális, de fix korlátjává váljon, amivel a vállalkozók mint „alkotmányos költséggel” tudnak 
számolni – majdnem úgy, mint egy törvényesen érvényesített korláttal.163 Az a tény azon-
ban, hogy a döntés továbbra is egy korrupt köztisztviselő kezében van, arra utal, hogy 
jelen van a diszkrecionalitás kockázata, tehát a piac továbbra is diszkrecionálisan zártnak 
számít (bár meglehetősen közel áll a normatív módon zárt piachoz).164

A piac diszkrecionális lezárása merőben más a foglyul ejtett vagy a bűnöző államban, 
ahol a korrupt aktoroknak lehetőségük van a diszkrecionális szabályozói beavatkozásra 
(szubrezsim- vagy rezsimszinten). Szemben a normatív beavatkozással, amilyen például 
a tevékenységek engedélyhez kötése, a diszkrecionális beavatkozás egyes aktorokra irányul, 
őket jutalmazza vagy bünteti. A formális, illetve informális eszközöket egyaránt használó 
diszkrecionális beavatkozásnak négy ideáltipikus módja van (a valóságban az ideál-
típusokat kombinálhatják):

1. Formális diszkrecionális bánásmód. Az állam hatályba léptethet egy diszkre-
cionális jogszabályt, például egy személyre szabott törvényt [→ 4.3.4.2.], amiben 
versenyelőnyt (vagy -hátrányt) ad egy bizonyos cégnek, például mentesíti olyan, 
már meglévő vagy újonnan bevezetett szabályozási követelmény alól, amelyet má-
soknak – aktív és potenciális versenytársaknak – kötelezően teljesíteniük kell (vagy 
fordítva, kötelezően előír olyasmit, amit másoknak nem kell teljesíteni).

2. Informális diszkrecionális bánásmód. A versenyelőny (vagy -hátrány) informális 
eszközökkel is biztosítható, például úgy, hogy a szabályozásokat szelektív jogalkal-
mazással kombinálják (felügyeleti beavatkozás). De jure minden cégnek be kell 
tartania a törvényeket, de a felügyelet de facto vagy passzív (pozitív diszkriminá-
ció), vagy aktívabban lép fel az oligarcha vagy a stróman vetélytársaival szemben 
(negatív diszkrimináció).

3. Piacmonopolizálás. A kedvező szabályozás diszkrecionálissá tételének egyszerű 
módja, ha a kedvezményezetteken kívül mindenkit kirekesztenek a létező piacról. 
Miután szabályozói beavatkozással megtisztították a piacot, az oligarcha vagy 
stróman monopoljogot kap, amit állami kényszerrel érvényesítenek, így az adott 
terméket egyedül ő fogja szolgáltatni (a törvényes piacon).

4. Piacteremtés. Végül az állam piacot is tud teremteni úgy, hogy egy addig nem lé-
tező gazdasági tevékenységet rendel meg magánaktoroktól. Ezután a termelés (és 
a járadék besöprésének) jogáért folytatott, formálisan normatív, de informálisan 
nehezített versenyben az oligarcha vagy stróman megkapja a tevékenység végzésé-
nek monopoljogát.

162 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 115.
163 Weber maga is azt írja, hogy a korrupció akkor okozza a legkisebb problémát, „ha az összeg nagysága 

állandó, s nem a hivatalnok személyétől függően folyton változó tényező”. Weber, Gazdaság és 
társadalom, 1. kötet, 246.

164 Vö. Holcombe, Political Capitalism, 2018, 135–137.
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Mint az előző fejezetben kifejtettük, a direkt diszkrecionális jog alkalmazása, ha nem 
is példa nélküli,165 de nem annyira tipikus, mint az indirekt diszkrecionális jog alkal-
mazása, vagyis a személyre szabott törvényeké. Az ilyen „lexek” megalkotása és általában a 
formálisan diszkrecionális bánásmód rendszerint szükségessé teszi a rendszerszintű fékek 
kikapcsolását, például az alkotmánybíróságot, az ugyanis megsemmisíthetné a verseny-
semlegesség elvét megsértő szabályokat. Ezért az ilyen bánásmód jellemzően a bűnöző 
államban lehetséges, de a foglyul ejtett államban nem. Akárhogy is, a diszkrecionális szabá- 
lyozói beavatkozás célja a piacok diszkrecionális lezárása: némely tevékenységeket 
megengednek kiválasztott klienseknek, míg a többieket vagy kirekesztik a piacról, vagy 
kénytelenek olyan előírásoknak és szabályozásoknak megfelelni, amelyek alól a kliensek 
mentesülnek.

Eddig a normatívan és diszkrecionálisan zárt piacokat az állami beavatkozás formája 
alapján hasonlítottuk össze. Egy másik aspektus, amely szerint össze lehet hasonlítani őket, 
az inkumbensek (a piacra már belépettek) haszna. Normatív szabályozások esetében 
a haszon és a veszteség ugyancsak normatív és az ágazat egyes szereplői belőle nem 
kizárhatók. Vegyük például a vámtarifák példáját, mely a liberális demokráciában történő 
járadékképzés tankönyvi esete, és valójában nem más, mint egy szabályozói követelmény, 
hogy díjat (adót) kell fizetni a hazai piacra való belépésért.166 A vámtarifa korlátot szab 
valamilyen termék belépésének: ez mindenkit érint, aki a terméket termeli (normativitás), 
és az összes belföldi termelőnek hasznos, aki ennek hála alacsonyabb intenzitású ver-
sennyel szembesül (nincs kizárás). Az előbb azonosított négyféle diszkrecionális szabá-
lyozói beavatkozás, valamint a korrupt államban alkalmanként megkötött korrupt meg- 
állapodásokból fakadó diszkrecionális bánásmód esetében viszont a haszon leszűkül 
azokra, akik a korrupt szolgáltatások igénylői. Csak azokkal bánnal diszkrecionális módon, 
akik a kedvező bánásmódért fizetnek, vagy akiket a patrónus erre kiszemel, míg más piaci 
inkumbensek valójában veszteséget szenvednek el (normatívan) a versenyelőnyt élvező 
korrupt aktorhoz képest. Így az mondhatjuk, hogy a diszkrecionálisan zárt piacokon 
a haszon diszkrecionális, és van kizárás is.

Harmadszor, a normatív módon és diszkrecionálisan zárt piacokat összehasonlíthatjuk 
azon az alapon is, hogy milyen fizetséget kell a magánaktoroknak adni a közszereplőknek 
az elérhető járadékhoz kötődő szolgáltatásért. Az állami szolgáltatások ilyen jellegű 
megfizetésének három fajtája létezik: (1) fizetség a zárt piacra való belépésért, (2) fizet-
ség a járadék létrehozásáért és (3) fizetség a járadék fenntartásáért, vagyis azért, hogy ne 
változzék meg a – normatívan vagy diszkrecionálisan kedvező – status quo.167 Normatív 
módon zárt piacon az (1) változat azt jelenti, hogy egy normatív díjat fizetnek az 
államigazgatásnak, például a szakmai nyilvántartásba vételért (engedély vagy igazolás 
kiadásáért stb.).168 Ami a (2) és (3) változatot illeti, a politikusok esetleg kérhetnek kisebb 

165 Oroszországban például 2007-ben „az állami vállalatokról szóló törvény gyökeres átdolgozásával 
az [oligarchák] konglomerátumai adókedvezményekben, szerteágazó szabályozási mentességekben 
részesültek, és működésük függetlenné vált a helyi állami testületektől”. Markus, „The Atlas That Has 
Not Shrugged”, 111.

166 Tullock, „The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft”.
167 A szakirodalomban ezt a harmadik fajta kifizetést járadékkinyerésnek (rent extraction) nevezik. 

McChesney, Money for Nothing.
168 Az államok néha nem is kérnek pénz az ilyen adminisztratív szolgáltatásokért. Ilyenkor azt 

mondhatjuk, hogy a befizetendő összeg normatívan nulla.
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személyes előnyöket vagy kenőpénzt, de az ilyen kapcsolatokat többnyire a politikai 
pozíciójuk megerősítésére használják [→ 5.3.]. A politikai haszon része rendszerint az 
érdekcsoportoktól kapott kampánytámogatás, ami ekképpen előnyt jelent a politikusnak 
vagy pártnak a politikai versenyben.169 Egy korrupt állam diszkrecionálisan zárt piacán 
csak az (1) jelenik meg mint kenőpénz fizetése korrupt köztisztviselőknek. Felülről indított 
állam-foglyulejtés vagy bűnöző állam esetében azonban, ahol informális patronális hálók 
alakulnak ki, eltűnik a kenőpénz, ahogy a kampánytámogatás is. Mint Grigorij Javlinszkij 
rámutat, „privát üzleti erőforrásokat [patronális autokráciában] meglehetősen nehéz 
választott tisztségek megszerzésére felhasználni, részben mert a választásokat az autoriter 
»hatalmi vertikum« ellenőrzi, részben pedig, mert eleve nagyon kevés választott tisztség 
jár bármiféle tényleges hatalommal és cselekvési szabadsággal”170 [→ 4.3.3., 4.3.4.4.]. Ezek 
helyett a patrónusok az (1)–(3) változatokban háromféle fizetséget kérhetnek:

1. személyes hasznot védelmi pénz formájában;

2. gazdasági hasznot a preferált gazdasági aktor tulajdonából való részesedés in-
formális jogának formájában (tehát hogy az illető váljon a patrónus strómanjává, 
legalábbis a tulajdonjogai bizonyos hányadára nézve [→ 5.5.3.5.]);

3. patronális hasznot a patrónus iránti hűség és az informális utasításainak való en-
gedelmeskedés formájában.

Végül a normatívan és diszkrecionálisan zárt piacokat a járadékvadászat jellege szerint 
is lehet definiálni. Bár a „járadékvadászat” jelentése mára a járadék begyűjtésére is kiter-
jed, eredeti közgazdaságtani értelmében ez a kifejezés a piaci inkumbenseknek azt az 
igyekezetét jelöli, hogy meggyőzzék a kormányzatot, hogy állítson korlátokat a belépés 
elé, s mindenekelőtt az ő hasznukra képezzen járadékokat (s így „vadász”-magatartást 
tanúsítanak).171 Bár alkotmányos államban a piacok zárttá válhatnak a szabályozói bea-
vatkozás és a potenciális versenytársak egy részének törvényen kívül helyezése miatt a 
járadékvadászat nyitott és versengő marad, vagyis önmagában nincs állami akadály a 
járadékvadászatba való belépés előtt.172 Kedvező szabályozásért bárki lobbizhat (alulról 
kezdeményezve), miközben a kormányzatnak nincs előzetesen megírt listája a haszon-
ban részesülő győztesekről, illetve a vesztesekről (felülről kezdeményezve, tekintet nélkül 
a lobbizók igyekezetére).173 Ez azonban ahhoz vezet, amit a járadékvadászat irodalma 
járadék-elszivárgásnak (rent dissipation) nevez.174 Az érdekcsoportok lobbizásra fordít-
ják erőforrásaikat a járadék megszerzése érdekében, ez azonban csökkenti a hasznukat. 
Egyszerűen fogalmazva, nemcsak megkapják a járadékot, de meg kell fizetniük az árát is, 
ami kompetitív piacon, ahol számos érdekcsoport licitál a lehetőségekre, elérheti akár 

169 Egy nagyhatású munka a témában Grossman és Helpman, „Protection For Sale”.
170 Yavlinsky, The Putin System, 103–104.
171 A témáról szóló alapmű Buchanan, Tollison és Tullock, Toward a Theory of the Rent-Seeking Society.
172 Holcombe szerint demokratikus környezetben a tömeg számára a magas tranzakciós költségek (nem 

az állam által állított) korlátot emelnek a járadékvadászatba való belépés elé, s ez az oka, hogy szinte 
mindig az elitnek jutnak a járadékok a tömeg kárára. Holcombe, Political Capitalism, 2018, 111–115.

173 A járadékvadász-versengés elméletéről áttekintést ad Long, „The Theory of Contests”.
174 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 102–105.
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a járadék összegét is.175 Máshogy fogalmazva, az a profit, amit a járadékvadászok államilag 
védett helyzetüknek köszönhetően végül megszereznek, negatív előjellel magában kell hogy 
foglalja azt a költséget is, amit ennek a pozíciónak a megszerzésére fordítottak. A verseny 
következtében a járadékok összezsugorodnak, másképpen: elszivárognak.

A járadék-elszivárgás csökkentésének logikus módja korlátozni a járadékvadászatba 
való belépést, vagyis a járadékvadászat piacát zárttá és nem versengővé tenni. Amint 
Holcombe rámutat, az olyan járadékvadászatnak, „amely a járadékok létrehozóinak 
érdekében hat, korlátoznia kell a járadékokért folytatott versengést, hogy az összes járadék 
el ne szivárogjon. […] Az ilyen, belépést akadályozó korlátokat könnyű elgondolni egy 
autokráciában, mert felállításuk az autokrata előnyét szolgálja” (kiemelés tőlünk).176 
Holcombe a „korlát” tényleges formáját úgy képzeli el, hogy „a járadékok adományozását 
azokra korlátozzák, akik az autokrata közeli emberei […], vagy egyértelmű fizetséget 
ajánlanak fel az autokratának, cserébe a járadék megszerzésének lehetőségéért”.177 Valóban, 
az utóbbi opció ráillik a haveri korrupció és az alulról indított állam-foglyulejtés korrupciós 
mintázatára, míg az előbbire akkor kerülhet sor, ha az autokrata valamennyi hatalmi ág 
fölött rendelkezik, és tetszése szerint zárhat le piacokat (azaz bűnöző államban).

5.7. táblázat. A normatívan és diszkrecionálisan zárt piac összehasonlítása.

Normatívan zárt piac Diszkrecionálisan zárt piac

Döntés a belépésről 
vagy kizárásról normatív diszkrecionális

A szabályozás 
formalitása formális formális/informális

Az inkumbensek 
haszna és vesztesége normatív (szektorális) és nincs kizárás diszkrecionális (egyéni) és lehet kizárás

Fizetség a belépésért 
(ki nem zárásért) • normatív díj 

•  személyes haszon (kenőpénz / védelmi pénz)
• gazdasági haszon (tulajdonjogok)
• patronális haszon (lojalitás)

Fizetség a járadék 
létrehozásáért (és 
fenntartásáért)

•  politikai haszon (pl. kampánytámogatás)
• személyes haszon (pl. kenőpénz)

A járadékvadászat 
jellege

• nyitott/versengő (nincs állam által állított
  belépési korlát)

• zárt/nem kompetitív (van állam által állított
  belépési korlát)

175 A járadékvadászat irodalmában uralkodó nézet szerint az érdekcsoportok a járadék összegéig hajlandók 
költeni (így normál nyereséget érnek el, pontosan úgy, mint a tökéletes versenyben). Holcombe a 
viselkedési közgazdaságtanra támaszkodva amellett érvel, hogy az ilyen eredmény kockázatvállaló 
viselkedést igényelne, ami valószínűtlen, tehát a kismértékű járadék-elszivárgás a valószínűbb 
kimenetel.

176 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 112.
177 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 107.
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Összefoglalásul, az 5.7. táblázat listázza a normatív módon és diszkrecionálisan lezárt 
piacok fő jellegzetességeit. Terminológiánk jól köthető North és munkatársai fogalom-
készletéhez: amikor ők nyílt és korlátozott hozzáférésű rendekről („természetes államok-
ról”) beszélnek, az nálunk olyan rezsimeknek felel meg, ahol rendre normatívan és 
diszkrecionálisan zárt piacok működnek [→ 2.4.6.]. Igaz, mi a szerzőknél kevésbé 
optimistán nézzük a liberális demokráciában zajló járadékvadászatot, de egyetértünk azon 
állításukkal, hogy az a járadékképzés, „amelyből csak egy szűk érdekkörnek van haszna, 
[…] sokkal kisebb valószínűséggel fordul elő nyílt hozzáférésű társadalomban, mint a 
természetes államban”.178

5.4.2.3. A járadékvadászok: érdekcsoportoktól a patronális hálókig

A járadékot jellemzően azok szerzik meg, akik vadásznak is rá. Máshogy fogalmazva, érde-
mes felidézni a kapcsolati gazdaságtan alaptételét, miszerint a politikai döntések a kapcso-
latokból következnek: azok az aktorok, akik nyertesei (vagy vesztesei) lehetnek valamilyen 
szabályozásnak, egyszersmind ösztönözve vannak rá, hogy ennek érdekében (vagy ellene) 
cselekedjenek, és eszerint befolyásolják, próbálják alakítani az állam működését.

Liberális demokráciában az ilyen műveleteket jellemzően érdekcsoportok hajtják 
végre, amelyeknek a fő funkciója a törvényes és (az ideáltípus szintjén) transzparens 
érdekképviselet [→ 4.3.2.3.]. Elméletileg a liberális demokráciákban közösségi aktorok (így 
a polgárok vagy az egyházak), politikai aktorok (mint a polgármesterek vagy a területi 
kormányzók) és gazdasági aktorok (mint a munkaadók és munkavállalók) egyaránt alkot-
hatnak érdekcsoportokat.179 A gyakorlatban a legtevékenyebb aktorok a gazdaságból és 
a magas üzleti körökből kerülnek ki, s gyakorolnak hatást a politikai cselekvés szférájára. 
Ennek egyik oka – túl a részvétel tranzakciós költségeiben mutatkozó, fentebb kifejtett 
különbségen – az, hogy a hétköznapi embereknek kevésbé nyilvánvaló, hogy a szabályozási 
keretrendszer változásai hogyan hatnak mindennapi életükre. Ezek a változások ugyanis 
a gazdasági ágazatokra hatnak közvetlenül, míg az emberek csak közvetve tapasztalják 
meg a hatásaikat. Holcombe magyarázata szerint „a szabályozás gyakran megkönnyíti 
a csoportképződést, mert egy szabályozott ágazatban tevékenykedők számára könnyű 
felismerni, hogy közös érdekük a szabályozás által rájuk kényszerített költségek kikerülése, 
illetve az általa esetleg produkált haszon élvezete”.180

Ennek megfelelően most a nagyvállalkozók gazdasági érdekcsoportjaival foglal-
kozunk kiemelten. Ezeket üzleti csoportoknak is nevezhetjük. E csoportok fontos jelleg-
zetességeit levezethetjük a definíciókból éppúgy, mint Holcombe elemzéséből. Először 
is az üzleti csoportok egyazon ágazat vállalkozóiból állnak. Máshogy fogalmazva, 
tagjaik tevékenységét nézve az üzleti csoportok homogének, ebből következően pedig 
szektorspecifikusak. A tagok és a szektor továbbá – értelemszerűen – a társadalmi 
cselekvés egy különálló szférájában, nevezetesen a gazdasági szférában helyezkednek 
el, ami viszont a lobbisták révén formális/legális kapcsolatban áll a politikai cselekvés 
szférájával.

178 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 24.
179 Berry és Wilcox, The Interest Group Society.
180 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 83.
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Másodszor, érdemes megismételni, amit már megállapítottunk a normatívan zárt 
piacok elemzése során: mind a szabályozói beavatkozás, mind pedig a csoport tagjainak 
haszna és vesztesége normatív. Nemcsak azért ismételjük meg ezt a lényeges pontot, mert 
kulcsfontosságú a normatívan, illetve diszkrecionálisan zárt piacok járadékvadászainak 
megkülönböztetésében, hanem azért is, mert a haszon nem kizáró jellegét is csak ebben a 
kontextusban lehet megfelelően megérteni. Az üzleti csoport szemszögéből az, hogy nincs 
kizárás, azt jelenti, hogy ha valaki az ágazat szereplője, de még csak be sem lépett az üzleti 
csoportba (vagy belépett, de nem vesz aktívan részt benne), akkor is ugyanúgy részesül 
a sikeres lobbizás hasznából, hisz az új szabályozás a cégére is ugyanúgy érvényes lesz, 
mint az aktívabb tagok cégeire. Így a kizárás hiánya potyautas magatartáshoz is vezethet, 
amit a szakirodalomban gyakran említenek az érdekcsoport-képződés akadályai között.181 
A probléma súlya azonban kisebb az üzleti csoportok esetében, ha egyes vállalkozók 
személyes részvétele relatíve nagyobb súlyt képvisel a kormányzati járadékokért folytatott 
versenyben.182

Azt a tényt, hogy liberális demokráciában a szabályozás és a haszon normatív, jól 
illusztrálja a Nobel-díjas közgazdász, George Stigler cikke, amely az alkotmányos állam-
hatalom érdekcsoportok hasznára történő alkalmazásának négy módját különbözteti 
meg.183 Stigler szerint (1) a direkt készpénztranszfer, (2) az új versenytársak feletti kontroll 
szabályozása, (3) a helyettesítő termékek piacra vivőinek szabályozása és (4) árrögzítés 
révén segítheti az állam a piaci szereplőket abban, hogy magasabb nyereséget érjenek 
el. Ezek közül a (2)–(4) normatív beavatkozás, mindenkinek haszna van belőle, aki az 
adott terméket termeli, vagy egy bizonyos gazdasági szektorba tartozik. Az egyetlen fajta 
segítség, amelyet valóban diszkrecionálisan lehet adni egyes cégeknek vagy embereknek, 
az (1), vagyis a direkt készpénztranszfer. Stigler azonban megjegyzi, hogy „az olyan ágazat, 
amelynek ereje és képessége van a kormányzati kedvezések elnyerésére, rendszerint nem 
arra használja ezt a képességet, hogy pénzt szerezzen”, mert „hacsak a kedvezményezettek 
listája nem szűkíthető le valamilyen elfogadható eszközzel, bármilyen összegű támogatás 
kap az ágazat, az elszivárog a növekvő számú versenytárs között”.184 Túl azon, hogy Stigler 
maga is „egy ágazatról” beszél, nem pedig „egy személyről” vagy „egy cégről”, a megfigyelése 
a liberális demokráciákra nézve ideáltipikus, ahol hatékony formális jogszabályok és a 
különféle érdekcsoportok versenye korlátozza az alkotmányos államot abban, hogy konk-
rét egyéni célpontokat jelöljön meg kormányzati kedvezményezettként.185

Végül az ideáltipikus üzleti csoportoknak van még egy jellegzetességük: autonóm 
aktorok horizontális szövetségei. Máshogy fogalmazva, lehet ugyan, hogy a csoport 
némely tagjai fontosabb szerepet játszanak az adott lobbizási folyamatban, de a csoporton 
belül nincs alárendeltség. Továbbá, eltérően más érdekcsoportoktól, amilyenek az államilag 
létrehozott és/vagy fenntartott egyesületek vagy kamarák, az üzleti csoportban a tagság 
nem kötelező. Ha a nagyvállalkozók az illető ágazat tagjai, nyitva áll előttük a szabad 
belépés (és szabad kilépés) lehetősége.

181 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 81–83.
182 A liberális demokráciában érvényesülő érdekcsoport-befolyás elméleteiről áttekintést ad Gilens és 

Page, „Testing Theories of American Politics”.
183 Stigler, „The Theory of Economic Regulation”.
184 Stigler, „The Theory of Economic Regulation”, 5.
185 Holcombe, Political Capitalism, 2018, 112.
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Patronális rezsimekben azonban merőben másfajta a járadékvadászok karaktere. 
Ez az általánosság szintjén abból fakad, hogy a társadalmi cselekvés szférái nem különülnek 
el egymástól, konkrétabban pedig abból, hogy eltűnnek a vállalkozók, és oligarchák lépnek 
a helyükbe mint a gazdaság főszereplői [→ 3.4.1.]. Elméletileg lehetséges, hogy autonóm 
oligarchák horizontális szövetségben egyesülnek, és „érdekcsoportot” szerveznek; ez csak 
a kormányzatra gyakorolt nyomás eszközeinek tekintetében különbözik a piacgazdaságok 
érdekcsoportjaitól (ugyanis jó eséllyel nemcsak formális, hanem informális eszközöket 
is alkalmaznak). Ez azonban (1) csak átmeneti rezsimekben lehetséges, például a rendszer-
váltás utáni transzformációs időszak oligarchikus anarchiájában, vagy patronális demok-
ráciában, ahol egyik politikai aktor sem jut korlátozatlan politikai hatalomhoz (és ezért 
maradhatnak autonóm oligarchák [→ 3.4.1.3.]), de (2) még ilyen körülmények között is az 
a valószínűbb, hogy az oligarchák rivális patronális hálókba ágyazódnak be, és egymás 
ellen harcolnak ahelyett, hogy autonóm „érdekcsoportba” tömörülnének.186

Érdemes összehasonlítani az üzleti csoportokat, amelyeknek alapegysége a vállalko-
zó, az informális patronális hálókkal, amelyeknek alapegysége az oligarcha (5.8. táblázat). 
Ellentétben az üzleti csoportok fentebb vázolt sajátosságaival, a patronális hálók több-
féle ágazat oligarcháiból állnak. Máshogy fogalmazva, a patronális hálók a tagjaik tevé-
kenységeit tekintve heterogének, ebből következően pedig szektorsemlegesek. Úgy is 
mondhatnánk, hogy az informális patronális hálók „mindenevők”, hiszen jellemzően nem 
korlátozódnak egyetlen gazdasági szektorra, hanem kiterjedt portfólióik vannak minden 
szektorban, ahol járadékra vadászhatnak.187 Ezenfelül a patronális hálók a társadalmi 
cselekvés összejátszó szféráinak aktoraiból tevődnek össze, akik között oligarchák és 
poligarchák is vannak (valamint strómanok), akik a korrupciós brókerek különböző 
típusait alkalmazzák közvetítő aktorokként, érdekösszejátszást valósítva meg.

5.8. táblázat. Az üzleti csoportok és az informális patronális hálók főbb jellemzői.

Üzleti csoport Informális patronális háló

egy elkülönült szféra aktoraiból áll (a piaci cselekvés 
szféráját vállalkozók képviselik)

több összejátszó szféra aktoraiból áll (oligarchákból és 
poligarchákból)

a résztvevők tevékenysége homogén a résztvevők tevékenysége heterogén

szektorspecifikus szektorsemleges („mindenevő”)

lobbistákat alkalmaz érdekképviseletre korrupciós brókereket alkalmaz érdek-összejátszás céljából

a vonatkozó állami szabályozás normatív a vonatkozó állami szabályozás diszkrecionális

a haszon és a veszteség tekintetében nincs kizárás a haszon és a veszteség tekintetében van kizárás

a csoportkohézió a szektorspecifikus tevékenységből 
és haszonból fakad

a csoportkohézió az egyazon vazallusi lánchoz 
tartozásból fakad

autonóm aktorok horizontális szövetsége függő aktorok vertikális patrónus–kliens viszonya

186 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”, 106.
187 Hale, Patronal Politics, 98–110.



5.4. Állami beavatkozás • 463

Másodszor, érdemes megismételni, amit a diszkrecionálisan zárt piacok elemzésekor 
már megállapítottunk: mind a szabályozói beavatkozás, mind pedig a csoport tagjainak 
haszna és vesztesége diszkrecionális. Ami az előbbit illeti, a szabályozás célpontjai nem 
egyes szektorok vagy ágazatok, hanem egyes emberek, a létező hálózatokba pedig csak azok 
léphetnek be, akik elfogadják az adott főpatrónus fennhatóságát. Mindez éles ellentétben áll 
az üzleti csoportok rendjével, ahol a piacra, illetve az üzleti csoportba és a lobbifolyamatba 
való belépés is normatív, és az ideáltípus szintjén bárki előtt nyitott lehetőség, akinek 
megvannak hozzá a kellő anyagi eszközei. Továbbá, míg az érdekcsoportokban sem a 
haszon, sem a veszteség tekintetében nem valósult meg kizárás, a patronális háló tagjai 
esetén a hasznok és a veszteségek terén is van kizárás. A csúcspatrónus, aki végső soron 
dönthet a kedvezésekről és a büntetésekről, bizonyos oligarchákat előnyben részesíthet, 
másokat pedig nem a diszkrecionális szabályozói beavatkozás, valamint a csúcspatrónus 
pozíciójához társuló széles önkényességi amplitúdó eredményeként.

Összefoglalva, az ideáltipikus patronális hálózatokban függő aktorok vertikális 
patrónus–kliens kapcsolatai öltenek testet, szemben az érdekcsoportok horizontális 
kapcsolataival. Liberális demokráciában, ahol a társadalmi cselekvés szférái elkülönülnek, 
az üzletcsoportok a gazdasági elit egyesülései, miközben a politikai elit tagjai másfajta 
csoportokba (jelesül pártokba) szerveződnek [→ 3.3.7–9.]. Ezzel szemben patronális 
autokráciában, ahol a társadalmi cselekvés szférái között összejátszás van, a politikai és 
a gazdasági elit egybeolvad, és kialakul az informális patronális háló, a fogadott politikai 
család. Ezért míg liberális demokráciában a lobbizás világosán megkülönböztethető 
a korrupciótól, patronális autokráciában a kettő összemosódik.188

5.4.2.4. Kormányzati járadékbegyűjtés: a járadékvadász állam

Az államilag képzett járadékok és járadékvadászat témája után érdemes röviden beszélni 
egy olyan fogalomról is, amit még a 2. fejezetben vezettünk be: a járadékvadász államról. 
Az előző részben bevezetett fogalmakat használva azt mondhatjuk, hogy a járadékvadász 
állam olyan állam, amely járadékvadász magatartást mutat, azaz saját hasznára zár le 
piacokat.189 Az állam lokális monopolista számos (köz-) szolgáltatásban, amiket adószedés 
révén finanszíroz. Ha az ily módon, adók formájában szabott ár magasabb, mint amit eze-
kért a szolgáltatásokért nyitott piacon elkérnének, akkor az állam túladóztat, azaz járadék-
begyűjtést végez [→ 2.4.4.].

Ha a túladóztatásból származó a többlet-erőforrásokat magánnyereségre, haveri kor-
rupcióra vagy nepotizmusra fordítják – olyan szolgáltatásokra, melyekért a köz nem fizetne 
–, akkor favoritizmusról beszélünk. A szokványos példák közé tartozik: az állami bürokrácia/
vállalatok kiterjesztése, és ott jól fizető állások felajánlása barátoknak, párttársaknak; az 
adófizetők pénzének politikusok személyes juttatásaira költése; vagy mentőcsomagok 
finanszírozása egyes cégeknek.190 Az ilyen kedvezmények ugyan diszkrecionálisak, 
de sem ezek, sem a túladóztatás nem feltétlenül törvénytelen. Gyakran az állami szektor 
bővítése és az állami pozíciók szaporítása révén hozzák létre őket, így alakítva ki állásokat 
a párttagoknak (például állami tulajdonú vagy ellenőrzésű vállalatoknál).191

188 Vö. Laki, „A trafikpiac folytatódó átalakítása 2014 és 2017 között”.
189 Conybeare, „The Rent-Seeking State and Revenue Diversification”.
190 A pártfavoritizmusról lásd Kopecký és Spirova, „»Jobs for the Boys«?”.
191 Vö. Kozarzewski és Bałtowski, „Return of State-Owned Enterprises in Poland”.
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Fontos tisztázni, hogy a „járadékvadász állam” (rent-seeking state) nem ugyanaz, 
mint a „járadékos állam” (rentier state). Utóbbi kifejezést arra az esetre használják a 
szakirodalomban, ha az állam bevételeinek jelentékeny része kőolajból vagy más könnyen 
hozzáférhető, jövedelmező forrásokból származik.192 Itt van a legnagyobb eltérés a járadék 
általunk használt definíciója és az irodalomban domináns definíció között: a hagyományos 
felfogásban egy természeti kincs kiaknázása – például a kőolajé vagy a földgázé – „vetés 
nélküli aratásnak” számít, s ennélfogva tiszta járadékbegyűjtésnek.193 A mi felfogásunk 
szerint egy természeti erőforrás kiaknázása önmagában nem járadékbegyűjtés, mert járadék 
csak annyiban létezik, amennyiben nagyobb a tényleges, mint a szabadpiaci profit. De ettől 
függetlenül a hagyományosan értelmezett „járadékos állam” még lehet a mi fogalmaink 
szerint is járadékvadász. Ezt mutatta ki Clifford G. Gaddy és Barry W. Ickes, akik a termé-
szeti erőforrásokon alapuló oroszországi járadékvadászatot a mi járadékfogalmunk szerint 
elemezték.194 A szerzők úgy találták, hogy az oroszországi energiajáradékokat öt tényező 
generálja: a bejelentett költségek meghaladják a nyitott piaci költséget (amit ők a termelés 
„természetes költségének” neveznek); az ártámogatások; a formális adók; az informális 
adók (vagyis a mi terminológiánk szerint védelmi pénzek [→ 5.3.3.1.], amelyekhez túl-
árazott szerződések formájában jutnak hozzá); és végül a vállalkozás adózott nyeresége. 
A szerzők kifejtik, hogy a profiton számos aktor osztozik, köztük Putyin és a regionális 
patrónusok éppúgy, mint az államháztartás és az energiacég formális tulajdonosai, akik 
a nyereség egy részét elrejtik, hogy megtarthassák saját céljaikra, és megakadályozzák, 
hogy besöpörje azt a fogadott politikai család.195

A járadékok másfelől azért is képződnek, mert a nemzetközi energiapiacok zártak: 
rengeteg szabályozást és megállapodást követnek valamennyi érdekelt országban, ennél-
fogva a természeti kincseket birtokló államok a mi terminológiánk szerinti járadékot is 
képesek begyűjteni (bár nem akkora összegben, mint ha teljes nyereségüket járadékként 
vennénk számításba). Máshogy fogalmazva, a nemzetközi energiapiac valójában diszkre- 
cionálisan zárt, mivel – túl a normatív szabályozáson – a belépés egy másik ország 
nemzeti energiapiacára gyakran politikai meggondolásoktól és az energiapiac aktuális 
geopolitikai viszonyaitól is függ [→ 5.3.4.4.].196 Néhány esetben pedig még az energia-
szállítás tranzitországai is a járadékvadász helyzetébe kerülhetnek. Mint Alekszej 
Pikulik megjegyzi, Belarusz és Ukrajna földrajzi helyzete „mindkét országnak lehetővé 
tette, hogy jelentős befolyást érvényesítsen Oroszországgal szemben, és képes legyen 
számottevő járadékot kicsikarni”, s ezt mint „eléggé tudatos stratégiát alkalmazták. […] 
Ezt jól illusztrálja többek között az az 1993-as masszandrai csúcson tett javaslat, hogy 
írják le Ukrajna orosz földgázadósságát, cserébe a szevasztopoli kikötő bérbeadásáért és 
azért, hogy eladják a fekete-tengeri flottát Oroszországnak. Egy másik példa az volt, hogy 
bőkezű energiaadományokkal vásárolták meg Belarusz hajlandóságát, hogy részt vegyen 
az Oroszországgal közös integrációs projektekben (amilyen az Orosz–Belarusz Szövetségi 
Állam, a Vámunió és így tovább)”.197

192 Schlumberger, „Rents, Reform, and Authoritarianism in the Middle East”.
193 Pikulik, „Belarus, Russia, and Ukraine as Post-Soviet Rent-Seeking Regimes”.
194 Illetve annak egy formalizált változata szerint. Lásd Gaddy és Ickes, „Russia’s Dependence on 

Resources”, 311–312.
195 Gaddy és Ickes, „Russia’s Dependence on Resources”, 317–324.
196 Stulberg, „Out of Gas?”; Deák, „A paksi bővítés szakpolitikai és uralmi dilemmák fogságában”.
197 Pikulik, „Belarus, Russia, and Ukraine as Post-Soviet Rent-Seeking Regimes”, 497.
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A járadékvadász állam és más, e fejezetben eddig tárgyalt államtípusok (korrupt/
foglyul ejtett /bűnöző állam) lehetséges kombinációit az 5.9. táblázatban mutatjuk be. 
Az egyes államfajták definícióit követve azt mondhatjuk, hogy az ideáltipikus „állam”, 
valamint a korrupt állam is lehet járadékvadász. Másfelől a korrupt államhoz éppúgy, 
mint a foglyul ejtett államhoz hozzátartozhatnak a járadékképzés/begyűjtés törvénytelen 
aktusai, s így ezek már potenciálisan kleptokratikus államok. Végül (szélsőséges esetben) 
a foglyul ejtett állam vagy (normál esetben) a bűnöző állam már a ragadozó állam szintjét 
is elérheti [→ 2.4.3., 5.5.4–5.].

5.9. táblázat: A tulajdont megcélzó állami cselekvés és a törvényesség interpretációs rétegeinek metszetei.

 Cselekvés
Törvényesség 

Állam Járadékvadász állam Kleptokratikus állam Ragadozó állam

Állam + +

Korrupt állam + +

Foglyul ejtett állam + +

Bűnöző állam +

5.4.3. Költségvetési beavatkozás: az adóztatás és a kiadás formái

5.4.3.1. Általános definíciók

A költségvetési beavatkozás az anyagi erőforrások, a pénz vagy a pénzbeli tulajdon állam 
által végzett újraelosztását jelöli. Eltérően a szabályozói beavatkozástól, amely tiltja az 
egy aktussal végrehajtható piaci tranzakciók bizonyos formáit, a költségvetési beavatkozás 
inkább láncolatos cselekmény, ahol az állami beavatkozás kényszert alkalmazó aktusai 
az államháztartási kiadások kényszert nem alkalmazó aktusaival kapcsolódnak össze.198 
A kényszerrel járó aktusok esetében könnyen azonosíthatjuk minden állam legfontosabb 
bevételi forrását: az adóztatást.

• Adó az az állami beavatkozás, amely a magánaktort (az adófizetőt) arra kötelezi, 
hogy anyagi erőforrásokat utaljon át (rendszeresen) az államnak törvényes gazda-
sági működésének részeként.

Az adókat több szempont alapján lehet osztályozni.199 Mivel azonban itt a költségvetési 
beavatkozást a normativitás és a diszkrecionalitás szemszögéből fogjuk tárgyalni, a legin-
kább idevágó szempont az adóztatás célpontja, vagyis a megadóztatni kívánt eszközök 
tulajdonosa. Ilyen tekintetben háromféle típust különböztethetünk meg:

198 Acocella, The Foundations of Economic Policy, 247–275.
199 Egy széles körben elfogadott tipológiára példa Gruber, Public Finance and Public Policy, 524–527.
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 ◆ általános adó, amit a gazdasági és a közösségi szféra többféle szektorából bármely 
aktornak fizetnie kell (jövedelemadó, általános forgalmi adó stb.);

 ◆ szektorális adó, amit egyetlen gazdasági szektor aktorainak kell fizetniük 
(bankadó, távközlési adó, csipszadó stb.);

 ◆ diszkrecionális adó, amit elsősorban egy bizonyos gazdasági aktornak vagy akto-
rok szűk csoportjának kell fizetnie.

Törvényileg kodifikált formájukban mindhárom adótípusban normatív kritériumok alapján 
határozzák meg, hogy kit kell megadóztatni, a hatásuk azonban különböző, tehát hogy az 
adott gazdaságban kinek kell megfizetnie az adót. Szektorális adóról akkor beszélhetünk, 
ha az ágazat nagyszámú gazdasági aktorból áll, akiknek megkülönböztetés nélkül fizetniük 
kell, míg diszkrecionális adóról akkor, ha a normatív kritériumokat úgy határozzák meg 
és szabják személyre, hogy csak egyetlen aktor vagy aktorok szűk csoportja köteles meg-
fizetni (vagy legalábbis számukra az adóteher aránytalanul súlyosabb, mint ugyanabban a 
gazdasági szektorban a többi résztvevőnek) [→ 4.3.4.2.].

Miután a magánaktoroktól beszedték az adót, a bevételt az állam elkölti.200 A kor-
mányzati kiadások aktusai két bő kategóriába sorolhatók, a transzferek és a közszolgál-
tatások közé.

• Transzfer az a kormányzati kiadás, melyben az adópénzeket közvetlenül adják oda 
bizonyos embereknek (embercsoportoknak), vagy készpénz formájában (amit a 
felvevő arra költhet el, amire akar), vagy valamilyen kupon formájában (amit csak 
előre meghatározott árukra és szolgáltatásokra lehet költeni).

• Közszolgáltatás az a kormányzati kiadás, ahol az adópénzeket közvetve adják át 
bizonyos embereknek (embercsoportoknak), annak a (köz-) jószágnak vagy szol-
gáltatásnak a formájában, amire az állam elkölti ezeket a pénzeket.

Bár a kormányzati kiadások egyik formájával sem jár együtt magától értetődően a kényszer, 
részei a kényszert alkalmazó újraelosztás láncszerű cselekményének, és emiatt az állami 
beavatkozás részének számítanak.

Alkotmányos államban a költségvetési beavatkozás normatív mind az adóztatási, 
mind pedig a kiadási oldalon. Valójában még a liberális demokráciákban működő üzleti 
csoportok is főként kedvező szabályozói beavatkozást, nem pedig költségvetési beavat-
kozást akarnak kieszközölni, az utóbbi ugyanis jobban szétszóródik, és inkább az általános 
népességet célozza konkrét gazdasági szektorok helyett.201 Emellett még ha szektorális 
adókat vetnek is ki, a befolyó bevételt gyakran „felpántlikázzák”, vagyis az adóztatott 
ágazattal összefüggő speciális célokra különítik el. Ezért az ilyen újraelosztás nem 
különösebben alkalmas olyan érdekcsoport számára, melynek célja az, hogy valamely más 
szektorból a sajátjába csatornázzon át adópénzeket.202

200 Acocella, The Foundations of Economic Policy, 329–349. Az állam természetesen meg is takaríthat 
pénzt, ezt azonban egy későbbi időpontban elkölti.

201 Holcombe és Boudreaux, „Regulation and Corruption”.
202 Wyrick és Arnold, „Earmarking as a Deterrent to Rent-Seeking”; Magyar, A magyar maffiaállam 

anatómiája, 170–172.
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Korrupt államban a költségvetési beavatkozás nor-
matív marad, a kivitelezése azonban diszkrecionális, főként 
az adók beszedőinek és a hozzájuk kapcsolódó állami 
hivatalnokoknak a megvesztegetése révén. Minthogy az 
állam legfőbb bevételi forrása az adóztatás, kulcsfontosságú, 
hogy küzdjön ez ellen a tendencia ellen, bár gyakran 
híján van az ehhez szükséges képességeknek. Jó példa 
Jelcin Oroszországa, ahol az állam olyan gyenge volt – és 
részben foglyul is ejtették –, hogy a központi hatalom nem 
tudta megfelelően érvényesíteni az adórendszabályokat. 
Lényegében a Putyin-korszakig kellett várni, mire az 
adóbeszedés hatékonyságát javító intézkedéseket vezettek 
be (lásd 5.7. idézet). De azon kívül, hogy a magasabb 
szintű ellenőrző hatóságok kikapcsolásával megvédik az 
adózót a revízióktól, a foglyul ejtett állam korrupt aktorai 
diszkrecionális költségvetési beavatkozást is fel tudnak 
kínálni, például támogatásokat leosztani szubrezsim-szintű 
költségvetésekből egyes haveroknak vagy klienseknek, s a 
törvényhozáson belülről próbálhatják meg megváltoztatni 
a rezsimszintű adószabályokat. A diszkrecionális költség-
vetési beavatkozás a bűnöző államban a legkönnyebb, ahol 
a csúcspatrónus minden hatalmi ágat ellenőrizhet, adókat 
vethet ki, de a költségvetésről és az állami kiadásokról szóló 
döntésekről is rendelkezik.

5.4.3.2. Bevételi oldal: az adókivetés funkciói

Ha a költségvetési szabályozás bevételi oldalát vesszük 
szemügyre, az államok típusait megkülönböztethetjük az 
adókivetés funkciói szerint is. Ezeket két csoportba so-
rolhatjuk. Egyfelől vannak normatív funkciók; ezeket az 
adóztatás mint normatív állami beavatkozás tudja betölteni, 
ahol a célcsoportokat normatív kritériumok alapján választ-
ják ki, és a szabályokat mindenkire alkalmazzák, aki megfe-
lel e kritériumoknak. A közpénzügyek főáramú, normatív 
költségvetésre koncentráló irodalmában két ilyen funk-
ciót írnak körül. Az egyik és fontosabb a bevételek gene-
rálása: mint korábban említettük, az adóztatás a különféle 
transzferek és erőforrás-használó tevékenységek (közszol-
gáltatások) finanszírozásához szükséges állami bevételek 
egyik fő forrása. Az adóztatás második, normatív funk-
ciója azonban a szektorok közötti diszkrimináció, amit 
gazdasági büntetésnek is nevezhetünk. Itt az állam egy 
bizonyos gazdasági tevékenységet (szektort) társadalmilag 
károsnak ítél s hátrányba hoz az alternatíváival szemben. 

5.7. idézet. Adóreformok Oroszországban 
Putyin alatt.

„Az orosz állam törekvése, hogy [adóztatás által] 
jusson bevételhez, eleinte nem járt sikerrel. Ahogy 
az állam az 1990-es évek végén egyre mélyebbre 
süllyedt a pénzügyi válság szakadékába, a Jelcin-
kormányzat a kényszer fenyegetését helyzete 
kilátásba a legnagyobb vállalati adócsalók ellen, 
de nem tudott akkora félelmet kelteni, hogy 
megfordítsa a bevételek zsugorodását. Az 1998-
as államháztartási összeomlás után azonban egy 
volt adórendőrségi főnök vezette a kormányt 
azzal a jelszóval, hogy »az embereknek meg kell 
tanulniuk, hogy félniük kell tőlünk« […]. Az a 
politikai döntés, hogy szabadjára kell engedni 
a kényszer alkalmazását, világosan látható volt az 
adóbegyűjtés [következő] területein: [először,] 
az adóügyi adminisztráció belső átszervezésen 
ment át, hogy megerősítsék a behajtó kapacitását, 
főleg a nagyvállalatok viszonylatában, amelyeket 
addig politikai patrónusok védtek. […] Másod-
szor, a rendőrség markánsabb szerepet játszott az 
adóbehajtásban. […] Harmadszor, a finom jogi 
választóvonalat, amely elválasztja az adócsalást 
az adóelkerüléstől, elmosta a rendőrség és az 
ügyészség, miután elhatározták, hogy az adó-
zási jogszabályok mindennemű megsértése 
[…] egyforma súlyú büntetést von maga 
után. […] Putyin első ciklusa idején az orosz 
állam újra kezébe vette pénzügyi érdekeinek 
védelmét az átmeneti gazdaságban, és az állami 
kényszer szabadjára engedésével visszaállt az 
államháztartási bevételek elvétel útján való 
megszerzésének pályájára.”

– Gerald M. Easter, „Revenue Imperatives: State 
over Market in Postcommunist Russia”, in The 
Political Economy of Russia, szerk. Neil Robinson 
(Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 
2012), 57–61.
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Ez államilag kivetett adóterhekben nyilvánul meg, amelyek a káros tevékenységet 
költségesebbé teszik azok számára, akik mégis ezt választják, a hasonló, nem káros tevékeny- 
ségek (szektorok) pedig következésképpen versenyelőnyhöz jutnak. Alkotmányos ál-
lamban ennek példáit durván két csoportra lehet osztani aszerint, hogy az állam (a) az 
egyén szemszögéből vagy (b) a társadalom szemszögéből (negatív externáliák) ítéli-e káros-
nak a tevékenységet.203 Az előbbire példa a gyorsételek megadóztatása s így az egészséges 
élelmiszerek versenyelőnyhöz juttatása; az utóbbira a benzin vagy az autók megadóztatása 
és így az inkább környezetbarát utazási formák vonzóbbá tétele.204 Másfelől míg az addik-
tív árukra, így az alkoholra vagy a dohánytermékekre kirótt adók szintén az (a) csoportba 
tartoznak, gyakran a bevétel növelése végett is kivetik őket, ugyanis a fogyasztásuk magas 
kulccsal adóztatható anélkül, hogy csökkentené a keresletet (az addiktív áruk iránti kereslet 
rugalmatlan).205

Ugyanakkor leírható az adóztatás olyan diszkrecionális funkcióinak csoportja, melye-
ket az adóztatás diszkrecionális állami beavatkozásként való használata tölthet be. 
Három ilyen (ideáltipikus, valóságban kombinálható) funkciót különböztethetünk meg:206

 ◆ a szektoron belüli diszkriminációnak az a célja, hogy egyenlőtlen játékteret hoz-
zon létre egy adott gazdasági szektorban a verseny résztvevői számára, ahol némely 
aktorokat megadóztatnak, másokat – a diszkrecionálisan kiválasztott kedvezmé-
nyezetteket – pedig nem (vagy lényegesen kevésbé);

 ◆ a piacfoglalás arra a célra utal, hogy az inkumbens aktor(oka)t elűzzék a piacról, 
és így megtisztítsák a terepet egy diszkrecionálisan kiválasztott kedvezményezett 
belépéséhez;

 ◆ a politikai büntetés, vagyis bizonyos aktorok megbüntetése politikai céllal, vagy 
(a) a szavazók szimpátiájának elnyerése, vagy pedig (b) egy autonóm vagy rivális 
oligarcha valamely patronális hálóba való betagolása érdekében.

Érdemes összehasonlítani a diszkrecionális funkciók betöltésére használt adókat a pénz-
büntetésekkel. A pénzbüntetés, ami valamennyi államtípusban megjelenik, nem más, 
mint konkrét törvénysértő személyekre kirótt diszkrecionális fizetési kötelezettség. 
Azaz a pénzbüntetés (1) alkalmi kötelezettség és (2) formális, normatív szabályok 
megsértéséért kell kifizetni, végül (3) normatív eljárásban róják ki mindazokra, akik 
megfelelnek a jogszabálysértés normatív kritériumának.207 A diszkrecionális céllal 
kivetett adók viszont, bár szintén diszkrecionális fizetési kötelezettségnek mondhatók, 
(1) folytatólagos kötelezettséget vonnak maguk után (2) informális, diszkrecionális 

203 Gruber, Public Finance and Public Policy, 121–146.
204 Számos adó van, amit nehéz az (a) vagy a (b) kategóriába sorolni. A csipszadót például rendszerint 

úgy kommunikálják, mint ami az (a) csoportba tartozik, holott a gyorsételek fogyasztása negatív 
externáliákkal is jár: ha több ember szorul az állami egészségügyi ellátásra, az államnak többet kell 
költenie rá az adófizetők pénzéből.

205 Varian, Mikroökonómia középfokon, 311–313.
206 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 172–182.
207 Ez az ideáltipikus „államra” érvényes, ahol nincs korrupció. Bűnöző államban a pénzbüntetést konkrét 

célszemélyek ellen is alkalmazhatják a diszkrecionális felügyeleti beavatkozás részeként.
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szabályok megsértéséért (ezek az informális patronális háló szabályai), és (3) a kivetésük 
is diszkrecionális folyamat, amely a csúcspatrónus által kiválasztott alanyokat sújtja.

Az 5.10. táblázatban az látható, hogyan töltik be a normatív és diszkrecionális 
funkciókat az adóztatás különböző típusai. Az általános adókat elsősorban bevételek 
generálására használják. Ez nemcsak azért van így, mert az általános adókat nagyszámú 
emberen lehet szétteríteni, akiknek egyenként az állam teljes bevételéhez képest mind 
csak jelentéktelen összeget kell befizetniük, hanem mert ily módon lehetetlen az adónak 
bármilyen más funkciót betöltenie, mivel az általános adó nem diszkriminál a szektorok, 
illetve az aktorok között. Másodszor, a szektorális adókat elsősorban a szektorok 
közötti diszkrimináció céljával lehet alkalmazni, miközben másodsorban bevételeket 
is generálnak, valamint piacfoglalásra is lehet használni őket. Végül a diszkrecionális 
adók a legalkalmasabbak arra, hogy a három közül bármelyik diszkrecionális funkciót 
betöltsék. Államháztartási szempontból az ilyen adók csak elhanyagolható bevételt hoznak, 
és csak a megcélzott cégeket vagy egyéneket érintik hátrányosan. A lényeg, hogy az ilyen 
adók, a célkitűzésüket tekintve, nem a társadalmi érdeket szolgálják (az államháztartási 
bevételek növelésén túl), hanem a fogadott politikai család elitérdekét, a hatalom és 
a személyes vagyon felhalmozását.

5.10. táblázat: A három adótípus lehetséges funkciói.

Bevétel 
generálása

Szektorok közötti 
diszkrimináció

Szektoron belüli 
diszkrimináció Piacfoglalás Politikai 

büntetés

Általános adó +++ – – – –

Szektorális adó ++ +++ – ++ –

Diszkrecionális 
adó + – +++ +++ +++

Jelmagyarázat: +++: elsődleges funkció; ++: másodlagos funkció; +: harmadlagos funkció
A fehér háttér a normatív, a szürke pedig a diszkrecionális funkciókra utal.

Míg az ideáltipikus „államban” csak normatív funkciók teljesítése érdekében vetnek ki 
adókat, a foglyul ejtett és a bűnöző államban megjelennek a diszkrecionális funkciójú 
adók.208 Ez nem jelenti azt, hogy minden adó diszkrecionálissá válik: valóban, még a 
maffiaállamok is normatív adóztatással tesznek szert a bevételeik oroszlánrészére, és nagy-
ban támaszkodnak az alkotmányos államok által használt újraelosztási módszerekre is.209 
Ez valójában abból következik, amit fentebb az 5.11. ábrán jeleztünk: a korrupció magasabb 
szintű formáival jellemezhető államok nem hagynak fel az alacsonyabb szinten korrupt ál-
lamtípusok beavatkozásaival, csupán újakkal egészítik ki őket. Az előbb vizsgált esetekben 
a bűnöző állam eszköztárához adódó új módszerek (1) a diszkrecionális adó, valamint (2) 
a piacfoglalás új funkciójára használt szektorális adók.

208 Korrupt államban nincs diszkrecionális költségvetési beavatkozás, csak a normatív beavatkozás 
diszkrecionális végrehajtása.

209 Erre a maffiaállamról szóló egyik korábbi munkánk egy figyelmes recenziójában mutattak rá. Váradi, 
„Polip-e?”, 205.
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5.4.3.3. Kiadási oldal: az állami kiadások módjai és mintázatai

A következőkben az államháztartás kiadási oldala felé fordulunk. Hogy meg tudjuk külön-
böztetni az egyes rezsimek redisztributív politikáit, szükséges az elemzésben elkülöníteni 
két szintet: (1) az állami kiadások módjait, ami a pénz áramlásának meghatározott 
irányait jelöli (hogy mely embercsoportoknak kedveznek), illetve hogy hogyan költik 
az adóból befolyt pénzeket transzferekre és közszolgáltatásokra; valamint (2) a kiadási 
mintázatokat, amik az adott helyzettől és rezsimtől függő konkrét újraelosztási módokból 
tevődnek össze. Máshogy fogalmazva, míg a kiadás módjai az „eszközök”, amelyek mind-
egyikét többféle rezsim használhatja különböző kombinációkban, a mintázatok a módok 
(eszközök) azon kombinációit jelölik, amelyek az egyes rezsimtípusokra jellemzőek.

Az 5.11. táblázat az állami kiadások három ideáltipikus módját foglalja össze. Az első az 
egalitárius mód, ahol a jövedelmeket a gazdagoktól a szegények felé osztják el újra, vagyis 
a népesség legjobb módú felétől (ötödétől, tizedétől stb.) a társadalom más, szegényebb 
rétegei felé. Alkotmányos államokban az ilyen redisztribúció célja kevésbé a kimeneti 
(jövedelmi) egyenlőség, és sokkal inkább az esélyegyenlőség megközelítése, avagy „az 
egyenlőtlenség terének szűkítése”.210 Ez fejeződik ki az állami kiadás egalitárius módhoz 
kötődő formájában: egyfelől a közvetlen transzfer-kifizetésekben (pl. támogatások és más, 
a szegényeknek járó, rászorultsági alapú juttatások), másfelől pedig az egészségügyi, okta-
tási és más közszolgáltatásokban, amelyek általában az esélyegyenlőséget és közelebbről     
a hátrányos helyzetű csoportok szükségleteit tartják szem előtt.211

Másodszor, az egalitárius mód ellentéte az elitista mód. Itt az állam hatalmát arra 
használják, hogy a szegényektől a gazdagok felé csoportosítsák át a jövedelmeket, közvet-
len kifizetésekkel (pl. nagyvállalkozók támogatása), közvetett kifizetésekkel (pl. adóked-
vezmények a közepes jövedelműek felső rétegétől felfelé), valamint a közszolgáltatások 
olyan formáival, amelyek növelik, nem pedig csökkentik a társadalmi egyenlőtlenséget. Ha 
összehasonlítjuk az egalitárius és az elitista módot, azt mondhatjuk, hogy az egalitárius 
mód szolgálja, az elitista mód pedig pervertálja a redisztributív célokat – nem pusztán 
normatív egalitárius szemszögből, hanem az újraelosztás mint olyan általános igazolásának 
szemszögéből értelmezve.212

A harmadik ideáltipikus újraelosztási mód a fejőstehén-mód. A korrupció szakiro- 
dalmában a „fejőstehén” azt a pénzforrást jelöli, amit a korrupt aktorok megcsapol-
nak.213 Esetünkben a fejőstehén nem más, mint az állam: akár egy helyi önkormányzat 
szubrezsimszinten (ha foglyul ejtett államról van szó), akár a központi kormányzat 
rezsimszinten (ha bűnöző államról beszélünk). Ami a kiadásokat illeti, szemben az egali-
tárius és az elitista móddal, amelyeknek normatív célpontjai vannak (a szegények, illetve 
a gazdagok), a fejőstehén-módban a kiadások célpontja diszkrecionális, amennyiben az 
adókból befolyó pénzeket a vezető politikai elit javára térítik, illetve költik el diszkre-
cionálisan. Ezért azt mondhatjuk, hogy az egalitárius és az elitista mód az állami kiadá-
sok normatív, míg a fejőstehén-mód az állami kiadások diszkrecionális módja.

210 Tobin, „On Limiting the Domain of Inequality”.
211 Grand, The Strategy of Equality.
212 Barr, Economics of the Welfare State, 22–40; Ferge, Elszabaduló egyenlőtlenségek.
213 Jávor és Jancsics, „Corrupt Governmental Networks”.
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5.11. táblázat: Az állami kiadások ideáltipikus módjai.

Kedvezményezettek
Az állami kiadás formája

Transzferek Közszolgáltatások

Egalitárius 
mód

a szegények (a közepes jöve-
delműek alsó rétegéig és lejjebb)

közvetlen kifizetés (pl. támogatás 
a szegényeknek)

Redisztributív célokat szolgál 
(esélyegyenlőség)

Elitista mód
a gazdagok (a közepes jöve-
delműek felső rétegéig és feljebb)

közvetlen kifizetés (pl. támogatás 
nagyvállalkozóknak),
közvetett kifizetés 
(pl. adókedvezmények)

 Redisztributív célokat pervertál 
(növekvő egyenlőtlenségek)

Fejőste-
hén-mód

a vezető politikai elit 
(szubrezsim- vagy rezsimszinten)

közvetlen kifizetés 
(pl. támogatások a vezető politikai 
elit tagjainak, túlárazás),
közvetett kifizetés 
(pl. adómentesség)

Redisztributív célokat negligál 
(a tevékenységek de facto 
transzfer-kifizetésekké válnak) 

A szürke háttér a diszkrecionális módra utal.

Az állami bevételeket a fejőstehén-módban részben közvetlen transzferek útján lehet 
eltéríteni a kedvezményezettek zsebébe (pl. támogatásokkal és – nyilvános tendere- 
ken – túlárazással), részben pedig közvetett transzferekkel (pl. adómentesség révén). 
A fejőstehén-mód lényegében nem másra szolgál, mint hogy közszolgáltatásokat de facto 
transzferkifizetésekké alakítsanak: addig a pontig érdekesek az elit számára a közjavak 
és -szolgáltatások, amíg meg lehet őket csapolni, és az uralkodó politikai elit pénzeket tud 
eltéríteni belőlük. Ezen felül nem törődnek velük, elhanyagolják őket. Úgyhogy itt nem 
redisztributív célokat szolgáló, de még csak nem is perverz újraelosztásról kell beszél-
nünk, hanem a redisztributív célok negligálásáról.

Ideáltipikusan az állami kiadások mintázatát a vezetők a választások közeledtével 
változtatják meg. A választások bizonyos értelemben „kivételes állapotot” jelentenek, 
amikor azok, akiknek a ciklus közepén rendszerint nincs közvetlen beleszólásuk a politika-
formálásba (azaz a hétköznapi választók tömegei) lehetőséget kapnak, hogy szavazzanak 
vezetőikről. A cikluson belüli időszakokban „normál” viszonyok uralkodnak, amikor 
a vezető politikai elit szűkebb csoportokra összpontosíthat (normatív módon), sőt akár 
egyéni aktorokra is (diszkrecionálisan), nem pedig a választók összességére.214

Az állami kiadások tekintetében a kampányidőszak és a ciklus dereka közötti 
különbséget a rendszeres támogatás és az alkalomszerű ajándékok összehasonlításával 
ragadhatjuk meg. A rendszeres támogatás a cikluson belül jelenik meg, amikor a vezetők 
az általános céljaik alapján dönthetik el, kit akarnak előnyben részesíteni, és eszerint 
hoznak intézkedéseket is. A választások közeledtével azonban a vezetőknek jobban kell 
koncentrálniuk a választókra, és őket támogatva kell kielégíteniük a várakozásaikat – erre 
mondhatjuk, hogy az alkalom okán ajándékot adnak.215

214 de Mesquita et al., The Logic of Political Survival, 37–76.
215 A választási üzleti ciklusokról szóló alapcikk Rogoff és Sibert, „Elections and Macroeconomic Policy 

Cycles”.
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Alkotmányos államban a kormányzó politikai elit normatívan kiválasztott társa-
dalmi csoportokat támogat a cikluson belül, az állami kiadások normatív módjai révén. 
A vezetők éppúgy lehetnek egalitáriusok, mint elitisták, sőt pártolhatják a szegényeknek 
és a gazdagoknak egyformán járó, egyetemes jóléti szolgáltatásokat is: mindez ideológiai 
álláspontjuktól, valamint az érdekcsoportok nyomásától függ, de a kiadások megcélzottjait 
normatív kritériumok szerint határozzák meg.216 Ilyen (jóléti) államokban a fejőstehén-
mód csupán deviancia lehet, az államműködés uralkodó elve ugyanis dominánsan a 
társadalmi érdek elve [→ 2.3.1.]. A választási időszakokban jellemző az ajándékozás, 
de ez is történhet normatív költségvetési kiadások útján: az eddig nem (vagy kevésbé) 
favorizált szegény vagy gazdag csoportok kedvezményeket kapnak közvetlen vagy közvetett 
transzferek formájában, hogy rábírják őket az inkumbensekre való szavazásra.

Maffiaállamban viszont a fogadott politikai család az elitérdek elvét követi, azaz 
a hatalomkoncentráció és a vagyonfelhalmozás ikermotívuma hajtja. Ebből következően a 
cikluson belül rendszeres támogatásként hasznosítják: (1) a fejőstehén-módot, ami 
az egypiramisos patronális háló tagjainak kedvez, miközben a csúcspatrónus igyekszik 
maximalizálni a diszkrecionális költségvetési juttatások és büntetések spektrumát; valamint 
(2) az elitista módot, amire azoknak a társadalmi csoportoknak a kordában tartása 
végett van szükség, amelyek (a) népesebbek annál, semhogy a csúcspatrónus mindenkit 
egyenként tarthatna meg a patrónus–kliens kapcsolatban, viszont (b) politikailag viszonylag 
aktívak és (c) lehetnek eszközeik a rezsimmel való szembefordulásra, a közvélemény 
befolyásolására, az ellenzéki pártok támogatására stb.217 Azokat, akik nem tartoznak egyik 
ilyen csoporthoz sem – a közepes jövedelmi csoportok alatt és a patronális hálón kívül 
élő emberek –, a rezsim egyszerűen negligálja, összhangban a fogadott politikai család 
amorális családközpontúságával [→ 3.6.2.]. Egy ideáltipikus maffiaállamban az egalitárius 
mód valójában kizárólag választási időszakokban jelenik meg a kiadási mintázatban 
a ciklus derekán negligált csoportok – például a nyugdíjasok vagy a falusi szegények – 
alkalomszerű megajándékozásának formájában.218

5.5. Tulajdon

5.5.1. A tulajdonosi szerkezet politikai átrendezése a poszt-
kommunista térségben

Amikor a gazdasági aktorok interakcióba lépnek, mint tulajdonosok teszik ezt. Az aktorok 
ugyanis csak azáltal tudnak cselekedni, amit tulajdonolnak, magyarán amit használni és 
ellenőrizni képesek. A gazdasági rendszer valójában tulajdonviszonyok rendszere, a 

216 Esping-Andersen, „Mi a jóléti állam?”; Barr, Economics of the Welfare State.
217 Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minél jobb módú egy szavazó, annál több vagyontól képes 

megfosztani a maffiaállam, és így az uralmi elit inkább támaszkodhat az integritás megtörésének 
módszereire, mint a költekezés elitista módjára.

218 Golosov, „Machine Politics”. A témáról, illetve annak szociálpszichológiai vonatkozásairól bővebben 
beszélünk még a 6. fejezetben [→ 6.2.2.4.].
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tulajdonosok, illetve a tulajdon uralkodó formái pedig minden gazdaság meghatározó 
tényezői.219

A Szovjetunió összeomlása óta mind a posztkommunista, mind pedig a nyugati 
gazdaságokat kapitalista vegyes gazdaságoknak szokás tekinteni, azaz a magántulajdon 
uralma (tehát hogy a gazdasági eszközök zömét magánaktorok birtokolják) és a kiterjedt 
állami aktivizmus kombinációjának.220 Ami az utóbbit illeti, már tárgyaltuk, hogy miben 
más az állami beavatkozás a liberális demokráciákban, mint a patronális rezsimekben. 
Ahhoz azonban, hogy az előbbi kapcsán megérthessük a tulajdonviszonyokban gyökerező 
különbségeket, meg kell vizsgálnunk, hogyan jön létre eleve a magántulajdon, vagy még 
inkább: hogyan lépnek színre a nagy magántulajdonosok.

Nyugaton a 18. század és a merkantilista időszak alkonya után a szabadkereskedelem 
és a vállalkozói lét lehetővé tette, hogy megjelenjenek a politikai szférától nagyban füg-
getlen, magánpiaci kapitalisták. A 19. század során a nyugati államok hangsúlyosabban 
normatív módon kezdték védeni a tulajdonhoz fűződő jogokat, és jobban tartózkodtak 
a gazdaság „nyerteseinek” kiválasztásától.221 E két fejlemény rendkívül fontos volt (1) a 
politikai és a piaci cselekvés szférája elválasztásának és (2) a főként piaci erőktől vezérelt 
tulajdonosi szerkezet kialakulásának szempontjából.222

Ezzel szemben Keleten a magántulajdon és a modern kapitalizmus létrejöttében sokkal 
nagyobb szerep jutott a politikai mozgatóerőknek. Így volt ez már az ipari forradalom 
korában is,223 és nem lehetett másképp, amikor a magántulajdon rendszerét újra be kellett 
vezetni a szovjet birodalom bukása után. A kommunista diktatúrákban nemcsak hogy 
bizonytalan volt ugyanis a magántulajdon helyzete, ahogy a nyugati államok esetében, 
amikor még nem védelmezték megfelelően a tulajdonjogokat, hanem a magántulajdon 
egyenesen tiltott volt.224 A rendszerváltás idején nem volt elég a magántulajdonhoz 
fűződő jogokat törvénybe foglalni (és ez se ment végbe zökkenőmentesen a rendszerváltó 
országokban),225 hanem az állami tulajdont magántulajdonná kellett alakítani, hogy az 
mint gazdasági értelemben vett tőke működhessen. Az államilag levezényelt privatizációs 
folyamatban az állam döntötte el, ki lehet tulajdonos, illetve azoknak, akik tulajdonossá 
válhattak, legalábbis (1) az államtól, az állam szabályai szerint kellett megkapniuk 
tulajdonukat, és (2) a privatizációval párhuzamosan megalkotott jogi környezetben kellett 
tevékenykedniük. Elméletileg ebből következett volna az, hogy – mint az átmenetek egyik 
közgazdász szakértője írta – „a létezés privát szférája elválik az állami szférától, vagyis 
a magángazdasági tevékenység relatív autonómiát nyer a politikától”.226 De a valóságban a 
tulajdonszerzés fent említett két aspektusa korántsem volt normatív és politikailag 
semleges.227 Az eredmény következésképpen az lett, hogy az egyes posztkommunista 
országokban más-más mértékben és formában, de elmaradt a politikai és a piaci cselekvés 
szférájának különválása.

219 Kulcsfontosságú írás e témában Demsetz, „Toward a Theory of Property Rights”.
220 Nelson, „Capitalism as a Mixed Economic System”.
221 Kemp, Industrialization in Nineteenth-Century Europe.
222 Raico, „The Theory of Economic Development and the European Miracle”.
223 Pomeranz, The Great Divergence; Henderson, Industrial Revolution on the Continent.
224 Szelényi, „Kapitalizmusok a kommunizmus után”.
225 Viktorov, „Russia’s Network State and Reiderstvo Practices”.
226 Bokros, Accidental Occidental, 81.
227 Soós, Rendszerváltás és privatizáció.
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Míg a térség országaiban a politika és a gazdaság 
mindig is összefonódott, azonosítható a pillanat, amikor a 
társadalmi cselekvés szféráinak nyugati jellegű szélválása 
végképp megállt és befagyott. Ez volt a tulajdonosi struk-
túra első politikai átrendezése, a kommunista államo-
sítás. Miután a kommunisták hatalomra kerültek, két 
programot indítottak: (1) az általános államosítást, ami-
kor is elkobozták a termelőeszközöket, és állami tulajdon-
ba vették őket;228 valamint (2) a kollektivizálást, vagyis 
a mezőgazdasági termelés kollektív gazdaságokban (kol-
hozokban) való erőltetett centralizálását.229 A marxizmus-
leninizmus ideológiai és politikai céljaival összhangban 
felszámolták a termelőeszközök tulajdonosainak kapitalista 
osztályát, az újonnan kreált állami tulajdont pedig a 
szocialista központi tervgazdálkodás keretében hozták 
mozgásba.230 A kommunista államosítások gazdasági cél-
ja az erőltetett iparosítás és modernizálás volt,231 névleg 
azzal a jelszóval, hogy véget vetnek a kapitalizmusnak, a 
munkásosztály és a parasztság kizsákmányolásának. 232

A kommunista diktatúrák összeomlása után a térség 
akkor állami tulajdonú gazdaságai a tulajdonosi szerkezet 
második politikai átrendezését élték át: a rendszerváltó 
privatizációt. A „rendszerváltó” jelző itt elég fontos, és 
nemcsak történelmi nézőpontból. Eltérően ugyanis az 
állami tulajdonban lévő nyugati vállalatok privatizációjától 
(amik transzparens piaci tranzakciók, amelyekre a vállalat 
gazdaságtalan működése, vagy a hozzá kötődő közpolitikai 
célok nem teljesülése esetén kerülhet sor), a privatizáció 
tétje itt a kommunizmus után a tulajdonosteremtés, és a 
magángazdaság létrehozása volt (lásd 5.8. idézet). A rend-
szerváltó privatizáció abban az értelemben hasonlított a 

kommunista államosításhoz, hogy a tulajdon típusának egyetemes átalakítása volt, vagyis a 
gazdasági rendszer átalakítása a tulajdon uralkodó típusának megváltoztatása útján. Másfelől 
számos aktor személyes hasznot is próbált kovácsolni a privatizációs folyamatból, aminek 
gazdasági célját – a tulajdonforma átalakítását – ilyenformán eltorzította a hatalomátmentés 
mint politikai cél.233 Ez a cél természeten mást jelentett azoknak, akik nómenklatúra alapú 
hatalmukat akarták átmenteni, és azoknak, akik újonnan, kívülállókként akartak (politikai-
gazdasági) hatalomra szert tenni. A privatizációnak továbbá volt ideológiai célja is, neve-
zetesen az igazságtétel olyan emberek javára, akiket megfosztottak, részint az államosítás 
idején a tulajdonuktól, részint pedig a kommunista diktatúra évei alatt a szabadságuktól.234

228 Kucherov, „Property in the Soviet Union”.
229 Iordachi és Bauerkamper, The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe.
230 Kornai, A szocialista rendszer, 140–159.
231 Swianiewicz, Forced Labour and Economic Development.
232 Kornai, A szocialista rendszer, 81–93.
233 Frydman, Murphy és Rapaczynski, Capitalism with a Comrade’s Face.
234 Klaus, Renaissance.

5.8. idézet. A rendszerváltó privatizáció 
jelentése.

„A parancsgazdaság piacorientált gazdasággá való 
átalakításának kontextusában […] a privatizáció 
nemcsak egy kevés, bár nagy és domináns állami 
vállalat magánosítását jelenti. Hozzátartozik az 
új magáncégek szerves kifejlődése, ami sokkal 
fontosabb, mint az előző, kommunista rendszer-
ből megörökölt, már meglévő állami cégek magán-
tulajdonba adása. Az egész nemzetgazdaság 
magánosítását jelenti: alapvető változásokat kell 
előidéznie a vállalati magatartásban és a magán-, 
illetve állami cégek élén állók ösztönzési rend-
szerében egyaránt. A nemzetgazdasági privatizáció 
tehát azt jelenti, hogy a profitmotívum és az 
egyre több piaci érték létrehozása a tulajdonosok 
számára immár mindennél fontosabb koncepció 
és szempont. […] Ennek eredményeként a priva-
tizáció után a vállalatokról feltételezik és elvárják 
tőlük, hogy mindenekelőtt a magántulajdonosaik 
érdekében cselekedjenek […]. Attól a pillanattól 
kezdve az egyes gazdasági szervezetek többé 
nem úgy léteztek, mint egyetlen állami gazdasági 
monstrum merő adminisztratív egységei; vállal-
kozásokként szerveződtek újjá.”

– Bokros Lajos, Accidental Occidental: Economics 
and Culture of Transition in Mitteleuropa, the Baltic 
and the Balkan Area (Budapest–New York: CEU 
Press, 2013), 80–81.
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A privatizáció a tulajdonosi réteg létrehozásának, de éppígy a magántulajdon domi-
náns szerepbe juttatásának is a kulcsa, utóbbi pedig a nyugati típusú piacgazdaságnak 
is előfeltétele. A privatizáció és az ennek eredményeként létrejövő kapitalista környezet 
azonban nemcsak hogy nem idézte elő a piaci és a politikai szféra szétválását, hanem 
súlyos legitimitáshiánnyal küszködött a nyilvánosság szemében. Először is az emberek 
a privatizációt általában a rablással azonosították: olyan módszernek látták, amellyel 
a nómenklatúra vagy a jó kapcsolatokkal bíró emberek elhanyagolható összegekért 
kezükbe kaparintották az állami tulajdont, s ily módon óriási vagyonokat halmozhattak 
fel „a nemzeti vagyon fényes nappal történő szétlopásával”.235 Oroszországban a prihvatyi-
zacija szó, mely a privatizáció és a „megszerezni, megragadni” ige jelentéseinek ötvözete 
(magyarra „ragadizácónak” lehetne fordítani), lett az ilyen tárgyú diskurzus kulcsszava.236 
Másodszor, mivel a belső piacon hiányoznak a magánmegtakarítások, a tőkével rendelkező 
új tulajdonosok, akik egy cég megvásárlásával vagy tőkeemeléssel szálltak be egy 
üzletbe, gyakran külföldiek voltak, többnyire multinacionális cégek, főleg Közép-Kelet-
Európában. Ezt a folyamatot sokan könnyen úgy láthatják, hogy az országot „kiárusítják” 
az idegeneknek, a privatizátorok pedig „a nemzetközi tőke szálláscsinálói”. Végül a 
privatizáció és a kommunista rendszer összeomlása súlyos járulékos következményekkel 
járt a posztkommunista társadalmakban. Azok számára, akiket a rendszerváltást 
követően közvetlenül érintett a munkanélküliség vagy annak veszélye, akik elszenvedői 
voltak a társadalmi különbségek növekedésének, újra és újra fel lehetett vetni a vagyonok 
újraosztásának igényét, amikor itt egyfelől a volt „komcsik”, másfelől pedig az idegen 
„multik” szerezték meg a „mindnyájunk verejtékéből” létrejött tulajdont. Mindezt iga-
zolja Frye és munkatársai 2006-ban publikált felmérése is. Az eredményeik alapján a 
három történeti régióban a népesség súlyozott átlagaival számolva azt állapíthatjuk 
meg, hogy a keleti ortodox régióban csak 18%, az iszlám régióban pedig 17% vélte úgy, 
hogy a privatizációval létrehozott tulajdonosi szerkezetet változatlanul kell hagyni, az 
ilyen válaszok aránya pedig a nyugati keresztény régióban is mindössze 20%. Másfelől 
azoknak az aránya, akik egyenesen a korábban privatizált tulajdon újraállamosítását és 
állami kézben való megtartását szorgalmazták, 22% volt a nyugati keresztény, 34% a 
keleti ortodox és 48% az iszlám régióban.237

A tulajdonviszonyok posztkommunista gazdaságokban tapasztalható legitimitás-
hiánya oda vezetett, hogy az emberek vagy aktívan legitimálták, vagy passzívan elfogadták 
a tulajdonosi szerkezet harmadik politikai átrendezését: a posztkommunista tulajdon- 
újraosztást. Míg a kommunisták felszámolták a magántulajdont, a privatizálók pedig 
visszaállították, a posztkommunista térség egypiramisos patronális hálóinak csúcspatró-
nusai patronalizálják a magántulajdont, illetve azt a tulajdont, amely korábban más 
patronális hálóké volt („repatronalizáció”). A politikai átrendezés előbbi két fajtájához 
képest az a fő különbség, hogy a patronalizáció fókuszában elsődlegesen nem a formális, 
hanem az informális tulajdonlás megváltoztatása áll. Ez gyakran a formális tulajdon 
megváltoztatását is maga után vonja a prédavadászat [→ 5.5.3–4.] különféle módszerei 

235 Vö. Radygin, Reforma szobsztvennosztyi v Rosszii: na putyi Iz proslogo v buduscseje [Tulajdonreform 
Oroszországban: úton a múltból a jövőbe].

236 Galuszka, „Red-Handed Russia”; Granville, „„»Dermokratizatsiya« and »Prikhvatizatsiya«”.
237 Saját számítás (az országok népességét használva a súlyozáshoz). Az adatok forrása Frye, Property 

Rights and Property Wrongs, 191; The World Factbook 2006.
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révén, amiket arra használnak, hogy a gazdasági eszközöket az autonóm vállalkozók vagy 
a rivális oligarchák kezéből lojális családtagokhoz vagy a csúcspatrónus neopatrimoniális 
ellenőrzése alatt álló államhoz [→ 2.4.2.] mozgassák át. A tulajdon-átrendezési folyamat 
legszembetűnőbb megnyilvánulása a prédavadászat, és ez az, ami a fent említett aktív 
legitimálást is megköveteli.238 De a gazdasági patronalizáció lényege az eszközök informális 
tulajdonának megváltoztatása, illetve annak biztosítása, hogy ne maradjon jelentős eszköz 
a konkurens patronális hálók kezében, s az eszközök a fogadott politikai család tulaj-
donosi köréhez tartozzanak. A formális tulajdonoscserén kívül ezt a patronális hűség 
kierőszakolt megváltoztatásával is el lehet érni, vagyis az oligarchák vagy nagyvállalkozók 
alávetésével (oligarchák foglyul ejtése [→ 3.4.1.]) és lojális aktorokká formálásával anélkül, 
hogy a tulajdonukat elvennék és már addig is lojális személyeknek adnák. De bármelyik 
utat választják, a tulajdon de facto tulajdonosa a csúcspatrónus lesz, mivel a patronális 
hierarchia csúcsán ő rendelkezik a zsákmányról. Az eszközök immár nem autonóm vagy 
rivális kézben, hanem patronális tulajdonban vannak.

Ha a formális tulajdon-átruházásokat vesszük közelebbről szemügyre, kiderül, 
hogy a posztkommunista tulajdon-újraosztás markánsan különbözik a történelemből 
ismert más tulajdon-átrendezésektől. Ha a térségen túlra is kitágítjuk a látószögünket, 
azt látjuk például, hogy az egykori közép- és dél-európai korporatív típusú autokratikus 
rezsimek vagy akár a Horthy-rendszer a gazdasági elitet nem cserélte le. Kivételt ez 
alól a zsidó vagyonok – egyébként nem mindenütt bekövetkező – kisajátítása képezett, 
de új tulajdonosréteget nem hoztak létre, csak gazdagították a meglévő keresztény közép-
osztályt. A vagyonfosztás „faji” alapon, de „normatív” volt,239 a tulajdon újraosztása pedig 
úgyszintén normatív alapon történt a népesség nem diszkriminált csoportjai közötti 
elosztás formájában.240 A szovjet típusú diktatúrákban „a tőkések” minden (termelő) 
tulajdonát kisajátították, így a tulajdonfosztás osztályalapon volt normatív. Az ott létre-
jövő elit tisztán politikai természetű volt, javadalmazása pedig – ahogy korábban már 
érintettük – nem vagyonnal, hanem folyó javakkal történt: magasabb fizetéssel, jobb 
életkörülményekkel, üdülő- és lakáskiutalásokkal, a zárt rendszerű boltokban történő 
vásárlás lehetőségével, hiánycikkekhez való hozzájutással és másfajta privilégiumokkal. 
De ezek bármennyire vágyott előnyökként, privilégiumokként jelentek is meg az azokban 
nem részesülők szemében, jelentős magánvagyonok felhalmozását nem eredményezhették. 
A posztkommunista tulajdon-újraosztás esetében viszont más a helyzet: a vagyontól való 
megfosztás nem normatív, hanem diszkrecionális, önkényesen eseti.241 A kivásárlások 
konkrét tulajdonosokat és cégeket vesznek célba, nem pedig valamely normatív alapon 
diszkriminált csoportot, a fogadott család lojális tagjai pedig ugyancsak célzott módon 
jutnak a korábban átvett tulajdonhoz. Azok, akiket diszkrecionálisan megjutalmaznak, 
hatalmas vagyonokat halmozhatnak fel a számukra újraosztott zsákmányból (valamint a 
zsákmánycégek révén folytatott, törvényes és törvénytelen járadékvadászatból [→ 2.4.3.]).

Tovább követve a formális és informális tulajdon-átruházások fonalát: a poszt-
kommunista újraosztás a történelemből ismert újraosztásoktól (1) nagyságrendjében 
és (2) időzítésében is különbözik. Az (1) ponthoz: a korábbi, normatív újraosztási 

238 Mihályi, „Votes, Ideology, and Self-Enrichment”.
239 Beker, The Plunder of Jewish Property during the Holocaust.
240 Aly, Hitler népállama.
241 Madlovics és Magyar, „Post-Communist Predation”.
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folyamatokban az egész gazdaság átalakult; vagy a magántulajdont váltotta fel az állami 
tulajdon (kommunista államosítás), vagy az állami tulajdont a magántulajdon (rend-
szerváltó privatizáció). Ezzel szemben a posztkommunista tulajdon-újraosztás folyamán 
rendszerint nem az egész gazdaságot patronalizálják, csak azokat a releváns szektorokat, 
amelyeket politikai és gazdasági szempontból érdemes patronalizálni, és alkalmasak is 
az ilyen átalakításra.242 Emiatt mondják azt például a magyarországi formális tulajdon-
átruházásokra összpontosító kutatók, mint Mihályi Péter, hogy ez folyamat csak az 
ideológiailag meghirdetett céljai, nem pedig gazdasági jelentősége miatt hasonlítható a 
korábbi újraosztásokhoz.243 Az összevetés azonban akkor is érvényes, ha figyelmen kívül 
hagyjuk az ideológiai címkézést (lásd alább). Először is a posztkommunista tulajdon- 
újraosztás keretében informális átruházások éppúgy végbemennek, mint formálisak, s ez 
azt jelenti, hogy a nagyságrend nagyobb, mint ha – nyugati módra a de jure tulajdonviszo-
nyokra összpontosítva – csak a tulajdon formális változásait vennénk figyelembe. Másod-
szor a posztkommunista tulajdon-újraosztás alapozza meg a kapcsolati gazdaságot, 
vagyis az egész gazdaságban újfajta gazdasági mechanizmusok jelennek meg [→ 5.6.]. 
Ez pedig összemérhető azzal, ahogy a kommunista államosítás képezi a tervgazdaság, 
a rendszerváltó privatizáció pedig a piacgazdaság alapját.

Ami a (2) pontot, vagyis az időzítést illeti, két dolgot kell hangsúlyoznunk. Az egyik 
az, hogy a másik két tulajdon-átrendezéstől eltérően a posztkommunista tulajdon-újra-
osztásra nem került sor minden posztkommunista országban. Valóban, ez a folyamat 
csak ott ment végbe, ahol létrejött az egypiramisos patronális háló (s vele a ragadozó 
állam), ugyanis ezek képesek és hajlandók diszkrecionálisan, a patronális hűség alapján 
átvenni tulajdonokat.244 Ám abból, hogy nem válnak külön a társadalmi cselekvés szférái, 
az is következik, hogy amikor egy politikai család hatalomra kerül, még többpiramisos 
környezetben is olyan gazdaságpolitikai változások történnek, amelyek a vezető politikai 
elitnek kedveznek, és ez elvezethet magántulajdon-átruházásokhoz is. A második fontos 
szempont az, hogy patronális autokráciában a posztkommunista tulajdon-újraosztás 
nem ér véget, hanem lezáratlan folyamat. Ez következik abból a tényből, hogy nem az 
egész gazdaságot patronalizálják. Mivel egyes szektorok autonóm módon működhetnek, 
bármikor színre léphetnek új cégek vagy vállalkozók, akiket prédájául szemelhet ki a raga-
dozó állam [→ 5.5.4.]. Általánosabb szinten: ahogy változnak a körülmények, változhatnak 
azok a tényezők is, amelyek meghatározzák, hogy egy eszközt érdemes-e saját, patronális 
kézbe venni. Így tehát egy olyan eszközt, amihez az egyik időszakban nem nyúlnak, 
a következőben a csúcspatrónus – pillanatnyi politikai és gazdasági meggondolásokból – 
újraosztásra választhat ki.

Összefoglalva, a folyamat gazdasági és politikai céljaiban az elitérdek elve tükröző-
dik, azaz a vagyonfelhalmozás (mivel a patronalizáció kapcsolatilag kötődő aktoroknak 
osztja újra a tulajdont) és a hatalom koncentrációja (mivel a patronalizáció azáltal, hogy 
a kívülállóktól elveszi az eszközöket a bennfentesek javára, monopolizálja is a patronális 
hálókat). Az ideológiai címke, amit ráütnek a posztkommunista tulajdon-újraosztásra, 
„a rendszerváltás befejezése”, vagy (a) „a jog diktatúrájának bevezetése” az addigi oligarchikus 

242 A patronalizációt meghatározó tényezőkkel prédavadászat-modellünk kapcsán foglalkozunk majd 
[→ 5.5.4.1.].

243 Mihályi, „Az Orbán-korszak mint a nemzeti vagyon 6. újraelosztási kísérlete”.
244 Melvin, „Authoritarian Pathways in Central Asia”.



478 • 5. Gazdaság

anarchia helyén,245 vagy ha nem volt korábban ilyen anarchia, akkor (b) „a nemzeti 
burzsoázia felépítése” és igazságtétel „a komcsik” által „csalárdul privatizált vagyon” vissza-
vételével.246 Ezeket a sajátosságokat, valamint a tulajdonosi szerkezet politikai átrendezése 
három típusának főbb vonásait az 5.12. táblázatban foglaljuk össze.

5.12. táblázat. A tulajdonosi szerkezet politikai átrendezésének három típusa a posztkommunista térségben.

Kommunista államosítás
(a magántulajdon felszámolása)

Rendszerváltó privatizáció
(a magántulajdon visszaállítása)

Posztkommunista tulajdon- 
újraosztás
(a magántulajdon patronalizálása)

a tulajdon típusának átalakítása 
(magántulajdonból állami tulajdon)

a tulajdon típusának átalakítása (állami 
tulajdonból magántulajdon)

a magántulajdon átruházása (autonóm/
rivális tulajdonból patronális tulajdonba)

államosítás, kollektivizálás privatizáció prédavadászat / adoptálás

a célpontokat osztály szerint jelölik ki a célpontokat tulajdontípus szerint 
jelölik ki

a célpontokat patronális hűség szerint 
jelölik ki

gazdasági cél: modernizáció erőltetett 
iparosítással
politikai cél: a tulajdonos osztályok 
semlegesítése vagy likvidálása

gazdasági cél: vállalkozás működtetése 
piacgazdasági elvek szerint
politikai cél: hatalomátmentés

gazdasági cél: vagyonfelhalmozás (a 
vállalat működtetése kapcsolati elvek 
alapján)
politikai cél: hatalomkoncentráció (a 
patronális hálók monopolizálása)

ideológiai címke: „proletárdiktatúra”, 
„véget vetni a munkásosztály és a 
parasztság kizsákmányolásának”

ideológiai címke: „igazságtétel”, 
„a piacgazdaság helyreállítása”

ideológiai címke: „a rendszerváltás 
befejezése”, „nemzeti burzsoázia 
felépítése”

Az itt tárgyalt tulajdonosi átrendezések fogalmakba öntésének másik, népszerű módja az 
eredeti tőkefelhalmozás analógiájának használata, a Marx által A tőke első kötetében leírtak 
nyomán. Az analógia arra épül, hogy megjelenik egy új tulajdonosi réteg, melynek tagjai 
valószínűleg gátlástalan eszközökkel válnak domináns gazdasági aktorokká, miközben 
ők alkotják egy újfajta gazdasági rendszer vagy rezsim alapját is.247 Mi mégis szívesebben 
használjuk a „tulajdonosi szerkezet politikai átrendezése” kifejezést, mert (1) a rezsimek 
cselekvésére helyezi a hangsúlyt, s így jobban összhangban van fogalomrendszerünk cél- 
jaival, és (2) tágabb fogalom, ennélfogva olyan esetekre is kiterjed, amelyek merőben
különböznek a Marx által leírt eredeti tőkefelhalmozástól. A marxi analógia alkalma-
zása a kommunista államosításra azért volna zavaró, mert az utóbbiak felszámolták, nem 
pedig létrehozták a magántulajdont, az eltulajdonított eszközöket pedig szocialista, és nem 
kapitalista gazdaságban működtették tovább (legalábbis a mi fogalmaink szerint [→ 5.6.]).248 
A rendszerváltó privatizációhoz hozzátartozott (1) az állami tulajdon lebontása és

245 Kahn, „Vladimir Putin and the Rule of Law in Russia”
246 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 241–252.
247 Szelényi, „Kapitalizmusok a kommunizmus után”; Holmstrom and Smith, „The Necessity of Gangster 

Capitalism”; Sárközy, Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban, 302–311. Lásd még Marx, A 
tőke, 1. kötet, 26–33. fejezet.

248 Vö. Tamás, Antitézis; Burdekin, „Preobrazhensky’s Theory of Primitive Socialist Accumulation”.
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(2) egy átmeneti rezsim manipulálása, miközben a marxi definíció szerint (1) a tulajdont 
magánaktoroktól (parasztoktól) veszik el és halmozzák fel (2) egy erős és stabil rezsim 
segítségével, amely garantálta a földtulajdon jogát (bekerítések). Végül az eredeti tőkefelhal-
mozásban Marx szerint a premodern és modern szektor vagy éppen az agrár- és az ipari 
szektor közt történik tőkeáramlás, s ezt kíséri tulajdonosváltás. A posztkommunista 
tulajdon-újraosztás esetében azonban nincs modernizációs mozzanat, hanem csak a már 
meglévő felhalmozott tőke tulajdonosainak (eredeti vagy másodlagos) cseréjét vezérlik. 
A prédavadászat nyertesei révén létrejövő új tulajdonosi garnitúra pedig nem válik valódi 
vállalkozóvá; nem arról van szó, hogy „csak az első milliót” kapják nem tiszta eszközök 
révén, de utána piaci versenyben állnak helyt. Nagytőkések helyett csak oligarchák és 
strómanok jönnek létre, akiknél az utolsó millió ugyanolyan „piszkos”, mint az első. 
Társadalmi funkciójukat tekintve ezek a szereplők csupán vállalkozói mezben megjelenő, 
a csúcspatrónus által meghatalmazott, politikai monopóliumokkal körülbástyázott jára-
dékoltatók [→ 3.4.1.2.].

5.5.2. A privatizációs profil megrajzolása: technokrata és 
nem-technokrata indítékok 

A rendszerváltó privatizáció egy rendkívül komplex, országról országra jelentős eltéréseket 
mutató folyamatként zajlott le. Az eltérések egy része mennyiségi: bár az átmenet legtöbb 
országában 2002-re 60 százalék fölé emelkedett a magánszektor GDP-ből való részesedése, 
a privatizáció hol kiterjedt volt (mint Magyarországon, Lengyelországban vagy Észtország-
ban), hol mérsékelt (mint Romániában, Ukrajnában és Oroszországban), hol csekély 
mértékű (mint Moldovában, Belaruszban és Üzbegisztánban).249 Fogalmi rendszerünk 
szempontjából azonban érdekesebbek a minőségi különbségek, jelesül a privatizáció 
végrehajtásában alkalmazott módszerek változatos skálája.

Ebben a részben felvázoljuk a privatizációs módszerek tipológiáját a magánosítási 
tevékenység indítékai szerint kategorizálva. Mint fentebb említettük, háromfajta ilyen 
indíték lehetséges: gazdasági, ideológiai és politikai. Mindhárom esetben számos választható 
módszer áll a privatizátorok rendelkezésére. Természetesen egyik uralmi elit sem kényszerült 
egyetlen módszer használatára, így sehol sem privatizálták a pártállami tulajdont egyöntetű 
módszerrel. A rendszerváltó privatizáció egyes ideáltipikus indítékait azonban lehetséges 
analitikusan megkülönböztetni, s így elkülöníteni ezen indítékok beteljesítésének ideál-
tipikus módszereit. Ha ezt az elemzést végigvisszük, olyan fogalomkészlethez jutunk, 
amelynek segítségével minden egyes posztkommunista országban leírhatjuk a privatizáció 
történetét, vagy másképpen fogalmazva: megrajzolhatjuk a vizsgált ország privatizációs 
profilját, a listánk szerint kategorizálva a tényleges privatizációs aktusokat.

249 Lane, „Post-State Socialism”, 22–23.
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5.5.2.1. Technokrata dimenziók: a privatizációs piac nyitottsága és            
a privatizáció tárgya

A rendszerváltó privatizációnak – sőt, bármilyen privatizációnak – háromféle gazdasági 
célja van. Az első: megváltoztatni a gazdasági egységek menedzsereinek (tulajdono-
sainak) ösztönzési rendszerét a profitmotívum bevezetése révén. Mint Kornai kifejti, 
kommunista diktatúrában „az állami vállalat nyereségéből semmi sem folyik bele automa-
tikusan [a menedzserek] zsebébe, és megfordítva, az állami vállalat veszteségeiből semmit 
sem kell megtéríteniök a saját zsebükből. Mivel tökéletesen hiányzik minden kapcsolat 
a »saját zseb« és az állami vállalat reziduális jövedelme között, [nem] érvényesül az az 
automatikus, spontán ösztönzés, amiről a magántulajdonnal kapcsolatban szóltunk”.250 
Ezen a helyzeten akart változtatni a privatizáció, hogy a menedzserek (tulajdonosok) 
a piacképességgel összhangban jussanak nyereséghez vagy veszítsenek, s így meglegyen az 
az ösztönző rendszer, amely a fogyasztók, nem pedig a központi tervező igényei szerinti 
termelés felé hajt. Másodszor, a privatizáció az államháztartási bevételek növelésének egy 
módja is, s nélkülözhetetlen volt az állam számára, mikor az átmenet utáni recesszió idején 
lezuhantak az adóbevételek. Harmadszor, a privatizálóknak lehetett az is a szándéka, 
hogy újra beindítsák az érdekelt magántulajdonosok termelő beruházásai által hajtott gaz-
dasági növekedést.251

Mindezen célok középpontjában a gazdasági hatékonyság mint technokrata indíték 
áll. E tekintetben a privatizációs törvényeket e két sajátosságuk szerint lehet elemezni: 
(1) a privatizáció tárgya, (2) a privatizációs piac nyitottsága kívülállók (mármint 
az uralmi elit szemszögéből kívülállók) előtt. A privatizáció tárgya az illető ágazat 
privatizáció utáni szabályozási elbírálásához fűződő, főárambeli meggondolások miatt 
fontos. Ennek megfelelően másképpen kell kezelni a kompetitív ágazatokat (amilyen 
a kiskereskedelem), mint a természetes monopóliumokat vagy az oligopolisztikus piacokat 
(amilyen a természetes erőforrásoké vagy a bankszféra), mert az utóbbiak többnyire 
erőteljesebb szabályozási környezetet vonnak maguk után.252 Ami a privatizációs piac 
nyitottságát illeti, ez a dimenzió a következőkért fontos: (1) a befektetni kívánók szigorú 
követelményekkel szabályozott versenye jobb termelést ígér alacsonyabb áron, mint ha a 
piacot lezárnák a kívülállók előtt, és a privatizálásra szánt eszközt előre kijelölnék egy adott 
gazdasági szereplő tulajdonának; (2) az élénkebb verseny kisebb korrumpálhatósági 
potenciállal jár, azaz kevesebb az esély arra, hogy a privatizáció kedvezményezettjéről 
szóló normatív döntést diszkrecionálissá tegyék. Elvben minél bonyolultabb a procedúra, 
és minél inkább diszkrecionálisan dönt az állam a tranzakció feltételeiről, annál nagyobb 
a korrumpálhatósági potenciál.253

A privatizáció tárgya szerint négy módszert különböztethetünk meg (5.13. táblá-
zat).254 Először, amikor az állam egy tevékenységet privatizál, azaz amikor valamely árut 
vagy szolgáltatás magánpiacról rendel meg ahelyett, hogy maga végezné a termelést vagy 

250 Kornai, A szocialista rendszer, 105.
251 Bokros, Accidental Occidental, 84.
252 Bokros, Accidental Occidental, 113–126.
253 Kaufmann és Siegelbaum, „Privatization and Corruption in Transition Economies”.
254 Arakelyan, Privatization as a Means to Property Redistribution, 82–85.
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szolgáltatást, szerződéses kihelyezésről beszélhetünk. Az utakat, iskolákat, kormányzati 
hivatalokat sok országban privát alvállalkozók építik a kormányzat számára, ahogy köz-
lekedési, közbiztonsági és rekreációs szolgáltatásokat is gyakran kihelyezi szerződéssel 
az állam.255 Ebben az esetben az állam a magánpiaci vevő szerepét tölti be, és az adott 
szolgáltatás gazdasági formája mesterséges monopólium lesz. Az állam ugyanis a szerződéses 
kihelyezés esetében nem egyszerűen megveszi azt az árut vagy szolgáltatást, amit piacon 
szokás megvenni, hanem kormányzati tevékenységet szervez ki. Az egyik legfőbb érv 
amellett, hogy az állam ne monopolistaként, maga végezze a tevékenységet, éppen az, hogy 
ha kiszervezi, a tender résztvevői között verseny lesz, s ez lehetővé teszi, hogy az állam 
alacsonyabb árakat érjen el, és minimalizálja a kormányzati túladóztatást [→ 2.4.3.].

Másodszor, amikor az állam egy koncessziót privatizál, azaz különleges, monopolisz-
tikus előjoggal ruház fel cégeket, hogy termeljenek egy árut vagy bizonyos szolgáltatásokat 
(részben) értékesítsenek, akkor franchise-eladásról beszélhetünk. A franchise-eladás 
különösen jellemző olyan esetekben, ahol a javak a természetes monopólium jegyeit 
hordozzák256 (ilyenek a közműszolgáltatások), de olyankor is sor kerülhet rá, ha az állam 
társadalmi vagy egyéb okból külön szemmel akar tartani valamilyen tevékenységet, legyen 
az a szerencsejáték vagy a dohánykereskedelem.257 Amikor franchise-eladásra kerül sor, 
az állam az adott ágazat speciális szabályozó ágensének szerepét ölti magára (olyan érte-
lemben speciális, hogy az illető ágazatot jobban és másféle szabályokkal kontrollálja, mint 
a közönséges magánvállalkozásokat), a licencbe adott tevékenység pedig gazdasági forma 
szempontjából mesterséges monopólium vagy oligopólium lesz.

Harmadszor: amikor az állam privatizál egy vállalatot és az eszközeit is, de csak bizo-
nyos mértékig (tehát az állam – jellemzően kisebbségi – részvényes marad az új magán-
társaságban), részleges közvetlen privatizációról beszélünk. A térségben azonban ezzel 
a módszerrel – mint Soós Károly Attila rámutat – „az állam a privatizált vállalatokban 
olyan módon vált társtulajdonossá, hogy azzal tulajdonjogi bizonytalanságokat okozott 
(Oroszországban és Ukrajnában […] nagyrészt a hozzájuk tartozó földterület nélkül 
privatizáltak a vállalatokat, Szlovéniában pedig az állam mint kisebbségi tulajdonos 

255 Arakelyan, Privatization as a Means to Property Redistribution, 82.
256 Arakelyan, Privatization as a Means to Property Redistribution, 83–84.
257 Vö. Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 198–203.

5.13. táblázat. Privatizációs módszerek a privatizáció tárgya szerint (technokrata dimenzió).

Mi az, amit 
privatizálnak?

Az állam privatizáció 
utáni sajátos viszonya 
a vállalkozáshoz

Privatizáció utáni gazdasági forma

Szerződéses kihelyezés Tevékenység Vevő Mesterséges monopólium

Franchise-eladás Koncesszió Szabályozó ágens Mesterséges monopólium (oligopólium)

Közvetlen privatizáció 
(részleges) Vállalat (+ eszközök) Üzlettárs Versenyben részt vevő cég (a vezetésé-

ben potenciális állami beleszólással)

Közvetlen privatizáció 
(teljes) Vállalat + eszközök - Versenyben részt vevő cég 
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sajátos aktivizmusával, tulajdonosi és közhatalmi jogosítványainak összekapcsolt alkalma-
zásával)”.258 Ezért technokrata szemszögből ez a módszer csak természetes monopóliumok 
és ún. „stratégiai” ágazatok esetében használandó.259 Részleges közvetlen privatizáció 
esetén az állam az üzlettárs szerepét ölti magára a társaság működtetésében, utóbbi viszont 
a piacon versengő cég szerepét tölti be (a vezetésében potenciális állami beleszólással).

Végül, de nem utolsósorban amikor az állam privatizál egy vállalatot, és nem marad 
részvénytulajdona, akkor teljes közvetlen privatizációról beszélhetünk. Bokros Lajos 
magyarázata szerint ha technokrata szemszögből nézzük, ez a módszer főleg a kompetitív 
szektorban használatos (feldolgozóipar, élelmiszeripar, kiskereskedelem stb.), mivel „az állam 
képtelen nagyszámú vállalatot hatásosan és hatékonyan átstrukturálni, átszervezni, felfej-
leszteni, majd működtetni”.260 Valóban, ez maga a tervgazdaság tanulsága: hogy az állam 
képtelen fogyasztók érdekeit szolgálva hatékonyan működtetni versenypiaci vállalatokat.261 
Teljes közvetlen privatizáció esetén a privatizált vállalat maradéktalanul magántulajdonba 
kerül, és a tulajdonváltás után az államot nem fűzi hozzá különleges kapcsolat. Így az immár 
minden ízében privát vállalat a versengő autonóm cég gazdasági formáját veszi fel.

A privatizációs piac nyitottságának dimenziója tekintetében öt különböző mód-
szert látunk. Ezeket növekvő sorrendben soroljuk fel a belépéssel szembeni legkisebb akadá-
lyoktól a legerősebbekig, avagy csökkenő sorrendben a kívülállók számára legnyitottabb 
piacoktól a legkevésbé nyitott (vagyis a zárt) piacokig (5.14. táblázat). Első helyen van 
a résztulajdonosi privatizáció, ahol az állami tulajdonú vállalatot nem egyben, hanem 
tőzsdei, nyilvános részvénykibocsátás útján privatizálják. Ebben az esetben a belépés 
egyetlen korlátja minimális anyagi követelményként egy részvény megvásárlása.262 Máso-
dik helyen, amikor az állami tulajdonú vállalatot egyben, egészben adják el, de olyan 
transzparens eljárással, ahol bárki licitálhat, nyilvános aukcióról beszélünk.263

5.14. táblázat. Privatizációs módszerek a privatizációs piac nyitottságának foka szerint (technokrata 
dimenzió).

A belépés korlátai Nyitottság kívülállók 
számára

Korrumpálhatósági 
potenciál

Résztulajdonosi 
privatizáció

Minimális anyagi 
követelmények

Nyitott Alacsony

Nyilvános aukció Nagy tőke mint követelmény

Nyilvános tender Döntés több kritérium alapján

Korlátozott aukció Meghívásra van szükség

Tárgyalásos értékesítés A vezető politikai elit 
kinevezésére van szükség Zárt Magas

258 Soós, Rendszerváltás és privatizáció, 124.
259 Soós, Rendszerváltás és privatizáció, 101–103.
260 Bokros, Accidental Occidental, 93.
261 Kornai, A szocialista rendszer, 255–287.
262 Jones et al., „Share Issue Privatizations as Financial Means to Political and Economic Ends”.
263 Arakelyan, Privatization as a Means to Property Redistribution, 85.
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Az előbbi két esetben a privatizációs piac nyitott piac volt abban az értelemben, ahogy az 
5.4.2.1. részben definiáltuk: bárki beléphetett és versenghetett a privatizálandó vagyonért, 
tekintet nélkül az állami jóváhagyásra. A privatizációs piac azonban normatívan zárttá 
válik a nyilvános tenderek esetében, amikor az állam nem enged mindenkit licitálni, csak 
azokat, akik megfelelnek különféle, általa előírt kritériumnak (ez jellemző szerződéses ki-
helyezés vagy franchise-eladás esetén). A negyedik módszer, a korlátozott aukció félúton 
helyezkedik el a normatív és diszkrecionális zártság között, amikor is állami meghívás 
a követelmény. A meghívásokra elméletileg normatív kritériumok alapján kerül sor, de a 
gyakorlatban itt már nagy a diszkrecionalitás kockázata. Végül a privatizációs piac diszkre- 
cionálisan zárttá válik a tárgyalásos értékesítés esetében, amikor a vezető politikai elit 
jelöli ki azt, aki meg fogja kapni a privatizálandó vagyont.264

5.5.2.2. Nem technokrata indítékok: igazságtétel és hatalomátmentés

A hatékonyság mint technokrata indíték gyakoribb a megszilárdult piacgazdaságokban 
zajló privatizációk során, mint a rendszerváltások idején. Túl azon a tényen, hogy nem 
kevés privatizátornak más volt a szándéka, mint a gazdasági hatékonyság elérése,265 a technok- 
rata eszmények szerinti privatizáció néha egyszerűen nem is tudott megvalósulni. Ennek 
kapcsán négy alapvető tényezőt érdemes kiemelnünk:266

 ◆ a rendszerváltás idején a volt kommunista országokban – néhány közép-európai 
kivételtől eltekintve – a megfelelő jogszabályi környezet hiánya, amely megfele-
lően biztosította volna a magántulajdon védelmét, illetve az állami tulajdonból a 
magántulajdonba történő átmenet korrekt és transzparens szabályait;

 ◆ a kommunista hatalom összeomlása többnyire az állami kontrollfunkciók leépü-
lésével is járt, ami miatt a nem stabil, vagy magát átmenetinek tekintő politikai 
gépezet vagy állami apparátus hozhatta meg az állami vagyon elosztására vonat-
kozó döntéseket;

 ◆ nem volt belső fizetőképes kereslet, és per definitionem nem is lehetett, hiszen 
a tulajdon állami monopóliuma és a parancsgazdaság viszonyai között senkinek 
sem lehetett olyan magánfelhalmozása, amely érdemben közelíthetett volna egy 
értékarányos piaci cseréhez;

 ◆ egy összeomló adminisztratív piac és parancsgazdaság esetében nem lehet eg-
zaktan meghatározni az egykori állami vállalatok egy még ki nem épült piaci 
környezetbeli értékét, hiszen addig sem a termékek árát, sem a termelési költ-
ségeket, sem a keresletet és a kínálatot nem piaci normák alakították. (Azt per-
sze lehetett sejteni, hogy például az addig a világpiaciakhoz képest nyomott áron 
értékesítő nyersanyagtermelő vállalatok a megkaparintóiknak jelentős profitot 
eredményezhetnek.)267

264 Arakelyan, Privatization as a Means to Property Redistribution, 86. A nyitottság szintjét „alapesetben” 
nézzük, vagyis az állami privatizációs eljárást kísérő korrupció nélkül. Ha a korrupció megjelenik a 
képben, bármilyen is a privatizációs piac, diszkrecionálisan zárttá változhat.

265 Az erről szóló irodalomról áttekintést ad Soós, Rendszerváltás és privatizáció, 24–27.
266 Frydman és Rapaczynski, Privatization in Eastern Europe.
267 Vö. Nureev, „Power-Property as a Path-Dependence Problem”.
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Röviden, részint szándékos választás miatt, részint pedig kényszerűségből megjelentek 
a privatizáció nem technokrata indítékai. Közülük a két legfontosabb az igazságtétel volt, 
mely a kommunista diktatúra igazságtalanságainak helyrehozását jelentette azáltal, hogy 
a tulajdont a jogos tulajdonosoknak juttatják, valamint a hatalomátmentés, ami pedig a 
nómenklatúra kommunista politikai hatalmának posztkommunista gazdasági hatalommá 
transzformálását jelentette, illetve a privatizációs folyamat kihasználását az újonnan színre 
lépők magánnyeresége érdekében.

Négy olyan privatizációs módszert különböztethetünk meg, amelyek – bár vannak 
gazdasági dimenzióik is – elsősorban az igazságtétel ideológiai célját tartják szem előtt 
(5.15. táblázat). Az első és legegyszerűbb: visszaadni a tulajdont azoknak, akiktől elvették, 
vagyis a reprivatizáció. Ilyen esetekben az igazságtétel az államosítás/kollektivizálás előt-
ti korszak tulajdonviszonyain alapul, és az eljárás célja, hogy azoknak juttassa vissza az 
államosított vagyontárgyakat, akinek joguk van hozzájuk mint korábbi tulajdonosoknak. 
Bármilyen egyszerűnek látszik azonban elméletben ez a módszer, a gyakorlatban 
sokkal összetettebb. Egyfelől kicsi a valószínűsége, hogy a reprivatizáció gazdasági 
hatékonysághoz vezet, mivel a tulajdonuktól megfosztott és a tervgazdaság évtizedeiben 
más megélhetésre kényszerülő tulajdonosok (vagy azok gyermekei, unokái) valószínűleg 
nem a legalkalmasabbak arra, hogy ezeket az egységeket modern és hatékony módon 
üzemeltessék. Másfelől – s az igazságtétel szempontjából talán ez a fontosabb – gyakorlatilag 
semmilyen tulajdon nem maradt változatlan a kommunista államosítás évtizedei alatt: 
sok régi épületet lebontottak vagy teljesen átépítettek; kisajátított telkeken új épületeket 
emeltek; a kisajátított tőkejavak amortizálódtak stb. Ennek következtében rendszerint nem 
volt praktikus (sőt gyakran nem is volt lehetséges) a vagyontárgyak eredeti állapotukba való 
visszaállítása, s az sem tisztázódott mindig, hogy pontosan mit is kéne visszaadni (és kinek). 
Ezért a restitúció ellenzői azzal érveltek, hogy „a magánkövetelések gyakran bonyolultak 
lehetnek, kielégítésük elhúzódhat, szükségtelenül lelassítva a privatizációt”.268 Nem csoda, 
hogy a legtöbb országban a reprivatizáció jórészt ingatlanokra (például megművelt földre) 
korlátozódott, és a termelő vagyontárgyakat csak korlátozott mértékben érintette.269

5.15. táblázat. Privatizációs módszerek az igazságtétel (ideológiai cél) dimenziói szerint.

Az igazságtétel időbeli 
dimenziója

A privatizációs tulajdon 
legitimációs alapja

A privatizált tulajdon 
kiterjedése

Reprivatizáció
Államosítás/kollektivizálás 
előtti korszak

Egykori tulajdonosok Egykori tulajdon

Kárpótlás
Államosítás/kollektivizálás 
előtti korszak

Egykori tulajdonosok Opcionális tulajdon

Bennfentes privatizáció (vezetői 
és munkavállalói kivásárlás, MEBO)

Rendszerváltás előtti 
korszak

A vagyontárgyak 
működtetői

Működtetett tulajdon

Az állampolgárok közötti 
ingyenes szétosztás (kuponos 
privatizáció)

Rendszerváltás előtti 
korszak

Állampolgárok Opcionális tulajdon

268 Arakelyan, Privatization as a Means to Property Redistribution, 82.
269 Bokros, Accidental Occidental, 88–89.
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Ezekre a problémákra kínál megoldást a második módszer. A kárpótlással az egykori 
tulajdonosok nem ugyanazt a vagyontárgyat kapják meg, mint amit valamikor elvettek 
tőlük, hanem valamilyen opcionális tulajdont, amely összemérhető az egykori (államosí-
tott) tulajdonnal. Ez az „opcionális tulajdon” néha ún. kárpótlási jegyek formáját öltötte, 
mint Magyarországon vagy Szlovéniában, ahol ezeket a kuponokat kárpótlási ügyletekben 
lehetett használni. Ezek a kuponok – mint Soós rámutat – „növelték a közép- és nagyvál-
lalatok tulajdonrészei iránti keresletet, de kevéssé befolyásolták annak szerkezetét. Az 
utóbbit az magyarázza, hogy az ilyen kuponok szabadon adhatók-vehetők voltak […], és 
névértéküknél alacsonyabb áron forogtak. Így túlnyomórészt azokhoz kerültek, és azok 
vásároltak velük, akik egyébként is ezt tették volna. A kuponok révén ezt valamivel olcsób-
ban tehették (ha eltekintünk attól, hogy ez a pótlólagos kereslet emelhette a privatizálandó 
javak árszínvonalát)”.270

A harmadik módszert bennfentes privatizációnak nevezhetjük, de másképpen 
vezetői-alkalmazotti kivásárlásnak (MEBO) is mondják.271 Az előbbi esetektől eltérően 
az igazságtétel időbeli dimenziója nem az államosítás előtti, hanem a rendszerváltás 
előtti korszak, azt az elvet követve, hogy – a híres mondást parafrazeálva – a cég azé, 
aki ott dolgozik. Ily módon tehát az állami vállalatokat az eszközök működtetőinek 
lehet adni, beleértve a menedzsmentet és a munkavállalókat. A munkavállalók erős 
pozíciót képviseltek Lengyelországban, a menedzserek pedig Oroszországban, s ennek 
köszönhetően ez az eljárás „a kivitelezhetőség és a politikai népszerűség kettős előnyét” 
élvezte.272 Viszont a MEBO-t – olykor különféle trükkökkel – végrehajtó más országokban, 
így Magyarországon csak fokozta a privatizálási folyamat legitimációs deficitjét az a tény, 
hogy a privatizálás utáni menedzsment nagyrészt a korábbi rendszerhez lojális, abba 
ágyazódott, ahhoz alkalmazkodó – még ha az ideológiai mintákat már nem is nagy átéléssel 
követő – technokrata réteg volt. S valóban, ilyen esetekben a folyamat „vörös” és „zöld” 
bárók megjelenéséhez vezetett a társaságokon belül, akik vagy kivásárolták a meglévő 
menedzsmentet, vagy megszabadultak a társaságban maradt munkások tömegétől. Ez 
a folyamat rendszerint egybeesett azzal, hogy bizonyos egységeket vagy tőzsdei részvényeket 
a menedzsmenthez kötődő új vállalkozásokba irányítottak át, ami gyakran a nagy állami 
(főleg ipari) vállalataik összeomlásához és dolgozóik jelentős részének elbocsátásához 
vezetett.

Végül, de nem utolsósorban az állampolgárok közötti ingyenes szétosztás vagy 
tömeges kuponos privatizáció azt az elvet követte, hogy az államosított tulajdon egyedüli 
lehetséges jogos tulajdonosai maguk az ország polgárai lehetnek.273 Így a privatizációs 
jegyek vagy „kuponok” kibocsátásával hazai tulajdonosok millióit lehetett létrehozni szinte 
egyik napról a másikra, az állampolgárok a megkapott kuponokat pedig társaságokba 
vagy ún. privatizációs befektetési alapokba (PBA) fektethették be.274 A PBA-kat „vagy 
a még mindig állami tulajdonban lévő bankok tartották kézben (mint Csehszlovákiában), 
vagy az állami privatizációs ügynökség felügyelete alatt álltak (mint Romániában), vagy 
– ha jó kapcsolatokkal rendelkező egyének kezdeményezésére sikerült begyűjteniük és 

270 Soós, Rendszerváltás és privatizáció, 27.
271 Arakelyan, Privatization as a Means to Property Redistribution, 87–88.
272 Arakelyan, Privatization as a Means to Property Redistribution, 87.
273 Lewandowski, „The Political Context of Mass Privatization in Poland”.
274 Arakelyan, Privatization as a Means to Property Redistribution, 95.
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koncentrálniuk az állampolgárok kuponjait – felügyelet nélküli bennfentes kontroll alá 
kerültek. Ez utóbbi konstelláció jelentette a legrosszabb esetet, és roppant visszaélésekre 
adott módot”.275 Ez a folyamat ráadásul a tulajdonjogok nagyfokú szétaprózódásához 
vezetett, s ebből kifolyólag semmilyen számottevő egyéni vagyongyarapodást nem ered-
ményezett. A vagyontárgyak piaci ára lezuhant, és így lehetővé vált, hogy kis számú személy 
kihasználja a lefelé vezető árspirált: a saját kezükben halmozták fel a vagyontárgyakat, 
később pedig politikailag is hasznosították eszközeiket.

Mindez átvezet a privatizáció politikai céljához, nevezetesen a nómenklatúra hatal-
mának átmentéséhez, magánkezekbe juttatásához. A privatizációnak ez a célja nem vont 
maga után konkrétan meghatározott módszereket, hiszen jellegénél fogva informálisan 
kellett folynia. Amiről szó volt, az a privatizációs folyamat egészének korrumpálódása, 
magyarán az, hogy számos, itt leírt – és kezdetben normatív – módszert különféle irá-
nyokból diszkrecionálissá változtattak.

A privatizációs folyamat korrumpálásának iránya szerint háromféle módszert külön-
böztethetünk meg (5.16. táblázat). Az első az alulról induló hatalomátmentés. Itt az állam 
szándékai technokrata jellegűek voltak, a privatizáció pedig nyílt verseny, azaz nem volt 
előzetes döntés arról, ki legyen a privatizációs licit nyertese. Nem volt központi akarat, 
amely koordinálta volna a nómenklatúra hatalmának átruházását. Az eszközöket 
azonban itt is kezükbe ragadták, nem feltétlenül a megfelelő menedzseri készségek 
birtokában lévő, legalkalmasabb gazdasági aktorok, hanem főleg a nómenklatúra tagjai, 
valamint a kellő kapcsolatokkal bíró kívülállók, akiknek versenyelőnyük volt. Mivel – 
mint mondtuk – nem volt alkalmas módszer a kommunista állami tulajdon valóságos 
piaci árának meghatározására (hiszen nem-kapitalista környezetben, a magánpiacon kívül 
működtették), a rendszerváltó privatizáció során a jó minőségű bennfentes információkat, 
a társadalmi tőkét vagy az erős kötéses hálózatokat [→ 6.2.1.] fel lehetett használni az értékes 
eszközök megkaparintására. Amint Szelényi kifejti, Közép-Európa új posztkommunista 
rendszereiben „a társadalmi és esetenként politikai tőkének volt – többnyire számottevő 
– szerepe […] a vagyonhoz […] és a pozícióhoz jutásban. Bár a gazdagodás útján meg 
kellett birkózni a piaci versenyben, de ebben a versenyben döntő jelentőségű volt, hogy 
kinek voltak megfelelő kapcsolatai, ismeretei. A privatizációban kulcsfontosságú volt 
tudni, mi az aukcióra bocsátott közvagyon értéke (amely sokszor lehetett a valóságos érték 
töredéke is), illetve kapcsolatok kellettek ahhoz is, hogy valakit a privatizációs szervek, 
illetve bankok hitelképesnek tartsanak”.276

5.16. táblázat. Privatizációs módszerek a hatalomátmentés (politikai cél) dimenziói szerint.

A korrumpálás módja A korrumpálás fokozatossága Nyertesek
Alulról indított 
hatalomátmentés

A társadalmi és tudástőke 
fölényének kihasználása

Egylépcsős
Kívülállók nagy számban 
(+ nómenklatúra)

Horizontális 
hatalomátmentés

A tulajdonkoncentráció elősegítése 
a másodlagos privatizció során

Többlépcsős
Nómenklatúra nagy számban 
(+ kívülállók) 

Felülről indított 
hatalomátmentés

Közvetlen átalakítás („az állam 
saját magát privatizálja”)

Egylépcsős Nómenklatúra kis számban

275 Bokros, Accidental Occidental, 90.
276 Szelényi, „Kapitalizmusok a kommunizmus után”, 92–93. Lásd még Eyal, Szelényi és Townsley, Making 

Capitalism Without Capitalists.
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A második módszer a horizontális hatalomátmentés, 
amikor a nómenklatúra hatalmát nem egyetlen, diszkre-
cionális aktussal, hanem egy többlépcsős folyamatban 
ruházták át. Először is végrehajtották a normatív „elsődleges 
privatizációt”, jellemzően a bennfentes privatizáció vagy 
az állampolgárok közötti ingyenes szétosztás (kuponos 
privatizáció) formájában, aminek eredményeként erősen 
szétaprózódott tulajdonosi struktúra jött létre. A következő 
évek során azonban egy ún. „másodlagos privatizációra” 
került sor, amikor az emberek eladták a kuponjaikat, és 
a korábban privatizált eszközök kevesebb kézben összpon-
tosultak. Olyan országokban, mint Csehország, ez a fo-
lyamat normatívan ment végbe, azaz szabadversenyes 
folyamat volt, és az állam nem avatkozott be, hogy a 
nómenklatúra tagjait tegye meg a másodlagos privatizáció 
kedvezményezettjeivé.277 Az olyan országokban viszont, 
mint Oroszország és Ukrajna, ahol a bennfentes priva-
tizáció dominált, a rendszerváltáskor létrehozott jogi közeg 
a nómenklatúra volt tagjait, az új vállalati menedzsereket 
juttatta előnyhöz, akik ennek folytán saját magukra tud-
ták átruházni a nómenklatúra hatalmát a másodlagos pri-
vatizáció alkalmával (lásd 5.9. idézet). Ennek folyamán 
viszonylag nagyszámú (több tízezer) volt nómenklatúra-
tag vált közép-, sőt nagyvállalatok domináns tulajdonosává. 
Mi több, némely vállalatvezető hatalma lényegében kor-
látlanná vált, ahogy jelentős résztulajdont szereztek a 
gazdasági egységekben. Ez utóbbi aktorok lettek a rend-
szerváltás utáni első oligarchák.278

Végül a felülről indított hatalomátmentés körébe tar-
tozik az, amit Olga Kristanovszkaja és Stephen White 
úgy jellemez, hogy „az állam saját magát privatizálja”. 
Oroszország esetét elemezve számos olyan példát hoznak, 
„amikor köztisztviselők, formális hatalmukkal élve, az 
állam olyan szegmenseit [privatizálták], amelyekért ők 
maguk [voltak] felelősek. […] Az ilyesfajta privatizáció 
nagyarányú változásokat hozott a gazdaságirányítás rend-
szerében, a bankszférában és a kiskereskedelemben, és a 
leginkább nyereséges vállalatok értékesítésével járt. Több 
minisztérium például konszernné alakult. A jellemző forgatókönyv az volt, hogy a minisz-
ter nyugdíjba ment, vagy tanácsadó lett a minisztériumot felváltó konszernnél. A konszern 
elnökévé rendszerint valamelyik miniszterhelyettest nevezték ki. A konszern részvény-
társasági rangra lépett elő. A részvényesek jellemzően az egykori minisztérium felső 
vezetéséből kerültek ki, beleértve a minisztérium alá tartozó vállalatokat. Ily módon 

277 Soós, Rendszerváltás és privatizáció, 65–70.
278 Soós, Rendszerváltás és privatizáció, 117.

5.9. idézet. Elsődleges és másodlagos 
privatizáció Oroszországban.

„[…] az orosz privatizáció 1992-től alkalmazott 
fő módszere egy olyan megoldás volt, amelyet 
a kormány […] csak azért fogadott el, mert 
enélkül a parlament egyáltalán nem hagyta volna 
jóvá a privatizációs törvényt. Éspedig azért nem, 
mert az nem felelt volna meg a parlamentben 
domináló vállalati vezetők érdekeinek. […] 
A [kuponos privatizáció során a] vezetői-dolgozói 
hányadon kívüli részvényeket (50, 44, illetve 40 
százalékot) külső beruházóknak értékesítették 
[…], de 29 százalékot minden esetben kuponokért 
kellett elcserélni, árverés keretében. […] Ezek a 
tulajdonosi formák már létrejöttükkor csökkenésre 
ítéltek voltak […]. Ennek magyarázata […] 
kettős. Egyfelől, ami a dolgozói tulajdonlást illeti, 
ezt az adott országokban kevéssé támogatta a 
jogrend, gyengék voltak az ösztönzői és a társadalmi 
támogatottsága is. Másfelől, […] ahol a vállalat-
irányítási rendszer gyengén védi a kisbefektetőket, 
általában erősen koncentrált tulajdonosi szerke-
zet alakul ki. Ezekben az országokban nem érde-
mes kisbefektetőnek lenni[.] [A másodlagos 
privatizáció során] Oroszországban, Ukrajnában 
és Szlovéniában […] mindenütt nőtt a vállalati 
vezetők tulajdona és csökkent dolgozóké. […] Itt 
az »egyszerű« dolgozók passzív tulajdonosok, és 
csak a vezetők aktívak, akik lassan kisajátítják az 
előbbiek tulajdonrészeit.”

– Soós Károly Attila, Rendszerváltás és privatizáció: 
elsődleges és másodlagos privatizáció Közép-
Európában és a volt Szovjetunióban (Budapest: 
Corvina Kiadó, 2009), 13., 43., 87., 91.
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a minisztérium tulajdona vezető tisztviselőinek magántulajdona lett; ők pedig nem 
egyszerűen privatizálták a szervezetet, amiért addig feleltek, hanem a saját hasznukra 
tették ezt”.279 Az ilyen esetek megelőzték a tömeges privatizációt, mely utóbbinak skálája 
épp ezért le is szűkült. Valóban, amikor Vitalij Najszul közgazdász azt mondta Jelcin 
privatizációs miniszterének: „Az orosz ipar privatizálásáról szóló tervei sohasem fognak 
megvalósulni. Már mindent privatizáltak, semmi sem maradt, amit eladhatnának”, akkor 
túlzott ugyan, de nem alaptalanul.280

Kristanovszkaja és White szerint a pártállam további öt kiváltságot adományozott a 
szovjet nómenklatúrának, amelynek segítségével közvetlenül a rendszerváltás előtt végre-
hajthatták a hatalomátmentést. Nevezetesen már a gazdasági reform első szakaszaiban 
kizárólagos jogokat kaptak (1) a vegyesvállalat-alapítás, (2) az eszközök pénzre váltása, 
(3) előnyös hitelek, (4) vagyonügyletek és (5) az import-export műveletekhez kapcsolódó 
privilégiumok kapcsán.281 Mindez felveti azt a kérdést, ami a térségben a privatizáció 
legitimációs deficitjét okozta: a nómenklatúra továbbélését. Ha szemügyre vesszük a három 
történeti régiót, azt láthatjuk, hogy az ortodox régióban – az előbb felsorolt okokból – az 
orosz nómenklatúra azon kommunista elitek közé tartozott, amelyek a legsikereseb-
ben tudták megőrizni hatalmukat a posztkommunista környezetben. Kristanovszkaja 
és White vizsgálatai szerint a Jelcin alatti üzleti elit 61%-a a volt nómenklatúrából került 
ki, míg a kormányban 74,3%, a csúcsvezetésben pedig 75% volt a nómenklatúra-tagok 
aránya.282 Hasonlóan magas számokat csak az iszlám történeti régióban, Azerbajdzsán-
ban és szovjet Közép-Ázsiában látunk.283 Itt azonban a nómenklatúra továbbélése nem 
annyira a privatizációnak vagy más kiváltságoknak volt köszönhető, hanem annak, hogy 
(1) az új rezsim első politikai vezetői gyakorlatilag ugyanazok voltak, mint a kommunista 
vezetők, és (2) ellenálltak a tömeges privatizációnak a „fejlesztő állam” jegyében (ami azon-
ban valójában az elitérdek elvének volt alárendelve, s így ténylegesen bűnöző állam volt).284

A nyugati keresztény régió esetében Szelényi Iván és Szelényi Szonja kutatásaira 
támaszkodhatunk.285 Egy reprezentatív felmérés alapján összehasonlították az orosz-, 
lengyel- és magyarországi hatalomátmentés sikerességét (5.17. táblázat). Kimutatásuk 
szerint azoknak, akik 1988-ban a gazdasági nómeklatúra tagjai voltak, öt évvel később 
56,6%-uk volt elit pozícióban Lengyelországban, és 29,2% Magyarországon. Ezzel 
szemben Oroszországban 81,8% volt ez az arány.286 Ezek az arányok, illetve a három 
történeti régió közti különbségek jól magyarázhatók egyfelől a társadalmi cselekvés szfé-
ráinak különböző fokú szétválásával, másfelől pedig a politikai elitben bekövetkezett 
változás nagyságrendjével. A politikai nómenklatúra-tagok közül rendre 67,7%, 27,5% és 
21,9% őrizte meg pozícióját Oroszországban, Lengyelországban és Magyarországon.287 

279 Kryshtanovskaya és White, „From Soviet Nomenklatura to Russian Elite”, 720.
280 Idézi Buiter, „From Predation to Accumulation?”, 606.
281 Kryshtanovskaya és White, „From Soviet Nomenklatura to Russian Elite”, 716–720.
282 Kryshtanovskaya és White, „From Soviet Nomenklatura to Russian Elite”, 729.
283 Luong, Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet Central Asia.
284 Melvin, Uzbekistan. Lásd még a 2. fejezet fejlesztő államot és maffiaállamot összevető szakaszát [→ 2.6.].
285 Szelényi és Szelényi, „Elitcirkuláció vagy elitreprodukció”.
286 Szelényiék más számokat használnak (sőt, másképpen is definiálják a gazdasági elitet), mint Krista-

novszkaja és White. A két szerzőpáros számadatai azonban nagyságrendileg azonosak, s így egyformán 
alátámasztják a mondanivalónkat.

287 Szelényi és Szelényi, „Elitcirkuláció vagy elitreprodukció”, 499.
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A gazdasági elit változásában nagyjából hasonló arányú eltéréseket láthattunk. Ennek az 
az oka, hogy mivel a kommunista országokban a politikai és a gazdasági szféra egybe-
olvadt, a politikai nómenklatúra továbbélésének alacsonyabb aránya együtt járt a 
gazdasági nómenklatúra továbbélésének alacsonyabb arányával, és viszont. Minél több 
kommunista tudta megőrizni politikai pozícióját, annál többen tudták átmenteni korábbi 
gazdasági hatalmukat is.

5.17. táblázat. A régi gazdasági nómenklatúra sorsa. Forrás: Szelényi és Szelényi (1996, 499.).

Az 1988-as gazdasági nómenklatúra társadalmi állása 
1993-ban

Oroszország 
(N = 60)

Lengyelország 
(N = 263)

Magyarország 
(N = 82)

elit 81,1 56,6 29,2

nem-elit, beosztottakkal 13,2 12,6 18,3

nem-elit, beosztottak nélkül 1,7 7,2 4,9

nyugdíjas 3,3 23,6 47,6

5.5.3. A patronalizációs profil megrajzolása: prédavadászat és 
tulajdonjogok

Bár a privatizációval valamennyi posztkommunista országban létrejött a magánpiac, 
a névleges magántulajdon jelentős része oligarchák és poligarchák patronális hálóinak 
markába került [→ 5.5.4.2.]. Ez háromféleképpen történhetett: (a) privatizációval, vala-
melyik fentebb leírt hatalomátmentési módszer útján; (b) piacszerzéssel, azaz társaságok 
felvásárlásával azokat a vagyonokat felhasználva, amiket korrupt csatornákon keresztül hal-
moztak fel állami (költségvetési) forrásból; vagy (c) prédavadászattal, azaz más magának-
torok nem pénzbeli tulajdonának (cégeinek stb.) kényszerített átvételével, állami kényszer 
vagy erőszakkereskedők szolgáltatásai révén [→ 2.5.].

Mivel az (a) és (b) módszert már fentebb kitárgyaltuk, ezt a részt most a (c) mód-
szernek, azaz a prédavadászatnak szenteljük. A 2. fejezetben úgy definiáltuk a prédavadá-
szatot, mint a nem pénzbeli tulajdon kényszerített átvételét magánnyereség céljából [→ 
2.4.3.]. Fontos hangsúlyozni, hogy a mi fogalomrendszerünkben a (magán-) tulajdon 
nem minden kényszerített elvétele számít prédavadászatnak.288 Ellenkezőleg, a megha-
tározást leszűkítettük a nem pénzbeli tulajdonra, és a definícióban megjelenik a magán-
nyereség eleme is. Ha nem pénzbeli tulajdont köznyereség érdekében vesznek el, arra a 
„kisajátítás” szót használjuk:

• Kisajátítás a nem pénzbeli tulajdon kényszerített átvétele köznyereség céljából.

A kisajátításnak lehetnek normatív célpontjai, azaz a tulajdont elvehetik mindenkitől, aki 
megfelel bizonyos kritériumoknak (amik nem kizárólag egyes, célba vett személyekre 

288 Vö. Vahabi, The Political Economy of Predation, 41–45.
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jellemzők). Ennek egyik példája a kommunista államosítás és kollektivizálás, amikor a 
nem pénzbeli tulajdont (földet, gyárakat stb.) normatívan, osztályalapon sajátították ki 
olyan csoportoktól, mint a kapitalisták vagy a „kulákok”. Másfelől létezik diszkrecionális 
célpontú kisajátítás is, vagyis olyan, ahol a tulajdont konkrét célba vett személyektől veszik 
el. Ez történik az eseti államosítások alkalmával, mint amilyenek a liberális demokráciák-
ban szokásos állami kisajátítások (eminent domain), amikor a kiválasztott földterületet 
közcélra (pl. útépítéshez) sajátítják ki az éppen aktuális tulajdonosától.289 A kényszert alkal-
mazó tulajdonátvétel ezen formája nem politikusok magánnyereségét, illetve saját fogyasz-
tásuk növelését szolgálja, hanem köznyereséget abban az értelemben, hogy az így létrejött 
árut vagy szolgáltatást sok, előre nem meghatározott ember használhatja majd. Liberális 
demokráciában továbbá a diszkrecionális kisajátításra nem kerülhet sor méltányos kárta-
lanítás nélkül, hogy az Egyesült Államok Alkotmánya ötödik kiegészítésének kisajátítási 
klauzuláját idézzük (mely szerint „magántulajdont [nem lehet] méltányos kártalanítás nél-
kül közhasználatra átvenni”).290

5.18. táblázat. A kényszert alkalmazó tulajdonelvétel különböző típusai.

Köznyereségre Magánnyereségre

Normatív célpontok
·  kisajátítás (egy ágazaté/piacé vagy 
  diszkriminált csoport eszközeié)

·  prédavadászat (egy ágazatra/piacra vagy 
diszkriminált csoport eszközeire)

Diszkrecionális 
célpontok

·  kisajátítás (konkrét eszközöké) ·  prédavadászat (konkrét eszközökre)

A kommunista államosítások esetében nem volt kártalanítás, a posztkommunista tulajdon- 
újraosztás során pedig – ami főleg prédavadászat útján történik – a kártalanítás összege 
a nullától az eszköz piaci áráig terjed, a vagyontárgy megszerzésének potenciális költségétől 
függően [→ 5.5.4.]. A prédavadászatot, akárcsak a kisajátítást, két kategóriára lehet osztani 
a célpontok kiválasztásának normativitása alapján (5.18. táblázat). A normatív prédavadászat 
kapcsán beszélünk majd lentebb piacrablásról, amikor is a ragadozó állam teljes ágazatokat 
foglal el, és diszkrecionális szabályozói beavatkozással előre meghatározott aktorok mo-
nopóliumaként oszt újra. A diszkrecionális, konkrét eszközökre irányuló prédavadászat 
kapcsán pedig a következőkben felállítjuk az ún. céglerablás tipológiáját, és megmutatjuk, 
hogyan vehetik el más aktorok cégeit kényszer alkalmazásával magánaktorok éppúgy, mint 
közszereplők.

5.5.3.1. Az erőszakkereskedőktől a bűnöző államig: a céglerablás 
módozatai

A posztkommunista tulajdon-újraosztáshoz hozzátartozik a vezető politikai elit préda-
vadászata az állami kényszer vértelen eszközeinek használatával. Azonban prédavadásza-

289 Stoebuck, „A General Theory of Eminent Domain”. Az államosítás általános fogalom is, és a tulaj-
donátvétel állami lebonyolításának módszerét jelöli, s mint ilyen, megjelenik mind a kisajátításban, 
mind a prédavadászatban [→ 5.5.3.3.].

290 Sullivan, „A Brief History of the Takings Clause”.
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tot magánaktorok is kezdeményezhetnek, például abban az esetben, ha a szervezett alvilág 
vagy oligarchák vesznek el gazdasági társaságokat magánaktoroktól. A posztkommunista 
térségben a társaságok ilyen elvételének összefoglaló neve a céglerablás („rejgyersztvo”):291

• Céglerablás a prédavadászatnak az a típusa, mely gazdasági egységeket (cégeket, 
társaságokat, vállalatokat stb.) vesz célba.

A céglerablást jelölő orosz szó, a rejgyersztvo az angol raider (rabló, portyázó) szóból ered. 
Félrevezető, ha ezt a folyamatot a nyugati értelemben vett „cégrablás” vagy „ellenséges 
kivásárlás” kategóriájával kívánnánk megnevezni, mert a liberális demokráciákban ez bár 
immorális, de rendszerint legális akciókat takar, amit másrészt a célba vett cég inkumbens 
menedzsmentje vagy igazgatótanácsa aktívan ellenez.292 De Nyugaton ritkán jellemzi ezt 
a folyamatot a közhatalmi szervek törvénytelen felhasználása, s még kevésbé a közvetlen 
fizikai erőszak.

A céglerablással viszont mindig együtt járnak a törvénytelen módszerek s az erőszak 
magánnyereségért való alkalmazása a kiszemelt gazdasági egység átvétele érdekében. A cég-
lerablás típusait a kezdeményezők által használt erőszak szintje alapján különböztethetjük 
meg (5.19. táblázat). Először is, amikor az aktorok fizikai erőszakot alkalmaznak, vagyis 
a célba vett társaság tulajdonosának nemcsak képletesen kell „pisztolycsővel farkasszemet 
nézve” átadnia a tulajdonát, erőszakos vagy „fekete” lerablásról beszélhetünk:

• Erőszakos lerablás az a céglerablás, amit közvetlen fenyegetéssel vagy fizikai erő-
szak alkalmazásával (testi bántalmazással, fegyveres fenyegetéssel stb.) hajtanak 
végre. Az erőszakos céglerablás kezdeményezője rendszerint (a) a szervezet alvilág 
(bűnözői csoportok) vagy (b) a rivális vállalkozók vagy oligarchák.

Az erőszakos céglerablás elterjedt jelensége feltételezi a gyenge államhatalmat (sőt esetenként 
akár bukott államot), és a tulajdont szabályozó jogi környezet zavarosságát. A kilencvenes 
évek eleji transzformációs válság egyszerre taszított ki széles tömegeket az addigi szerény, 
de biztos egzisztenciájukból, s ugyanakkor nyitott teret a frissen létrejövő magántulajdonok 
erőszakos újraosztására.

Az erőszakos lerablást a szervezett alvilág tagjai hajtják végre, de már ebben a fázis-
ban is megjelenhetnek vállalkozói megrendelők, akik tőkéjüket erőszakos lerablást végre-
hajtó bűnözői csoportokba (erőszakkereskedőkbe) fektetik. Amikor viszont a céglerablás 
kezdeményezői magántermészetű erőszak helyett293 már a korrumpált vagy foglyul 
ejtett állami hatóságokra támaszkodnak, szürke lerablásról beszélünk:

• Szürke lerablás az a céglerablás, amit egy korrupt vagy foglyul ejtett államban 
állami kényszer alkalmazásával hajtanak végre. A szürke lerablás jellemzően vagy 
(a) rivális vállalkozók vagy oligarchák, (b) a közhatalmi szervek alacsony, közép- 
vagy magas szintű tagjai, vagy (c) a felső szintű hatalom képviselői kezdeményezik.

291 Viktorov, „Russia’s Network State and Reiderstvo Practices”.
292 Schneper és Guillén, „Stakeholder Rights and Corporate Governance”.
293 Céglerablásban nem lehet törvényes erőszakkereskedőket alkalmazni, mert a céglerablás definíció 

szerint törvénytelen. Máshogy fogalmazva, ha legális erőszakkereskedőt fogadnak fel a céglerablás 
végrehajtására, az illető definíció szerint illegális lesz.
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A szürke lerablás az, amit Thomas Firestone egyszerűen csak mint a posztkommunista 
térségben zajló „cégrablást” ír le. Mint írja, ezt a jelenséget úgy lehet definiálni, mint „egy 
vállalkozásnak vagy az eszközei számottevő részének birtokba vétele vagy arra irányuló 
kísérlet, korrupt módon valamilyen jogi dokumentumra támaszkodva, ami lehet – bár 
nem feltétlenül – bírósági végzés, bírói határozat, társasági döntés, a társaság alapító okirata 
vagy állami bejegyzéséről szóló irat. A cégrablás kivitelezése jellemzően a következő három 
szakaszt foglalja magában: (1) a cégrabló olyan jogi iratot kreál vagy szerez meg korrup-
cióval, amely hamis jogcímet biztosít számára bizonyos eszközök, rendszerint részvények 
vagy a céghez tartozó ingatlan birtoklásához; (2) a cégrabló véghez viszi a megcélzott tulajdon 
kierőszakolt birtokba vételét; végül (3) a cégrabló tisztára mossa a megszerzett tulajdont oly 
módon, hogy fantomcégek során át egy állítólagos »jóhiszemű vevő« kezébe juttatja, akitől 
gyakorlatilag lehetetlen visszaszerezni a tulajdont. […] Mindhárom szakasz a jogrendszer-
rel való visszaélésen alapul”.294

A szürke lerablás kezdeményezői már nem feltétlenül bűnözői csoportok, hanem 
lehetnek üzleti versenytársak is, sőt akár a közhatalmi szervek helyi, alacsonyabb szintű 
tagjai. Az első esetben az államilag elősegített vállalati bűnözés, míg az utóbbiban cégek 
által elősegített állami bűnözés egy formájáról beszélhetünk.295 A szükséges szakértelmet 
– a korrupciós brókerek mintájára – lerablási brókerek szolgáltatják: „professzionális 
szolgáltatók, például ügyvédek vagy bankárok, akik díjat számítanak fel vagy a végső 
haszon egy bizonyos százalékára tartanak igényt, cserébe a lerablás megkönnyítéséért”.296

294 Firestone, „Armed Injustice”, 563.
295 Friedrichs, Trusted Criminals, 159–162.
296 Rojansky, „Corporate Raiding in Ukraine”, 429.

5.19. táblázat. A posztkommunista rezsimekben végrehajtott céglerablás típusai és fő karakterjegyei.

Az állam 
ereje

A cég-
lerablás 
törvényes-
sége

A céglerablás kezdeményezője vagy kliense

Szervezett felvilág: 
csúcspatrónus 

(a közhatalom leg-
felső szintjén)

Alsó, közép- és felső 
szintű közhatalom

Rivális vállalkozók 
vagy oligarchák

Szervezett alvilág: 
bűnözői csoportok

Erős állam Törvényesített 
lerablás

Szürke 
lerablás

Bukott állam
Erőszakos 
lerablás

A céglerablás intézményi 
környezete és jellegzetességei

Bűnöző állam Korrupt/foglyul ejtett állam Bukott állam

Egypiramisos 
hatalmi háló

Többpiramisos hatalmi háló

Monopolizált Oligarchikus Versengő

Oligarchák 
foglyul ejtése

Állam foglyul ejtése n.a.
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A szürke lerablás ott válik a céglerablás uralkodó formájává, ahol a kormányzati 
aktorok elveszítik a közigazgatás feletti kontrollt, a bürokraták pedig elkezdik a saját 
magánhasznukra alkalmazni a gazdasági aktorok felett gyakorolt államhatalmat (ahogy 
az a gyenge államokra jellemző, és meg is történt Oroszországban és Ukrajnában, az 
oligarchikus anarchia átmeneti korszakában [→ 2.5.]). Markus ezt a jelenséget úgy írja 
le, mint a tulajdonjogokat érő, szervezetlen állami fenyegetéseket, magyarán mint 
elkülönült aktorok alkalmi, össze nem hangolt ragadozó cselekményeit.297 Ezek az aktorok 
nem tevékenykednek tartós időhorizonton, hanem rövid távon gondolkodnak, és az adott 
pillanatban vonzónak látszó zsákmányt veszik célba.298 Markus szerint ezek a bürokrata-
ragadozók úgy viselkednek, mint „a piranhák: falánk, apró fenevadak, melyek csapatban 
ugyanolyan halálosak, mint a cápa, ugyanakkor külön-külön sebezhetőbbek. A cápáktól 
eltérően a piranhák sohasem koordinálják a támadásaikat, és szokásuk, hogy maguknál 
nagyobb lényeket támadnak meg. A modern fejlődő országokban a prédavadászatot 
gyakran nagy hatalmú apró fenevadak vezetik: rendőrök, párfunkcionáriusok, a helyi 
közigazgatás emberei, állami vállalatok igazgatói, adószedők vagy bárki a termelő tevé-
kenység elállítására képes tömérdek hivatal ügynökei közül (köztisztaság, tűzvédelem, 
társadalombiztosítás stb.)”.299 Ebből a leírásból valójában az derül ki, hogy nemcsak az 
államon kívül uralkodhat el az anarchia – ahol a tulajdonjogokat védő erőszak törvényes 
alkalmazásának jogát senki sem monopolizálja –, hanem az államon belül is. Mindebből 
az állam és a gazdasági aktorok kaotikus, kiszámíthatatlan viszonya következik [→ 2.6.].

Markus leírása továbbá arra utal, hogy az államigazgatás gazdasági funkcióinak fenn-
maradása az átmenet után – ami bizonyos fokig szükségszerű a születő kapitalizmus kor-
szakában – a felülről indított állam-foglyulejtés újabb előfeltétele (az állam gyengesége 
mellett). A jogalkotás alacsony szintjét is meg kell említenünk azon tényezők között, 
amelyek megkönnyítik, hogy a „piranhák” – némi képzavarral élve – „zavaros vízben 
halásszanak”. Az elégtelen jogalkotás közismert probléma számos posztszovjet országban, 
főleg a keleti ortodox történeti régióban.300 Végül meg kell jegyeznünk, hogy ebben a 
helyzetben a bürokratákból könnyen erőszakkereskedők válhatnak. Az állam törvényes 
erőszakalkalmazására támaszkodó közigazgatási emberek pénzt kovácsolhatnak zsarolá-
si képességükből, és elvehetik gazdasági aktorok tulajdonát (a) vagy a maguk hasznára, 
vagy (b) a rivális vállalkozóktól, illetve oligarcháktól kapott kenőpénzért, akiknek beárazott 
szolgáltatásokat nyújtanak. Markusnál megtaláljuk azoknak a szolgáltatásoknak a listáját 
(árakkal együtt), amelyeket a orosz köztisztviselők nyújtottak a 2000-es évek közepén:301

 ◆ a célba vett cég adóhivatali revíziója ($4000);

 ◆ bírósági határozat vagyonlefoglalásról/közgyűlési határozat hatályon kívül helye-
zése ($10.000–$30.000);

 ◆ büntetőeljárás indítása célba vett tulajdonosok ellen ($50.000);

297 Markus, Property, Predation, and Protection, 27–46.
298 Így tehát ezek az aktorok – Olson kategóriáival élve – helyben maradó banditákból kóbor banditákká 

züllenek, mint Markus egy tanulmányában szintén rámutatott. Lásd Markus, „Secure Property as a 
Bottom-Up Process”.

299 Markus, Property, Predation, and Protection, 11.
300 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”.
301 Markus, Property, Predation, and Protection, 62. A rövidség kedvéért nem a teljes listát idézzük.
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 ◆ büntetőeljárás lezárása a Belügyminisztérium útján ($30.000);

 ◆ kereskedelmi bíróság ítélete a célba vett cég ellen ($10.000–$100.000);

 ◆ üzleti versenytárs letartóztatása a Belügyminisztériumon keresztül ($100.000);

 ◆ iroda erőszakos átvétele ($10.000–$30.000).

Bill Browder Vörös jelzés című könyvében a következőképpen írja le a szürke lerablás egy 
esetét. Válaszul arra a kérdésre, hogy „Hogyan lehet ellopni egy céget?”, elmagyarázza, 
hogy „a törvények megkerülésével egy cég tulajdonosát meg lehet változtatni, és az eredeti 
tulajdonos erről nem is tud, ha a csalónál ott van a cég pecsétje, az alapító okirat, a tulaj-
donbizonyítvány és a jóváhagyott bejegyzési kérelem”. Browder esetében a rendőrség egy, az 
irodájában tartott házkutatás során foglalta le a szükséges dokumentumokat, majd később 
három céget csalárd módon újra bejegyzett egy másik cég, egy 2001-ben emberölésért 
elítélt ember nevének felhasználásával. „A házkutatásban lefoglalt iratok segítségével vissza-
dátumozott, hamisított szerződéseket gyártottak, amelyek szerint az ellopott cég 71 millió 
dollárral tartozik egy fantomcégnek, amellyel nektek semmi dolgotok nem volt. […] Ezeket 
a hamis szerződéseket elvitték a bíróságra, és megjelent egy ügyvéd, akit természetesen 
nem ti fogadtatok fel, hogy képviselje a cégeidet. Ahogy elkezdődött az ügy tárgyalása, 
nyomban elismerte a 71 millió dolláros követelés jogosságát.”302 Mindez egybevág a szürke 
lerablás általunk adott leírásával: nem a szervezett alvilág veszi át a céged, de még nem 
is a csúcspatrónus által jóváhagyott céglerablásról van szó. Az ilyen lerablások során – 
Browder szavaival élve – „[korrupt] rendőrök vádakat fabrikálnak [és] korrupt bírók 
jóváhagyják a vagyonok lefoglalását”.303

Az oligarchikus anarchia átmeneti korszakának végéhez közeledve a szürke lerablás-
nak ez a szabad, kompetitív módja fokozatosan elveszti dominanciáját, és a szürke lerablás 
vagy (a) versengő patronális hálók köré kezd szerveződni, ahol stabilizálódik a patronális 
demokrácia (Ukrajna), vagy (b) az egypiramisos hálózat köré, ahol a patronális autokrácia 
intézményesül (Oroszország). Utóbbi esetben, hogy Markus metaforájával éljünk, a „piran-
hák” átalakulnak „tisztogatóhalakká”, amik a táplálékmaradványokat eszik ki a cápa szájából, 
míg az elnézi nekik a „lopást”, hisz a tisztogatóhalaknak jutó zsákmánymennyiség el-
enyésző. A patronális autokráciában nem tűnik el a nem központilag vezérelt szürke 
lerablás: Markus olyan szakértői becslésekre hivatkozik, melyek szerint a 2005–2011-es 
időszakban a sikeres lerabló támadások évente több mint 10.000 céget érintő ütemben 
folytatódtak Oroszországban (Ukrajnában ez a szám évi 1300 volt).304 Míg azonban az 
„állami aktorok veszélyeztethetik olyan bevételek áramlását, amelyek különben az állam 
fejének gazdagodását szolgálnák”, elmondható, hogy „a fontosabb tulajdonosi jogok elleni 
támadás az államot kormányzók előjoga”.305 

Ez vezet el ahhoz az esethez, amikor a céglerablást a ragadozó állam kezdeményezi, 
vagyis a vezető politikai elit, és az állami kényszert érvényesítő ügynökök hajtják végre a 
vezetők utasítására. Ezt nevezzük központilag vezérelt céglerablásnak, mely a tulajdon-
fosztásnak felső, központi hatalmi eszközökkel rendszerint a végrehajtó hatalom legfelső 

302 Browder, Vörös jelzés, 189–190.
303 Browder, Vörös jelzés, 189.
304 Markus, Property, Predation, and Protection, 57.
305 Markus, Property, Predation, and Protection, 11.
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szintjén kezdeményezett és koordinált formája. A lerablás ezen típusa akkor válik ural-
kodóvá, ha a rezsimben a többpiramisos patronális rendszert egyközpontú patronális 
rendszer váltja fel, a lerablás pedig az addig egymással harcoló, relatív autonómiát élvező 
oligarchák alávetésének eszköze lesz. Ekkor nem az állam, hanem csupán az oligarchák 
foglyul ejtéséről beszélünk, melynek feltétele a politikai hatalom kizárólagos birtoklása 
egy patronális háló által [→ 3.4.1.4.].

A központilag vezérelt lerablás a céglerablás többféle formáját alkalmazhatja az 
5.19. táblázatban bemutatott változatok közül. Először is része lehet szürke lerablás, ahol 
viszont a bürokratákat immár nem alulról felfelé, hanem felülről lefelé korrumpálják a 
legfelsőbb szintű közhatalom birtokosai azzal a céllal, hogy elősegítsék az általuk kiszemelt 
cég lerablását. Sakwa szerint a központilag vezérelt céglerablás „klasszikus fegyverei” 
a következők: „kisebbségi tulajdonrész megszerzése, majd felhasználása a meglévő vezetés 
munkájának szétzilálására; polgári eljárás indítása a társaság ellen a felső vezetés elleni 
büntetőeljárás megkezdésével kombinálva […]; és különféle kereskedelmi megkeresések 
a lerablóhoz ilyen vagy olyan módon kötődő csoportok részéről”.306 Annak az autokratikus 
csúcspatrónusnak azonban, aki ellenőrizni tudja a törvényhozást, bőségesen nyílik 
lehetősége arra is, hogy a céglerablás utolsó típusát is bevesse: a törvényesített („fehér”) 
lerablást.

• Törvényesített lerablás az a céglerablás, amit állami kényszerrel hajtanak végre 
egy bűnöző államban. A törvényesített lerablást jellegzetesen a szervezett felvilág 
kezdeményezi, azaz (a) a közhatalom alacsony, közép- és felsőszintű tagjai, vagy 
(b) a csúcspatrónus mint legmagasabb szintű közhatalmi aktor.

Törvényesített lerablásnak – szemben a kifejezés szokásos használatával – a cégrablásnak 
azon formáját értjük, amikor már kiemelkedő szerephez jut a jogi környezet kihasználásával 
szemben annak célzott, egyénre, vállalatra szabott átalakítása. Az egypiramisos patronális 
rendszer törvény- és rendeletalkotással teremti meg a „legális” mozgásteret, mint a 4. 
fejezetben leírtuk. A meghozott szabályozások jellegzetessége egyfelől, hogy a törvények 
eredeti funkciójukkal szemben (nevezetesen, hogy mindenkire pártatlanul érvényesek) 
egyénre, vállalatra szabottak. Másfelől olyan szabályokat alkotnak (csődtörvény, adóelke- 
rülési törvény, különféle biztonsági rendszabályok és környezetvédelmi előírások stb.), 
melyek lehetővé teszik a domináns patronális háló számára a politikailag szelektív jogal-
kalmazás keretében, hogy csődbe vihesse a cégrablásra kiszemelt vállalatokat [→ 4.3.5.2.]. 
Így születik meg maffiaállam ragadozó jellegét kiszolgáló jogi környezet.

A központilag vezérelt céglerablás valós eseteiben gyakran kombinálják a törvényesí-
tett és a szürke lerablási technikákat. Érdemes megjegyezni, hogy ilyen akció valójában 
csak akkor lehetséges, amikor a csúcspatrónus teljesen kézben tartja a közhatalom eszköztá-
rát, hiszen az ilyen lerablás kivitelezéséhez a törvény- és rendeletalkotó intézményeknek 
a csúcspatrónus irányítása alatt harmonikusan együtt kell működniük az adóhivatallal, a 
titkosszolgálattal, az ügyészséggel és a rendőri szervekkel. A térségben rendszerint az elnöki 
pozíció körül koncentrálódó hatalmi monopólium biztosítja azt az erőt, hogy az oligarchikus 
anarchia időszakát a bűnöző állam egy válfaja, a maffiaállam váltsa fel. Ez a váltás zajlott 
le Oroszországban a kétezres évektől Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése után (lásd 
5.10. idézet), illetve erre történt kísérlet Ukrajnában Viktor Janukovics elnöksége idején, 

306 Sakwa, „Systemic Stalemate”, 84.



496 • 5. Gazdaság

mikor is „a minisztériumok az Elnöki Hivatal fegyvereivé 
váltak bármely vállalkozás ellenében”.307

Az erőszakos lerablástól a törvényesített lerablásig, 
illetve a spontán erőszakos módszerektől a központilag 
szervezett és vezérelt céglerablásig tartó skálát az egyes 
posztkommunista rezsimek más és más úton járták 
be. Oroszország végigment mindhárom fokozaton, 
melynek végén a központilag vezérelt, hatalmi és vagyoni 
célokat egyaránt szolgáló cégrablás megteremtésével nagy-
részt monopolizálta, centralizálta és kisajátította a tulajdon-
fosztás eszközeit. Paradox módon ezzel egyfajta viszony-
lagos tulajdonbiztonságot is teremtett az alsó szintű, 
partizánkodó szürke és erőszakos lerablással szemben.308 
A maffiaállamban a tulajdonbiztonság feltétele a csúcspat-
rónus iránti lojalitás, illetve az, hogy a fogadott politikai 
család szűkebb körei ne vessenek szemet a vállalkozó 
tulajdonára. A 2008-ban és 2011-ben végzett felmérések 
szerint a nem mobilis vagyontárgyakkal rendelkező,309 de a 
fogadott politikai családdal személyes kapcsolatokat ápoló 
oroszországi menedzserek a tulajdonosi jogaikat sokkal 
inkább biztonságban érezték, mint azok, akinek nem 
voltak ilyen kapcsolataik.310 Bármilyen önkényes is ez a 
rendszer, a magántulajdonnak kiszámíthatóbb biztonságot 
teremtett, mint a korábbi, bukott állammal jellemezhető 
oligarchikus anarchia korszaka. A birodalmi méretekből 
adódóan – a kitermelő és stratégiai ágazatok kivételével – a 
céglerablás és a korrupció jogát a csúcspatrónus a fogadott 
politikai család regionális helytartóira delegálhatja, ahol 
struktúrájában kicsiben leképeződik az országos rendszer 
[→ 2.5.3., 7.4.3.1.].

Ukrajnában az első két lerablási forma dominált, 
bár az egypiramisos patronális hálózat kiépítési kísérle-
teinél (Leonyid Kucsma, Viktor Janukovics) erősen jelen 
volt az elnöki szintről irányított cégrablás is.311 E kísérletek 
stabilizálódásának a narancsos forradalom, majd az Euro-
majdan forradalma [→ 4.4.2.3.] állta útját. Az előbbi forra-
dalmat követő polgárháborús helyzetben széteső állam 
helyén keletkezett vákuumot regionális szinten azonban 
időlegesen helyi domináns oligarchák közhatalmi funk-
cióba emelése töltötte ki.312

307 Rojansky, „Corporate Raiding in Ukraine”, 427.
308 Volkov, Violent Entrepreneurs, 181–191.
309 Valóban, a vagyon mobilitása döntő tényező a prédavadászatban [→ 5.5.4.1.].
310 Frye, Property Rights and Property Wrongs, 77.
311 Rojansky, „Corporate Raiding in Ukraine”.
312 Konończuk, „Oligarchs after the Maidan”.

5.10. idézet. Céglerablás és sziloviki 
Oroszországban.

„A sziloviki kifejezés szó szerint »erőt használó 
emberek«-nek fordítható; Oroszországban a biz- 
tonsági és katonai szolgálatok képviselőit jelölik 
vele, köztük a szolgálatok olyan volt tagjait, 
akik hatalmi pozíciókat töltenek be a politikai 
és közigazgatási hatóságoknál, valamint a nagy-
vállalatoknál. A szövetségi bürokrácia szintjén 
a szilovikit számos többé-kevésbé informális 
hatalmi hálózat képviseli az orosz uralmi eliten 
belül. […] A céglerablás okairól és tartós 
ismétlődéséről az volt az egyik hipotézis, […] 
hogy a fő lerabló csoportokat az FSZB helyi 
fiókjainak magas rangú hivatalnokai szervezik, 
s 2000 után ők az ellenséges kivásárlások 
legnagyobb haszonélvezői. Ez magyarázza, hogy 
a lerablási ügyeknek miért csak a töredékét 
vizsgálja az ügyészség, és miért csak egy maroknyi 
céglerablót ítéltnek el a bíróságokon. A céglerablás 
későbbi tudományos feldolgozásai megerősítették 
ezt a tételt. […] Azt követően, hogy 2000 után 
újra megerősödött az állami erőszakmonopólium, 
a vállalkozók bűnözői foglyul ejtésének prob-
lémája jórészt megoldódott. Ami azonban ehe-
lyett tör tént, az nem a jogállam bevezetése 
volt, hanem az, hogy a sziloviki-hálózatok 
személyes meggazdagodás céljaira használták 
az igazságszolgáltatást, az államapparátust és az 
állami erőszakmonopóliumot. A szilovikok sike-
resen váltották pénzre adminisztratív erőforrá-
saikat, vagy sikeres magánvállalkozások foglyul 
ejtése útján, vagy úgy, hogy részesedtek az ilyen 
vállalkozásoktól kiinduló pénzmozgásokból.”

– Ilja Viktorov, „Russia’s Network State and 
Reiderstvo Practices: The Roots of Weak Property 
Rights Protection after the Post-Communist 
Transition”, in Stubborn Structures: Reconceptualizing 
Post-Communist Regimes, szerk. Bálint Magyar 
(Budapest–New York: CEU Press, 2019), 445–446.
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Magyarországon a fentiekkel szemben a liberális politikai intézményrendszer stabi-
litása, illetve a magántulajdont védő jogintézmények fejlettsége miatt a céglerablás 
erőszakos és szürke változata nem volt jelen. Az „evolúciós fejlődés” ezen változatait 
átugorva Orbán 2010 után kiépült maffiaállamában egyenesen a központilag vezérelt 
céglerablás jelent meg.313 Ironikus módon hasonló a helyzet az egyébként gazdaságukat 
jóval kisebb mértékben privatizáló egykori közép-ázsiai szovjet tagköztársaságokban is, 
melyek többsége ugyanúgy átugrotta az első két szakaszt, mint Magyarország. Csakhogy 
Azerbajdzsánban, Kazahsztánban vagy Üzbegisztánban nem a liberális demokrácia intéz-
ményrendszere, hanem ellenkezőleg, a felső szinten átmentett kommunista hatalom bizto-
sította a csúcspatrónusnak a céglerablás monopóliumát.

5.5.3.2. A patronalizáció felé: exogén és endogén tulajdonjogok

A ragadozó államokban látott prédavadászatnak a központilag vezérelt céglerablás csupán 
egyik bevethető formája: a térségben többféle más modell is megjelenik a posztkommu- 
nista tulajdon-újraosztás során. Ahhoz, hogy elemezzük ezeket az eljárásokat, valamint 
a patronalizáció eredményét a tulajdon szempontjából, érdemes a tulajdonjogok nyújtotta 
analitikus kerethez nyúlnunk. Ugyanis (1) a kikényszerített magántulajdonos-váltások 
esetén nem más történik, mint a célba vett tulajdonosok tulajdonjogainak megsértése, vala-
mint (2) annak elemzése útján, hogy a tulajdonhoz fűződő jogok közül ki milyen jogot gya-
korol, képesek lehetünk megrajzolni azt a patronalizációs profilt, ahol a de jure tulajdon 
és a tulajdonnal való de facto rendelkezés nem esik egybe (szemben a liberális demokráciák- 
kal, ahol egybeesnek).

Elemzésünk céljait szem előtt tartva a jogok két típusát különböztethetjük meg:

 ◆ az exogén tulajdonjogok a tulajdonosnak az állammal szembeni jogait jelentik, 
vagyis azt, amit az állam köteles megtenni (vagy amit nem szabad megtennie) az 
ő tulajdonával kapcsolatban;

 ◆ az endogén tulajdonjogok a tulajdonosnak a saját tulajdonával kapcsolatos jogait 
jelentik, vagyis azt, amit ténylegesen meg tud tenni a tulajdonával.

Felvethető, hogy ez a megkülönböztetés pusztán felületi, s az endogén jogok valójában 
magukban foglalják az exogén jogokat. Elvégre ha jogos tulajdonosa vagyok valaminek, az 
pontosan azt jelenti, hogy én döntök a használatáról, mások pedig (az engedélyem nélkül) 
nem dönthetnek róla, ez a helyzet pedig csak akkor áll fenn, ha mások tiszteletben tartják 
a jogaimat, és nem használják, ami az én tulajdonom. Mi azonban nem azért választjuk 
szét az exogén és endogén jogokat, hogy normatív filozófiai kijelentést tegyünk, hanem 
hogy tételes elemzési keretünk legyen a való világban megfigyelhető esetek leírásához. 
Az exogén és endogén tulajdonjogok közti különbségtétel két okból segíti az elemzést. Az 
első, hogy túl azon, hogy nem szabad hozzányúlni a jogos tulajdonos tulajdonához, 
az államnak további olyan kötelezettségei tartozhatnak az exogén jogok körébe, amelye- 
ket az alkotmányos államok rendszerint tiszteletben tartanak, a maffiaállamok viszont 
megsértenek az általuk folytatott prédavadászat és patronalizáció során. A második, hogy 

313 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 190–210.
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a különbségtétel szépen kettéosztja a folyamatról szóló leírásunkat: egyrészt a prédavadá-
szat módszereire, ahol a jogos tulajdonosok exogén jogainak megsértésére összpontosítunk, 
másrészt pedig a patronalizáció eredményére, ahol a leírás az endogén jogok oligarchák, 
poligarchák és strómanok közötti elosztását világíthatja meg..

5.5.3.3. Exogén jogok: az államosítás típusai

Az „államosítást” itt a tulajdonosok exogén jogainak megsértését jelölő, általános foga-
lomként használjuk. Fontos azonban, hogy elkerüljük a posztkommunista államosítás 
összemosását (a) a kommunista államosításokkal és (b) a liberális demokráciákban 
lezajlott államosításokkal. A posztkommunista autokráciák államosítási gyakorlata – 
a magántulajdon közhatalmi eszközökkel végrehajtott elvétele – alapvetően különbözik 
funkciójában mind az államkapitalizmustól, mind a kommunista rendszereknek az ál-
lami tulajdon monopóliumán alapuló tervgazdaságaitól. Az államkapitalizmusban, bár 
gazdaságon kívüli célok is megjelennek a rendszer motivációi között, az állami vállalatok 
mégiscsak a magántulajdon által dominált piaci környezetben működnek, s esetükben 
a menedzsmentnek a piaci versenyhez kell igazodniuk.314 A kommunista rendszerekben 
pedig végérvényesen és homogén módon – a politikának alávetetten – állami tulajdonban 
működtetik a gazdaságot, egybeolvasztva a politikai és piaci cselekvés szféráit. Posztkom-
munista autokráciákban viszont az államosítás a posztkommunista tulajdon-újraosztás 
része, s egyszerre szolgálja (1) a fogadott politikai család vagyoni gyarapodását és (2) 
a függelmi rendjébe építettek szabályozott javadalmazását.

A fogalmi kavarodás elkerülése végett a következőkben a posztkommunista államo-
sítások315 három kategóriáját vezetjük be. Ezek kialakításakor azt a szempontot vettük 
figyelembe, hogy az általunk megkülönböztetett exogén tulajdonjogok közül melyiket 
sértik meg (5.20. táblázat):

• Direkt államosítás az a prédavadászat, mely megsért egy exogén tulajdonjogot, 
nevezetesen a tulajdon biztonságához és védelméhez való jogot. Ez a jog az ál-
lamnak azt a kötelezettségét jelenti, hogy mindenkinek, aki a fennhatósága alatt él, 
normatívan védje a magántulajdonhoz fűződő jogait.

314 „[Az] állami tulajdonban lévő és működtetett vállalkozások a piac szuverenitása alá esnek. Alkal-
mazkodniuk kell a piacgazdaság rendszeréhez, mint alapanyagok, berendezések és munkaerő 
vásárlóinak, valamint áruk és szolgáltatások eladóiként. Vonatkoznak rájuk a piac törvényei, s 
ilyenformán azoktól a fogyasztóktól függenek, akik pártfogolhatják őket vagy sem. Nyereségre kell 
törekedniük, vagy legalábbis a veszteségek elkerülésére. A kormány közpénzek felhasználásával 
fedezheti üzemei   vagy üzletei veszteségét. De ez nem szünteti meg és nem enyhíti a piac fölényét; 
csupán áthelyezi egy másik szektorba. A veszteségek fedezésére szolgáló eszközöket ugyanis adók 
kivetésével kell előteremteni. De ez az adóztatás hatással van a piacra, és a piaci törvényeknek 
megfelelően befolyásolja a gazdasági struktúrát. A piac működése, nem pedig az adókat beszedő 
kormány dönti el, hogy kire esik az adók előfordulása, és hogyan befolyásolják a termelést és a 
fogyasztást. Így a piac, nem pedig egy kormányzati hivatal határozza meg […] az államilag működtetett 
vállalkozások működését.” Mises, Human Action, 259–260.

315 Megjegyzendő, hogy a céglerablás a posztkommunista államosítások egy altípusa: olyan vagyonfosztó 
cselekményeket jelöl, amelyek társaságokat (gazdasági egységeket) vesznek célba.
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• Monopolizáló államosítás az a prédavadászat, mely megsért egy exogén tulaj-
donjogot, nevezetesen a gazdasági tevékenység folytatásának jogát. Ez a jog az 
államnak azt a kötelezettségét jelenti, hogy ne zárja le a magánpiacokra való be-
lépés jogát azok előtt, akik be akarnak lépni, és olyan helyzetben vannak, hogy 
megtehetik, valamint hogy ne fossza meg a lehetőségtől azokat, akik már beléptek.

• Indirekt államosítás az a prédavadászat, mely megsért egy exogén tulajdonjogot, 
nevezetesen a méltányos bánásmódhoz való jogot. Ez a jog az államnak arra 
a kötelezettségére utal, hogy minden gazdasági egységgel normatív módon bánjon, 
előre meghatározott szabályok szerint adóztassa és szabályozza őket, nem pedig 
diszkrecionálisan vagy a vezető politikai elit szeszélye szerint.

A következőkben az egyes államosítási típusok ideáltipikus altípusainak (azaz a szokásos 
gyakorlatoknak) a megkülönböztetésével folytatjuk. A való életben az esetek természete-
sen nem ideáltipikusak, és egyes cselekményekben többféle forma kombinálódhat. Ahhoz 
azonban, hogy a folyamatokat elemezni tudjuk, előbb meg kell különböztetnünk az álla-
mosítás „tiszta” típusait, amikből felépíthető az összetettebb esetek leírása.

5.20. táblázat. Államosítási módszerek (az exogén tulajdonjogok megsértésének formái) a ragadozó államokban.

Megsértett exogén 
jog (az államosítás 
típusa)

Átruházás előtti 
tulajdonforma

Átruházás közbeni 
tulajdonforma

Átruházás utáni 
tulajdonforma

Újraállamosítás

Jog a biztonsághoz és 
a tulajdon védelméhez 
(direkt államosítás)

Magáncég (korábban 
privatizálva) – Állami vállalat

Deprivatizáció Magánrészvények 
magáncégekben –

Állami részvények 
magáncégekben 
és állami vezetésű 
holdingstruktúrákban

Kifosztó államosítás Magántulajdon
Magántulajdon mint 
állami fenyegetés vagy 
félrevezetés tárgya

Állami tulajdon

Tranzitállamosítás Magáncég Állami vállalat Magáncég (patronális)

Piacrablás
Jog a gazdasági 
tevékenység 
végzéséhez
(monopolizáló 
államosítás)

Magántevékenység 
normatív engedéllyel –

Magántevékenység 
diszkrecionális 
engedéllyel 

Piacfoglaló 
államosítás Magánpiac – Állami monopólium 

(franchise)

Hatáskörfoglaló 
államosítás

Magántevékeny-
ség helyhatósági 
megbízásából 

–
Magántevékenység 
a központi állam 
megbízásából

Indirekt államosítás
Jog a méltányos 
bánásmódhoz
(indirekt államosítás)

Magáncég
Magáncég fojtogató
gazdasági környe-
zetben

Magáncég (patronális)
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A direkt államosítás változatai közül először az újraállamosítást kell meghatároznunk:

• Újraállamosítás az a direkt államosítás, amikor az állam viszonylag hosszú időre 
teljesen birtokba vesz egy korábban privatizált céget.

A posztkommunista patronális autokráciák kontextusában az újraállamosítás magán- 
nyereség érdekében történő tulajdonfosztó beavatkozást jelent. A tulajdon átruházásával 
az egyszer már privatizált cég átmeneti fázisok nélkül állami vállalattá válik.316 Hasonlóan 
egyszerű a második altípus, a deprivatizáció:

• Deprivatizáció az a direkt államosítás, ahol az állami részvények arányát növelik 
korábban privatizált cégekben. 

A deprivatizációs politika lényege azonban az, hogy némely különösen fontos szektorban 
(pl. nyersanyag-kitermelés, hadiipar vagy fejlett technológiájú feldolgozóipar) az állami és 
magáncégeket egyetlen állami holdingba kényszerítsék. Ez a módszer oly módon szolgálja 
a fogadott politikai család hatalmi és anyagi céljait, hogy közben nem akadályozza meg 
teljesen a szektorhoz tartozó cégek gazdasági működését. Így egyszerre lát el – fenntart- 
ható módon – többféle szerepet a lojalitás garantálásától a strómanok elhelyezéséig és 
a járadékok biztosításáig.

Empirikus vizsgálatában Lucy Chernykh 153 „bajnokot” elemzett a 2003 végén magán-
kézben lévő 2000 legnagyobb orosz cég közül. Ez az év tekinthető a Putyin alatti patronális 
autokrácia kezdőpontjának [→ 7.3.3.5.], s ekkor kezdődött el egy nagy államosítási hullám 
is (posztkommunista tulajdon-újraosztás). Az említett cégek állították elő az orosz GDP 
36,6%-át. Chernykh összegyűjtötte a tulajdonmozgási adatokat ezekről a társaságokról, 
hogy azonosíthassa a 2004–2008-as időszakban állami kézbe vételre kiszemelt cégeket. 
Huszonhat ilyen céget talált: ezek közül 19-be belevásárolt az állam (14-ben 50% feletti, 
többségi és 5-ben legalább 25%-os, blokkoló kisebbségi részesedést szerzett); a fennmaradó 
7 államosítási művelet 2008 végéig nem fejeződött be. Chernykh arra a megállapításra 
jutott, hogy Oroszországban az államosítást politikai meggondolások vezérlik, míg a 
vállalati szintű nyereségesség és a gazdasági fontosság nem függ össze rendszerszerűen 
az államosítás valószínűségével. Pozitív és szignifikáns korrelációt talált viszont a magáncég 
államosításra való kiszemelése, valamint adócsalási eljárások vele szemben való elindítása 
között, ami politikailag szelektív jogalkalmazásra utal [→ 4.3.5.2.]. Az állami kézbe vételnek 
Oroszországban nem külföldi befektetők voltak a célpontjai: valamennyi célba vett cégnél 
hazai magántulajdonosoknak volt többségi, ellenőrző részesedése.317

A direkt államosítás másik két típusában a folyamatnak része egy átmeneti szakasz is 
a patronális kötésekkel jellemezhető és a patronális kötés nélküli tulajdonlás között. Ezt a 
két típust a következőképpen definiálhatjuk:

• Kifosztó államosítás az a direkt államosítás, amelyben a privát eszközöket állami 
fenyegetés vagy félrevezetés után államosítják.

316 Chernykh, „Profit or Politics?”, 1240.
317 Chernykh, „Profit or Politics?”.
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• Tranzitállamosítás az a direkt államosítás, amelyben tulajdonfosztó beavatkozást 
hajtanak végre a célba vett vállalat ellen, amit aztán egy későbbi időpontban erre 
kijelölt aktoroknak privatizálnak újra.

A „kifosztás” a tényleges, útonálló fosztogatásra utal, amikor az áldozatra ráfogják a 
fegyvert, és úgy szólítják fel, hogy adja át tulajdonát. A ragadozó állam vezető politikai 
elitje vagy apparátusa természetesen nem szó szerint ezt teszi, de az állam igenis alkal-
maz kényszert a kifosztó államosítás végrehajtására, nem erőszakos, hanem erőszakmentes 
fenyegetések formájában. Hadd illusztráljuk ezt a magánnyugdíj-pénztárak állam-
osításának példájával, amire 2011-ben került sor Magyarországon. Hogy felszámolhassák 
a magánnyugdíj-pénztárak több mint egy évtizede működő rendszerét, indulatokat kellett 
kelteni, mondván, a magánnyugdíj-pénztárak „eltőzsdézik a pénzünket”. S mivel a krimi-
nalizáló kommunikáció sem volt elég, megfélemlítéssel, a pénztártagok megzsarolásával, 
állami nyugdíjuk elvesztésének kilátásba helyezésével és bennmaradásuk technikai megne-
hezítésével biztosították a 3000 milliárd forintnyi vagyon döntő részének megkaparintását. 
Különösebb társadalmi tiltakozás nélkül fosztották meg a pénztártagokat megtakarításaik-
tól, és fizették ki őket a jövőbeni állami nyugdíj bizonytalan ígéretével.318

A tranzitállamosítás esetében a fogadott politikai családon kívüli aktor magáncégét 
„ideiglenes állami gondozásba” veszik, melynek révén az (újra)államosítás áthidaló fázi-
sával kényszerítenek magánvagyonokat a fogadott politikai család tulajdonosi körébe. Erre 
a módszerre főként akkor van szükség, amikor a fogadott politikai családnak nincs elég 
formálisan magánerőforrása, gazdag strómanjai és bankjai, hogy egyszerűen felvásárolja 
a cégeket (ami nemcsak egyszerűbb, de kevesebb feltűnéssel járó módja is az egyes 
cégek elfoglalásának).319 Megkönnyítheti az államosítást, ha a tulajdonost gazdaságon 
és jogon kívüli – a lentebb tárgyalt indirekt államosítás körébe tartozó – eszközökkel 
már megdolgozzák, vagy kivonulásra kényszerítik, és a családon belüli reprivatizáció 
megolajozásához akár előnyös állami hitelt is biztosítanak (mint például Magyarországon 
a BÁV Zrt. esetében). Valóban, a tranzitállamosítás nem más, mint olyan „újraállamosítás, 
amelyet mint »ismételt privatizációt« határoztak meg: már privatizált cégek államosítása, 
melyet másik, immár »fair« privatizálás követ”.320

Az államosítás változatainak második csoportjában találjuk a monopolizáló államo-
sítás típusait. Ennek három fajtáját különböztethetünk meg:

• Piacrablás az a monopolizáló államosítás, mellyel együtt jár (a) a piaci engedélye-
zés követelményeinek bizonyos gazdasági aktorok személyére szabása vagy (b) az 
engedély diszkrecionális visszavonása a fogadott politikai család tagjainak konku-
renseitől egy bizonyos piacon.

318 A folyamatról részletes összefoglalást ad László, „A magánnyugdíjpénztári rendszer »elszámolása«”, 
870–882.

319 Példákért lásd Várhegyi, „A maffiaállam bankjai”.
320 Chernykh, „Profit or Politics?”, 1240. A tranzitállamosításnak létezik inverze is, amikor egy állami 

tulajdont privatizálnak ideiglenesen, hogy a tulajdont megkapó, a fogadott politikai családhoz 
bekötött oligarcha vagy stróman pénzt vegyen ki belőle, majd utána az állam visszavásárolja (akár 
az eredeti vételár többszöröséért, mint a Mészáros Lőrincnek átadott Mátrai Erőmű esetében történt 
Magyarországon). Ezt nevezhetjük „tranzitprivatizálásnak” is.
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• Piacfoglaló államosítás az a monopolizáló államosítás, mellyel együtt jár valamely 
gazdasági tevékenység vagy a folytatásához való jog államosítása (melynek révén 
az addigi magántevékenység állami monopóliummá válik).

• Hatáskörfoglaló államosítás az a monopolizáló államosítás, melynek lényege 
a gazdasági tevékenység monopolizálása oly módon, hogy a helyhatóságtól meg-
vonják hatáskörét, hogy megbízzon vele magánaktorokat.

Az ilyen eljárások során az állam nem közvetlenül a tulajdonától fosztja meg a vállal- 
kozások gazdáit, hanem monopolizálja a szóban forgó gazdasági tevékenységet. A piac- 
rablás tipikus esete, amikor kikötik, hogy csak állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 
társaságok láthatnak el valamilyen tevékenységet (mint amilyen a helyi tömegközlekedés, 
a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás vagy a fémkereskedelem). Ami a piacfoglaló 
államosítást illeti, az lényegében a franchise-eladásos privatizáció fordítottja: valamely 
tevékenység folytatását egy koncesszióhoz mint feltételhez köti. A piac megszerzése után 
a ragadozó állam (a) decentralizálhatja a tevékenységet, melynek során (jórészt kijelölt 
szereplőnek) újraosztja a koncessziókat, (b) centralizálhatja a tevékenységet úgy, hogy 
egy újonnan alapított állami vállalat kizárólagos jogosultságává teszi, vagy (c) közpon-
tosíthatja a tevékenységet úgy is, hogy egyes részeit privatizálja szerződéses kihelyezés útján 
[→ 5.5.2.1.], és így sző be alacsonyabb szintű magánaktorokat alvállalkozóként vagy köz-
beszerzések alkalmi nyerteseiként a fogadott politikai család patronális hálójába. De akár-
hogy alakul is, a tevékenység olyan gazdasági aktorokhoz kerül, akik a fogadott politikai 
családban patronálisan alárendelődnek a csúcspatrónusnak. Így a piacfoglaló államosítás 
abban különbözik a liberális demokráciák szabályozóváltozásaitól (noha azok ugyancsak 
kiszoríthatnak korábbi konkurenseket a piacról, és megsérthetik jogukat valamely gaz-
dasági tevékenység végzésére [→ 5.4.2.]), hogy ott a tevékenységet a változtatás után nem 
a vezető politikai elit tagjai végzik.

A hatáskörfoglaló államosítás önkormányzati jogosultságok centralizációját jelen-
ti, melynek során központi állami (közigazgatási) szervezethez csatornázzák az adott 
tevékenységet, jogosultságot (hazánkban erre példa a fővárosi közműcégek, a települési 
önkormányzati, valamint a települési önkormányzatok által vagyonkezelésbe adott kór-
házak államosítása, az egészségügyi és iskolai intézményrendszer centralizációja stb.). 
A csúcspatrónus a hatáskörfoglaló államosítás révén könnyebben tud állami megbízásokat 
adni diszkrecionálisan kijelölt aktoroknak. A hatáskörfoglaló államosítást valójában 
nem is „hatáskörök államosításának” kell felfogni, hanem inkább hatáskörök útján való 
államosításnak: ha a csúcspatrónus centralizálja a döntés jogát arról, hogy ki végezhet egy-
egy gazdasági tevékenységet, akkor szabadon rendelkezhet az adott gazdasági szektorban, 
kiszoríthatja a nem kívánt konkurenseket, és jutalmazhatja a fogadott politikai család 
lojális tagjait.

Az államosítás utolsóként elemzendő típusa az indirekt államosítás, ami azt jelenti, 
hogy az állam fojtogató gazdasági környezetet teremt a kiszemelt cég vagy cégcsoport 
közvetlen államosítása nélkül. Konkrétabban az állam (1) szabályozói vagy költségvetési 
beavatkozással megnehezítheti a működést, és/vagy (2) szabályozhat vagy elfoglalhat 
bizonyos piacokat a célba vett aktorok gazdasági környezetében. Itt nem különböztetünk 
meg altípusokat, lévén többféle indirekt államosítási gyakorlat létezik, mint hogy hasznos 
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tipológiát tudjuk felállítani. Ehelyett inkább részletesebben is elmagyarázzuk a jelenséget. 
Indirekt államosítás esetén egy-egy ágazat, cégcsoport piaci környezetét, illetve annak 
egyes elemeit sajátítja ki az állam anélkül, hogy közvetlenül államosítaná a vállalkozásokat. 
Az ehhez alkalmazott technikák közvetlen és közvetett módszereket egyaránt magukban 
foglalnak (utóbbiakat majd később, a prédavadászat kontextusában elemezzük [→ 5.5.4.1.]). 
Az olyan intézkedések, mint a hatósági árak (pl. rezsicsökkentés), a szektorális és diszkre-
cionális adók (pl. bankadó, reklámadó), vagy a tevékenységet szabályozó/korlátozó 
rendelkezések személyre szabott jogszabályokkal (pl. plázastop) mind a tulajdonosok 
kivéreztetését, a tartós vagy tranzitállamosítás előkészítését, a terület szereplőinek behó-
doltatását, tehát összességében a piaci viszonyokra jellemző személytelen kapcsolatok 
és gazdasági determinációk perszonalizálását és a politikának alávetett függelmi rendbe 
szervezését szolgálják. Az indirekt államosítás nem vált át szükségszerűen végső államosí-
tásba vagy tranzitállamosításba, de magában hordja a járadékoltatás sokirányú lehetőségét.

Az indirekt államosítás gyakran kísérőjelensége a gazdasági pozíciók fogadott családi 
magánkörbe vonásának, a szervezett felvilágon belüli felhalmozásának. Míg a később EU-s 
tagállammá váló posztkommunista országokban a magántulajdonhoz természetes módon 
kötődtek a piaci és gazdálkodási jogosultságok, s ezek egy része került indirekt államosítás 
révén újra állami érdekkörbe, addig ahogy keletre haladunk, ezek csak részlegesen, vagy 
úgy sem tartoztak a megszülető magántulajdonhoz. Ott tehát nem ezen jogosultságok 
visszaállamosításáról, hanem továbbra is állami kézben tartásáról van szó.321

A magyar és az orosz tapasztalatokat összehasonlítva azt látjuk, hogy Orbán rend-
szerint tranzitállamosítást és monopolizáló államosítást alkalmazott a piacok kapcsolati 
alapon történő újraosztására [→ 5.6.1.1.],322 míg Putyin elsősorban inkább az újraállamosítás 
és a deprivatizáció módszereire támaszkodott. Máshogy fogalmazva, Magyarországon az 
újraosztott tulajdonból több van de jure magánkézben, mint Oroszországban, ahol Putyin 
a közvetlen állami tulajdont részesíti előnyben.323 A végeredményt tekintve a két módszer 
között valójában nincs különbség, hisz mindkettő de facto patronális tulajdonlás alá vonja 
a korábban magántulajdoni elemeket [→ 5.5.1.]. Azonban, hogy az egyik csúcspatrónus 
miért a de jure magántulajdont, s a másik miért a de jure állami tulajdont preferálja, 
az a rendszer stabilizálódásának eltérő szintjével magyarázható. Mint a 4. fejezetben rá-
mutattunk, Magyarország a térség egyik kevésbé stabilizálódott patronális autokráciája, 
míg Oroszország jóval messzebb tart már ezen az úton [→ 5.5.1.]. Stabilabb autokráciában 
a csúcspatrónus bízhat abban, hogy nem csúszik ki kezéből az államhatalom és így 
az állami vállalatok feletti kontroll; míg kevésbé stabil autokráciában biztonságosabb 
a tulajdont de jure magánkézben tartani, hogy kormányváltás esetén ne cseréljen 
gazdát. Ezért ésszerű az utóbbi esetben, ha a csúcspatrónus ritkábban él a magáncégek 
direkt államosításának eszközével. Egy olyan, magabiztosabb csúcspatrónus viszont, mint 
Putyin, közvetlenebb módon használhatja az államot, és nyíltabban gyakorolhatja de facto 
tulajdonosi jogait.

321 E jogosultságok körébe tartozhat a nyersanyag-ellátási vagy a szállítási kapacitások központi elosztása, 
vagy a túlszabályozottságként említett jelenség, mely megannyi indokolhatatlan módon teszi lehetővé 
a vállalkozóknak a közigazgatási apparátus általi egzecíroztatását, zsarolását.

322 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 190–203.
323 Ezért beszél Fisun „bürokratikus neopatrimonializmusról”, szembeállítva a neopatrimonializmus 

„oligarchikus” változatával. Az előbbi jellemzői az „állami-bürokratikus monopóliumok és a 
szuper-prezidencializmus alatt a neopatrimoniális uralom félig kényszerítő központosítása”. Fisun, 
„Neopatrimonialism in Post-Soviet Eurasia”, 91–92.
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5.5.3.4. Endogén jogok: a patronalizáció eredménye

Az előző részekben azt vizsgáltuk, hogy a fogadott politikai család milyen technikákkal 
tudja újraosztani a magántulajdont saját tagjainak. Most ennek a folyamatnak az ered-
ményét, a posztkommunista tulajdon-újraosztás nyomán létrejövő tulajdonosi szerkezetet 
vesszük górcső alá.

Az egypiramisos patronális rendszeren belül érvényesülő tulajdonviszonyok elemzése 
az endogén tulajdonjogok állapotának megfigyelése révén érhető tetten. Ezeket a kutatók 
jellemzően mint szimplán „tulajdonjogokat” veszik számba, leírva, hogy mit is jelent 
az, ha valaki „birtokol” valamilyen tulajdont, vagy hogy mit is tud tenni vele. Nagy hatású 
tanulmányukban Edella Schlager és Elinor Ostrom két csoportra osztják a tulajdonjogokat: 
használati jogokra és ellenőrzési jogokra.324 A használati jogok között ezeket említik:

 ◆ hozzáférés, azaz egy meghatározott fizikai tulajdonba való belépés joga;

 ◆ kivonás, azaz a tulajdon „termékei” (nyeresége) megszerzésének joga.

Ezzel szemben az ellenőrzési jogok közé a következő három tartozik:

 ◆ igazgatás, vagyis a belső használati formák szabályozásának és a tulajdon fejlesz-
tések útján való átalakításának joga;

 ◆ kizárás, vagyis a jog annak meghatározására, hogy kinek lehet hozzáférési joga, és 
hogyan lehet ezzel a joggal felruházni valakit;

 ◆ elidegenítés, vagyis az igazgatási és kizárási jog eladásának vagy bérbe adásának 
joga.325

Lényeges, ezeket a „jogokat” mint szociológiai leírásokat, ne pedig egyes aktorok törvény 
szerinti jogait értelmezzük. Máshogy fogalmazva, nem az az érdekes, hogy a tulajdonosok 
mire jogosultak de jure, hanem hogy mit képesek tenni a tulajdonukkal de facto. Liberális 
demokráciában felesleges volna ez a különbségtétel, mivel – ideáltipikus esetben – a de jure 
és de facto jogok egybeesnek, tehát a tulajdonos pontosan azt teheti meg a tulajdonával, 
amire formálisan fel van jogosítva. Azonban patronális autokráciában, illetve abban az 
egypiramisos patronális hálóban, amely a patronalizáció eredményeként jön létre, az ak-
torok de jure és de facto jogai széttartanak. Ha egy gazdasági aktor de jure tulajdonosa egy 
gazdasági egységnek (vállalatnak stb.), az még nem jelenti automatikusan, hogy de facto is 
képes használni és ellenőrizni a tulajdonát.

Mindezt illusztrálandó, vegyük szemügyre a különböző rezsimekben gazdasági 
aktorok formális tulajdonában lévő gazdasági egységek néhány ideáltipikus példáját (5.21. 
táblázat). Liberális demokráciában az, hogy a vállalkozó valamilyen tulajdont birtokol, két 
dolgot jelent: először is, hogy a tulajdonnal kapcsolatos valamennyi használati és ellenőrzési 

324 Schlager és Ostrom, „Property-Rights Regimes and Natural Resources”.
325 A szakirodalomban a használati és ellenőrzési jogoknak ennél terjedelmesebb listái is megtalálhatók 

(egy klasszikus példa Honoré, „Ownership”). Mi azért ragaszkodunk mégis Schlager és Ostrom 
munkájához, mert a felsorolt ötféle jog elegendő ahhoz, hogy kidomborítsuk az egypiramisos 
patronális háló tagjainak tulajdonát jellemző sajátosságokat. Mindazonáltal, aki annak szükségét látja 
egy adott eset leírásában, terjedelmesebb listát is alkalmazhat.
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jogot gyakorolhatja, másodszor, hogy semmilyen politikus (liberális demokráciában 
működő politikai aktor) nem szólhat bele a jogai gyakorlásába. Ezt jelenti a társadalmi 
cselekvés szféráinak szétválása: a gazdasági aktorok teljes autonómiát élveznek a poli-
tikai aktorok viszonylatában. Igaz, a politikusok állami beavatkozáshoz folyamodnak, ami-
vel szabályozzák a magántulajdon használatát. Ám ezek a szabályozások – mint fentebb 
kifejtettük – normatívak és tartós érvényűek is, azaz nem változhatnak meg az egyes 
politikusok szeszélye következtében, hanem csakis a törvényalkotás összetett, demokrati-
kus folyamata útján [→ 4.3.4.]. A szabályozások továbbá – s ez a lényeges pont – nem jelen-
tenek beavatkozást a gazdasági aktorok végrehajtási döntéseibe, hanem az endogén jogok 
gyakorlásának határait definiálják: nem arra adnak utasítást, mit kell tenni, csak azt 
tisztázzák, mit nem lehet megtenni. Más szóval, az alkotmányos államban a szabályozás 
a gazdasági aktorok működésének játékterét hozza létre, a politikai aktoroknak pedig 
nincs rá módjuk, hogy egy magáncég endogén jogait maguk gyakorolják.

Patronális autokráciában más a helyzet, ugyanis a társadalmi cselekvés szférái 
nem válnak szét. Vegyük példának a fogadott politikai család két ideáltipikus gazdasági 
aktorát: a gazdasági strómant és az oligarchát. Ami az előbbit illeti, az alkalmi vagy 
a prémium strómannak nincs használati vagy irányítási joga a tulajdon felett, noha 
formálisan birtokolja azt. A stróman magántulajdona feletti endogén tulajdonjogokat 
valójában a patrónusa gyakorolja (aki oligarcha vagy poligarcha), patrónusával szemben 
pedig a stróman nem élvez autonómiát. Az alkalmi vagy prémium stróman fő funkciója 
az, hogy jogilag megszemélyesítse a patrónus felhalmozott vagyonát, azaz formálisan a 
nevén tartsa azt a vagyont, amit a patrónus törvényesen nem birtokolhatna. A helyzet 
csak kis mértékben tér el az elit stróman esetében, aki magára vállalja a fantomcégek 
működtetésének szerepét is. Ezért a patrónus leadja neki a tulajdonhoz való hozzáférés, 
valamint az igazgatás jogát, a kivonás, kizárás és az elidegenítés joga viszont a patrónus 
kezében marad, aki mindezeket a stróman révén gyakorolja informális kötéseken keresztül.

5.21. táblázat. Az aktorok endogén jogai liberális demokráciában és patronális autokráciában.

Liberális demokrácia
De jure tulajdon = de facto 

tulajdon
Normatív, tartósan 

érvényesülő beavatkozás

Patronális autokrácia
De jure tulajdon ≠ de facto tulajdon
Diszkrecionális, ad hoc beavatkozás

Endogén jogok Vállalkozó Politikus

Gazdasági 
stróman 

(alkalmi vagy 
prémium)

Gazdasági 
stróman (elit) Oligarcha

Poligarcha 
(csúcs-

patrónus)

Használati 
jogok

Hozzáférés + - - + + +

Kivonás + - - - + - +

Ellenőrzési 
jogok

Igazgatás + - - + + +

Kizárás + - - - + - +

Elidegenítés + - - - + - +
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Az oligarcháknak az egypiramisos patronális hálóban elfoglalt helyzetének megértéséhez 
érdemes felidéznünk azt a 3. fejezetbeli megállapítást, miszerint az oligarcha végső so-
ron a csúcspatrónus elit strómanja [→ 3.4.3.]. Ezért egyfelől az oligarcháknak ugyanazok 
a jogaik, mint az elit strómanoknak: joguk van, hogy hozzáférjenek a tulajdonukhoz, 
valamint hogy igazgassák azt. Másfelől azonban van némi autonómiájuk a kizárás, 
kivonás és elidegenítés tekintetében, bár ez az autonómia korlátozott. Ez abból a tényből 
ered, hogy a csúcspatrónus dönthet úgy önkényes alapon, hogy átveszi az oligarchái 
tulajdona feletti endogén jogok gyakorlását. A csúcspatrónus beavatkozása diszkrecionális 
és ad hoc jellegű: nem kell követnie semmiféle normatív szabályt a tekintetben, hogy kinek 
az útján vagy mikor avatkozik be a kliensei vezetési döntéseibe. Túl ezen, a csúcspatrónus 
informális korlátokat állít fel, és többé-kevésbé behatárolja, mire költhetik az oligarchák 
a formális vagyonukat. Ezek a korlátok hatásukat és jellegüket tekintve a formális állami 
szabályozásra emlékeztetnek, de nincsenek kodifikálva, és informális módon, a szabályt be 
nem tartók elleni negatív diszkrecionális állami beavatkozással érvényesítik őket. Patronális 
autokráciákban az oligarchák elé állított tipikus informális korlát például az, hogy tilos 
politikai ellenfeleket támogatniuk, illetve új patronális hálózatokat létesíteniük, mivel az 
ilyen cselekménnyel megsértenék a fogadott politikai család egyközpontú jellegét.326 Más 
informális korlátozások vonatkozhatnak például a tőkekiáramlás, azaz a tulajdon külföldre 
juttatásának lehetőségeire,327 valamint a javak öröklésére. Az öröklés kérdése különösen 
érdekes egy stróman esetében: mivel nem ő a valódi tulajdonos, javai zömét nem a hozzá 
formálisan kötődő, vér szerinti rokonok vagy leszármazottak örökölik, hanem a fogadott 
család más szereplőihez, strómanjaihoz vagy oligarcháihoz kerül. Megfordítva a dolgot, 
azt is mondhatjuk, hogy haláluk után derül ki egyes gazdasági szereplőkről, hogy meny-
nyire is voltak autonóm tulajdonosok, és milyen mértékben strómanok: hogy mennyire 
tartozott hozzájuk a tőkéjük, és mennyire ahhoz a patrónushoz, aki a vagyont – az eddig 
jogi álcát biztosító stróman kiesésével – kénytelen a hálózatán belül újraallokálni. Magyar-
országi példaként érdemes felhozni a 2019-ben elhunyt Andy Vajna esetét, akinek a halála 
után cégbirodalma legnagyobb részét (köztük kaszinókat és a TV2 televíziós csatornát) nem 
az özvegye, hanem Orbán fogadott politikai családjának oligarchái és strómanjai vették át.328

Az előző bekezdésben leírtakból következik, hogy a fogadott politikai család tulaj-
donának végső tulajdonosa a csúcspatrónus. Nem mindig gyakorolja jogait, és ha úgy 
találja, hogy a decentralizáltabb igazgatás egyben hatékonyabb is, a vezetői döntések egy 
részét leadhatja klienseinek, oligarcháknak vagy alacsonyabb szintű poligarcháknak. 
De a csúcspatrónusnak így is de facto joga van, hogy rendelkezzék minden, a család 
tulajdonosi körébe eső tulajdonnal, viszont nincs de jure joga ugyanennek a tulajdon-
nak bármely elemével kapcsolatban. Jogi nézőpontból, avagy a nyugati liberális demokrá-
ciákhoz szokott megfigyelő szemével nézve a csúcspatrónus nem különbözik jelentősen a 
politikus nyugati típusától: egyiküknek sincs törvényes felhatalmazása, hogy hozzáférjen 
a gazdasági aktorok magántulajdonához, nincs joga a kivonáshoz, igazgatáshoz, kizáráshoz 
vagy elidegenítéshez. Míg azonban olyan környezetben, ahol a társadalmi cselekvés szférái 
elkülönülnek, a politikusoknak tényleg nincsenek ilyen jogaik, olyan környezetben, ahol 
összejátszás van e szférák között, a csúcspatrónusnak minden de facto joga megvan ahhoz, 
hogy használja és ellenőrizze a fogadott politikai család magán-vagyontárgyait.

326 Vö. Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”.
327 „Billionaires in Moscow Try Building Dynasties for Post-Putin Era”.
328 Oroszi, „Fidesz-közeli oligarchákhoz került a Vajna-örökség legjava”.
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5.5.3.5. A hatalomhoz kötött tulajdon rendszere: a piacgazdaságtól           
a kapcsolati gazdaságig  

Az előző részt azzal fejeztük be, hogy egy olyan megfigyelő – mondjuk politikatudós –, aki 
a nyugati demokráciákhoz van szokva, nem tudja megkülönböztetni a poligarchát a politi-
kustól, mivel a kettőnek ugyanaz a formális identitása. Hasonlóképpen azt is mondhatjuk, 
hogy egy közgazdász, aki a nyugati piacgazdaságokban otthonos, nem tudja megkülönböz-
tetni a vállalkozót az oligarchától – ugyanebből az okból. Ha a társadalmi cselekvés szféráit 
elkülönültnek fogjuk fel, és adottnak vesszük a de jure és a de facto identitás egyezését, nem 
érthetjük meg a poligarchák és az oligarchák jelenségét.

Mindebből a tulajdon uralkodó típusára nézve is fontos következtetéseket lehet levonni. 
A közgazdasági gondolkodás főáramában domináns nézet a magán- és állami tulajdon 
kettőssége, s ezen az alapon hasonlítják össze a gazdaságokat, mármint hogy a magán- 
vagy az állami tulajdon dominanciáján alapulnak-e. A rendszerváltó privatizációnak 
ugyancsak pont a tulajdontípus normatív átalakítása volt a célja, vagyis az állami tulajdon 
dominanciájának felváltása a magántulajdonéval, és ennek eredményeként a kapitalizmus 
bevezetése. A magán/állami dichotómia azonban nem válik be az értelmezésben, ha 
a posztkommunista országok és a társadalmi cselekvés szféráinak összejátszásról van szó – 
arról, amiből a tulajdonjogok fentebb leírt allokációja is következik. Ezért célszerű beve-
zetni egy olyan tulajdoni fogalmat, amely világosan utal e szétválás hiányára: a hatalom-
hoz kötött tulajdon (hatalom&tulajdon) fogalmát.

• Hatalom&tulajdon (vagy hatalomhoz kötött tulajdon) az a tulajdon, melyet 
a tulajdonos informális politikai kapcsolatai szerint működtetnek és védelmeznek. 
A politikai kapcsolat jelentheti azt, hogy a tulajdonos egy kliens (ha a tulajdonát 
mint a patrónusénak gazdasági strómanja birtokolja), vagy azt, hogy ő a patrónus 
(ha a tulajdonát mint oligarcha vagy poligarcha birtokolja, és a strómanjának for-
mális/legális tulajdona felett is ő gyakorolja a tulajdonjogokat).

A hatalom&tulajdon kifejezés (vlaszty&szobsztvennoszty) bevett kifejezés az orosz szak- 
irodalomban.329 Egyúttal azt is felismerték, hogy a hatalomhoz kötött tulajdon domi-
nanciája újfajta gazdasági rendszert jelez, amennyiben a gazdasági rendszert a domináns 
tulajdontípus határozza meg. A parancsgazdaság esetében láttuk, hogy az állami tulajdon 
dominál, míg a piacgazdaságok jellemzője a magántulajdon uralma. Azt a gazdaságot 
pedig, ahol a hatalomhoz kötött tulajdon a tulajdon domináns formája, kapcsolati gaz-
daságnak nevezhetjük.

Az 5.6. részben összehasonlító elemzést adunk a gazdaság három imént említett 
típusáról. De ezen a ponton megelégszünk azzal, hogy Igor Berezsnoj és Vjacseszlav Volcsik 
munkájára hivatkozzunk, akik a hatalomhoz kötött tulajdonon alapuló rendszer már 

329 Ryabov, „The Institution of Power&Ownership in the Former U.S.S.R”. Rjabov valójában tágabban 
határozza meg a hatalomhoz kötött tulajdont, és a piaci és a politikai szféra legkülönfélébb összejátszásaira 
és összeolvadásaira alkalmazza, beleértve a feudalizmust és a kommunista diktatúrákat. Ebben a 
felfogásban az állami tulajdon a hatalomhoz kötött tulajdon formális és személytelen fajtája lenne, míg 
az, amit mi ezzel a kifejezéssel jelölünk, az informális és személyes típusa. Itt azonban – bár etimológiailag 
jogos a fogalom ilyesfajta kiterjesztése (hiszen mindegyik esetben „hatalomhoz” kötődik a „tulajdon”) 
fogalmi rendszerünk céljait szem előtt tartva leszűkítjük a fogalmat az informális kapcsolatokra.
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kifejlett formáját elemzik. Szerintük az ilyen rendszernek három alapvető jellegzetessége 
van: (1) „A tulajdoni jogok biztosítása egy bizonyos tulajdonra csak az államnak mint az 
elosztás (vagy újraosztás) végrehajtójának aktív részvételével lehetséges”; (2) „Bármely 
tulajdon bármikor kisajátítható, ha a hatóságok (bármely szinten) érdekeltté válnak 
az újraosztásában”; (3) „Az állami vagy más hatóságok járadékot szednek (explicit vagy 
implicit módon) a tulajdon után a hatalom&tulajdon keretén belül”.330 Valójában míg az 
(1)-es sajátosság minden kapcsolati gazdaságra jellemző lehet, a (3)-as sajátosság csak 
azokra, melyek kleptokratikus állammal társulnak (ahol a folyó jövedelmeket sajátítják ki 
illegálisan), a (2)-es sajátosság pedig ragadozó államban érvényesül, ahol a tőkét (vagyis 
a folyó jövedelem forrását) veszik át illegálisan. A ragadozó államok törvénytelen vagyon-
lerablást folytathatnak politikai és gazdasági céllal egyaránt – e kettőt pedig alig lehet 
megkülönböztetni a hatalomhoz kötött tulajdon rendszerében.

5.5.4. Prédavadászat és gazdasági dinamika: becserkészési 
érték, vadászati érték és zsákmányérték

5.5.4.1. Vadász és préda: a tulajdon-átruházás dinamikája a központilag 
vezérelt céglerablásban

Amint Harold Demsetz közgazdász kifejti, ha bármely gazdaságban „végrehajtanak egy 
tranzakciót, tulajdonjogok két kötege cserél gazdát. Az egyik jogköteg gyakran valamilyen 
fizikai termékhez vagy szolgáltatáshoz kötődik, de a csere tárgyának értékét a jogok értéke 
határozza meg”.331 Ha ezt az értelmezést használjuk fogalmi keretnek, azt mondhatjuk, 
hogy a piaci résztvevők közötti különféle cserék nem egyebek, mint tulajdon-átruházások, 
és legyen szó önkéntes/kényszert alkalmazó, avagy formális/informális cseréről, minden 
esetben tulajdonjog-kötegek cserélnek gazdát.

Egy liberális demokrácia piacgazdaságában a tulajdonjog-átruházások dinamikáját 
dominánsan az eladók és vevők kétoldalú, önkéntes döntései határozzák meg. A szabá-
lyozói beavatkozások leszűkítik az áruk és szolgáltatások kínálatát azokra, melyek megfelel-
nek az állam által előírt, normatív követelményeknek, a költségvetési beavatkozások 
pedig újraosztják egyik csoport vagyonát a másiknak, de mindezek nem determinálják 
a tulajdonosi szerkezetet. Inkább egyfajta keretet alakítanak ki vagy kiindulópontot adnak 
az aktoroknak a vagyon és a lehetőségek tekintetében, ők pedig ezt a „kezdeti” leosztást 
az önkéntes cserék során szabadon módosíthatják. Az újraosztott tulajdonhoz nem kap-
csolódnak további állami előjogok, sem teljes állami védelem a profit és veszteség szabá-
lyozott piacon érvényesülő mechanizmusával szemben. A tulajdonszerkezetet ilyenformán 
döntően az önkéntes piaci tranzakciók formálják.332

Amikor azonban a tulajdon-átruházások jellege az önkéntestől eltolódik a kény-
szert alkalmazó felé, a vevőkből vadász, az eladókból pedig préda lesz.333 Miután az 

330 Berezhnoy és Volchik, Isszledovanyije ekonomicseszkoj evolucii insztyituta vlasztyi-szobsztvennosztyi 
[A hatalom&tulajdon intézménye gazdasági kifejlődésének vizsgálata], 116.

331 Demsetz, „Toward a Theory of Property Rights”, 163.
332 Poirot, „Ownership as a Social Function”.
333 A „préda” terminust a továbbiakban az egyszerűség kedvéért egyformán használjuk a kiszemelt cégre, 

valamint annak tulajdonosára.
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aktorok felveszik ezeket a szociológiai szerepeket, a tulajdon-átruházás dinamikáját első-
sorban a vadászok egyoldalú, kényszert alkalmazó döntései határozzák meg. A patro-
nális rezsimekben vadászok lehetnek (a) autonóm oligarchák (ha a rendszer nem egyköz-
pontú), vagy (b) fogadott politikai családok csúcspatrónusai, vagy (c) alpatrónusok, akik 
a csúcspatrónusuktól megkapják a prédavadászat jogát. Amikor a szóban forgó zsákmány 
egy gazdasági egység (cég stb.), céglerablásról beszélünk, amikor pedig ennek végrehaj-
tásához a közhatalom vértelen eszközeit használják, vagy szürke lerablásról (ez az (a) 
változat domináns módszere), vagy törvényesített lerablásról (ez a (b) változat domináns 
módszere), vagy a kettő kombinációjáról (ez a (c) változatban leggyakoribb vadászati 
módszer) van szó.

Mivel a vadászati cselekményeket a vadászok céljai határozzák meg, leginkább az ő 
nézőpontjukból alakíthatunk ki egy megfelelő, leíró elemzést.334 Magyarán szólva azokra 
a tényezőkre kell összpontosítanunk, amiket a vadászok maguk számba vesznek. Pontosan 
ezt a nézőpontot ajánlja Mehrdad Vahabi közgazdász, aki több művében elemezte a 
prédavadászat politikai gazdaságtanát.335 Vahabi „A Positive Theory of the Predatory 
State” (A ragadozó állam pozitív elmélete) című cikkében megkülönbözteti a vagyontárgy 
gazdasági értékét, ami azt jelöli, hogy mennyire vonzó a piac szemében, azaz milyen 
áron adható el önkéntes tranzakcióban, valamint a zsákmányértékét, ami azt jelöli, 
hogy mennyire vonzó a vadász szemében, azaz hogy kényszert alkalmazó kivásárlással 
mit lehet belőle átruházni.336 Vahabi szerint a zsákmányérték „[az eszköz] kivonulási 
lehetőségétől függ. Ezt a lehetőséget két tényező határozza meg: (1) a vagyontárgy kisajá-
tításának nehézségi foka; (2) a vagyontárgy képessége arra, hogy kibújjon a kisajátítás 
alól. Egy prédavadászat-elleni szemszögből nézve: minél inkább mobil és láthatatlan egy 
vagyontárgy (azaz vagy van rejtett képessége, vagy könnyű elrejteni, esetleg álcázni), annál 
inkább ellenálló a fosztogatásra vagy kisajátítására irányuló intézkedésekkel szemben” 
(kiemelések az eredetiben).337

A zsákmányérték fogalma rendkívül jól használható, mégis jobban ki kell bontani, 
ha valósághűen akarjuk leírni a posztkommunista térségben folyó prédavadászat dinami-
káját. Elfogadjuk Vahabi tételét, mely szerint úgy kell néznünk az eszközöket (vagyon-
tárgyakat), ahogy a vezető politikai elit teszi, azonban az elemzés szempontjából hasznos 
megkülönböztetni az eszközök többféle értékét annak alapján, hogy a vadászati folyamat 
mely szakaszára vonatkoznak. Ennek megfelelően a prédavadászatot három egymás utáni 
szakaszra osztjuk:

 ◆ a becserkészési szakasz az, amikor a vadász, azaz a ragadozó állam338 még csak 
keresi a prédát (itt a célba vett vagyontárgynak becserkészési értéke van);

334 Kevésbé leíró jellegű, inkább a ragadozó állam közgazdasági szakirodalmára alapozott, elméletibb 
modellt adunk közre a Public Choice folyóiratban megjelent tanulmányunkban. Madlovics és Magyar, 
„Post-Communist Predation”.

335 Vahabi, The Political Economy of Predation. Vahabi definíciója tágabb a miénknél, de minden itt tárgyalt 
esetre alkalmazható. Vö. Vahabi, 41–45.

336 Vahabi, „A Positive Theory of the Predatory State”.
337 Vahabi, „A Positive Theory of the Predatory State”, 157.
338 Angolul a két kifejezés ugyanazt a szótőt használja (predator, illetve predatory state), magyarul azonban 

a szerzők a predator szó fordításaként – a szó szerinti „ragadozó” helyett – a képszerűbb „vadász” 
kifejezés mellett döntöttek. (A szerk.)
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 ◆ a levadászási szakasz akkor kezdődik, amikor kiválasztják a zsákmányt, s beletar-
tozik a célba vett préda „hajtása” is az állami kényszerítés eszközeivel (itt a célba 
vett vagyontárgynak vadászati értéke van);

 ◆ az elfogyasztási szakasz akkor kezdődik, amikor a levadászási szakasz sikeresen 
véget ér, és a kiszemelt vagyontárgy a fogadott politikai család tulajdonosi körébe 
kerül (itt a célba vett vagyontárgynak zsákmányértéke van).339

Mint az államosítás különböző típusainak, illetve a szürke és a törvényesített lerablásnak 
a taglalásánál láttuk [→ 5.5.3.], egy vadász többféle célpont közül választhat, és a hármas 
szakaszolás valamennyi esetre alkalmazható. Az egyes prédavadászatok részletei mindamel-
lett eltérőek lehetnek (lásd lentebb), de a következőkben az alighanem leginkább reprezen-
tatív példát elemezzük: a központilag vezérelt céglerablást. Ez a példa nemcsak empirikus 
értelemben reprezentatív, hanem – ami fogalmi eszköztárunk szempontjából fontosabb 
– elméleti értelemben is. A premodern ragadozók, például a különféle banditák340 ugyan 
a saját privát hasznukra sajátítottak ki tulajdont, de őket a tulajdon mint kincs érdekelte: 
értéktárgyak, kereskedelmi áruk, élelem stb., amit el lehet fogyasztani vagy el lehet adni; 
arany, amit pénzként lehet használni, és így tovább.341 A posztkommunista vadászok eseté-
ben azonban a fogadott politikai család nem azért szerzi meg a céget, hogy eladja vagy 
elfogyassza (fizikai) eszközeit. A vadászt nem mint kincs érdekli a tulajdon, hanem mint 
tőke: fel akarja használni arra, hogy belépjen egy piacra s ott működjön, az elfogyasztási 
szakaszban különféle diszkrecionális előnyökhöz jutva állami beavatkozás révén. Ennek 
szemszögéből lehet jól megérteni a posztkommunista prédavadászatot, pontosabban: ez 
a három egymás utáni szakasszal modellezhető ragadozó cselekmények indítéka.

A következőkben a prédavadászat három szakaszát írjuk le, mindig különbséget téve 
a között, hogy mi a cég értéke (1) a piac szemében és (2) a vadász szemszögéből (5.14. 
ábra). Először, a becserkészési szakaszban a ragadozó állam még nem avatkozik be, így 
a kiszemelt célpont zaklatás nélkül működhet. Az ár, amelyen az illető céget egy önkéntes 
tranzakció során el lehetne adni, azt fejezi ki, mennyire vonzó a piac szemében: ez a cég 
piaci ára, ami megegyezik a diszkrecionális állami beavatkozás nélküli értékével. Lévén hogy 
csak normatív, közpolitikai szabályozásnak van alávetve, és semmiféle diszkrecionálisan 
célzott beavatkozásnak, a cég értékét nevezhetjük zaklatás nélküli értéknek is, amit Vu-
val jelölünk.342

A vadász szemszögéből azonban az számít, hogy érdemes-e megkaparintani a céget 
vagy sem. Nem az az érték releváns, amit a vadász hajlandó volna megfizetni önkéntes 
tranzakció során, hanem (1) a kényszert alkalmazó átvétel költségei és (2) az a haszon, amit 
potenciálisan élvezhet a sikeres elfoglalás után. Röviden, amit a vadász a cég becserkészési 
értékének tekint: ez fejezi ki, hogy a potenciális célpont kellően vonzó-e ahhoz, hogy 
tényleges prédává váljon.

339 Vahabi tanulmányában a „zsákmányérték” (booty value) azt jelöli, amit mi „becserkészési értéknek” 
nevezünk, vagyis a levadászás előtt felmért értéket. Mi eltérő megfogalmazásokat használunk, amelyek 
jobban illenek a háromszakaszos prédavadászati folyamathoz.

340 Ez jelenthet az olsoni értelemben kóbor vagy helyben maradó banditákat is [→ 7.4.7.2.]. Vö. Vahabi, 
The Political Economy of Predation, 41–89.

341 Vahabi, „A Positive Theory of the Predatory State”, 160–162.
342 A jelölések az angol kiadás jelöléseit követik. (A szerk.)
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A cég becserkészési értéke két részből áll. Egyfelől magában foglalja a cég feltételezett 
értékét, ami azt az előnyt jelenti, amire a vadász számít, mihelyt megkaparinthatja a céget, 
s mint tőkét elkezdheti használni. A feltételezett érték (1) a cég piaci értékének és (2) az ál-
lami tevékenység potenciális menedéknyújtó hatásának az összege.343 A „menedéknyúj-
tás” 3. fejezetben ismertetett fogalma ebben a kontextusban azt jeleni, hogy a vadász 
az átruházás után védelmezővé lép elő,344 és képes lesz a fogadott politikai család ren-
delkezésére álló különféle eszközöket a cég fellendítésére és értéke növelésére használni. 
Pontosabban a megszerzett céget lehet támogatni (1) direkt eszközökkel, ami a cég javára 
történő diszkrecionális állami beavatkozás alkalmazását jelenti, de – ha a vadász patrónus 
vagy alpatrónus – támogathatja (2) indirekt eszközökkel is: az állami vagy a patronális 
média erősítheti a cég reputációját, s így vonzóbbá teheti önkéntes ügyletekben a magán- 
aktorok számára. Az indirekt eszközök használata kapcsán persze elsősorban nem arra 
kell gondolni, hogy a magánaktorok tudomásul veszik, hogy a jobban reklámozott 
cég jobb eladó. Inkább arról van szó, hogy a magánpiac számára világos lesz, hogy a cég 
mostantól a fogadott politikai család körébe tartozik, tehát nagy nyereséget fog elérni 
a diszkrecionális állami beavatkozás hátszelének köszönhetően.

Nem minden gazdasági egység alkalmas egyforma mértékben arra, hogy hasznot 
húzzon a diszkrecionális állami beavatkozásból. Ebből a szempontból a cégek – vadászok 
által számba vehető – potenciáljának három fajtáját kell megkülönböztetnünk: (a) a piaci 
potenciált, vagyis azt, hogy adhat-e egyszeri költségvetési transzfer vagy szabályozó-
változás akkora lendületet a cégnek, hogy a korábbinál nyereségesebben tudjon működni 

343 Kutatók szerint az oroszországi „rejgyersztvót direkt gazdasági célokkal űzik: egy korrupt hivatalnok 
vagy üzletember meglát egy nyereséges céget, és egyszerűen úgy dönt, hogy elveszi”. Lanskoy és Myles-
Primakoff, „Power and Plunder in Putin’s Russia”, 80. Lásd még Higgins, „Russia Wants Innovation, 
but It’s Arresting Its Innovators”.

344 Vö. Vahabi, The Political Economy of Predation, 69–76.

5.14. ábra. A prédául kiszemelt cégek kompetitív és kapcsolati piaci értékének ideáltipikus dinamikája. 
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a piacon még akkor is, ha nem kap további állami támogatást (egyszeri tőkeinjekció, 
építési engedély másoknál jobb feltételekkel stb.); (b) a járadékvadászati potenciált, 
vagyis azt, hogy a piacot, ahol a cég működik, lehet-e úgy szabályozni, hogy a tulajdonos 
(nagyobb) járadékhoz jusson (mesterséges keresletet teremteni a termékei iránt, a techni-
kai kapacitását járadékot produkáló módon bekapcsolni egy termelési láncba stb.); és 
(c) kleptokratikus potenciált, vagyis azt, hogy az adott cég alkalmas-e törvénytelen 
járadékvadászatra (túlárazott közbeszerzéseket nyerhet el,345 olyan pénzmosodának lehet 
a része, mely a közpénzt magánpénzzé alakítja át stb.). Amikor a vadász ezekkel a poten-
ciálokkal kalkulál, azt is számításba kell vennie, hogy milyen valószínűséggel tudja 
kiaknázni ezeket a lehetőségeket. A valószínűséget pedig nem más, mint az önkényességi 
amplitúdó határozza meg [→ 2.4.6.]. Ha tehát a prédavadászatot egy oligarcha folytatja, 
a potenciálok kiaknázásának esélye csekély vagy mérsékelt, mert az oligarcha egy foglyul 
ejtett állam esetében csak részlegesen tudja befolyásolni az állami beavatkozásokat. Ha 
a prédavadászatot alpatrónus folytatja, a valószínűség már nagyobb, amennyiben számíthat 
arra, hogy a csúcspatrónus diszkrecionálisan beavatkozik a fogadott politikai család tulaj-
donosi körében lévő cég javára. Végül ha a prédavadászatot a csúcspatrónus műveli, a való-
színűségből bizonyosság lesz, lévén ő korlátozatlan hatalommal rendelkezik a törvény-
hozásban általában és az állami beavatkozás felett konkrétan (maximális önkényességi 
amplitúdó).

Algebrai képlettel a feltételezett értéket úgy írhatjuk fel, hogy

Vf = Vu,t–2 + Sspp

ahol Vf a cég feltételezett értéke, Vu,t–2 a cég zaklatás nélküli értéke a becserkészési 
szakaszban (azaz a piaci értéke két időszakkal a referenciaszakasznak vett elfogyasztási 
szakasz előtt), és Sspp az állami tevékenység potenciális menedéknyújtó hatása.

A feltételezett értékből úgy lesz becserkészési érték, ha figyelembe vesznek további 
három faktort:

1. Először is a vadász szemében – mint Vahabi rámutat – az átvétel költsége csökkenti 
az eszköz értékét. A becserkészési szakaszban, amikor még nem kezdődött meg a 
vadászat, a ragadozó állam csak az átvétel potenciális költségével tud számolni, amit 
az határoz meg, hogy mi lenne a vele mint vadásszal szembeni ellenállás várható 
mértéke a levadászási szakaszban. Máshogy fogalmazva, a potenciális költség kiter-
jed (1) azokra az erőforrásokra, melyeket a vadász kénytelen lenne a préda elejtésére 
fordítani és (2) a levadászás okozta járulékos kárra.

Az (1) és (2)-t meghatározó tényezők között az (1)-be egyfelől beletartozik 
az ár, amit a vadásznak fizetnie kell a prédaként kiszemelt cégért. Másfelől az (1) 
a préda mobilitásával és eltulajdoníthatóságával, illetve az utóbbi nehézségével 
arányosan növekszik. Vahabi mobilitás alatt a tulajdonosnak azt a képességét érti, 
hogy elszökjön a prédavadászat elől oly módon, hogy tulajdonát kivonja a ragadozó 

345 A ragadozó állam közbeszerzéseit (megrendeléseit) bármely, a csúcspatrónus által alapított fantomcég 
megkaphatja. Ami viszont a külső (például EU-s) pénzeket illeti, ott már gyakran támasztanak olyan 
(jogi, szakmai vagy tapasztalatra vonatkozó) követelményeket, amelyeket a frissen alapított cégek nem 
tudnak teljesíteni.
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állam hatóköréből (elrejti vagy földrajzilag elköltözteti).346 Az eltulajdoníthatóságot 
viszont (a) a vagyontárgy specifikussága határozza meg, vagyis egy cég esetében az, 
hogy „egy konkrét beruházás folytatása [milyen] speciális vállalkozói adottságokat 
kíván meg, így marketing-, finanszírozási, ellenőrzési, koordináló és hálózatépítési 
képességeket”, melyeknek a vadász esetleg híján van;347 és (b) meghatározza ezen-
kívül a zsákmány felé boruló védernyő ereje. Egyáltalán nem biztos, hogy a nem 
korrupt vállalkozó felett van védernyő (azaz törvénytelen politikai védelem), de 
még a fogadott politikai család tagjai is átélhetik a védernyő meggyengülését, ha 
a csúcspatrónus így dönt (pl. büntetésből, vagy mert ezzel a taktikával kívánja 
felélénkíteni az alpatrónusok versengését [→ 2.2.2.3.]). Ami pedig a (2)-es tényezőt 
illeti, a járulékos károkkal a vadász csak akkor számol, ha (a) ő maga országos 
(azaz nem helyi szintű) patrónus, (b) hatalmon van, azaz csúcspatrónus s egyben 
a végrehajtó hatalom feje, és (c) a károk a patronális háló politikai pozícióit és stabilitá-
sát veszélyeztetik. A károknak három típusát tudjuk megkülönböztetni. Vannak 
először is gazdasági károk, vagyis olyan makrogazdasági problémák, amelyeket a 
kényszert alkalmazó felvásárlás okozhat a nemzetgazdaságnak (azaz a választóknak). 
A gazdasági károk lehetősége az ún. too big to fail, azaz „túl nagy, hogy bukjon” cégek 
esetében áll fenn: olyan gazdasági egységekről van szó (többnyire pénzintézetekről), 
amelyek olyan nagyok és annyira össze vannak szövődve a gazdaság többi részével, 
hogy a működésükben bekövetkező bajok a nemzetgazdaság nagy részére átterjed-
hetnek.348 Másodszor tisztán politikai károkról is szó lehet, melyek vagy belföldi 
problémák (ha a felvásárlás önmagában is heves társadalmi ellenállást vált ki), vagy 
nemzetköziek (ha a felvásárlás diplomáciai feszültségeket okoz, mivel ellenezhetik 
más országok és/vagy nemzetközi szervezetek). A harmadik lehetőség az, hogy 
társadalmi károk keletkeznek, amikor a felvásárlás és a vállalkozás nem megfelelő 
működése olyan gondokhoz vezet a szociális szolgáltatásokban, hogy a vezető poli-
tikai elit elveszti népszerűségét.

2. A vadásznak másodszor számba kell vennie az állami tevékenység potenciális in-
tegritás-megtörő hatását. A korábbi leírásunknak megfelelően „az integritás meg-
törése” arra utal, hogy kényszert alkalmazva szorítják rá a pillanatnyi tulajdonost 
(kártérítéssel vagy anélkül) a vagyontárgy átadására [→ 3.6.3.2.]. Ha erőszakos vagy 
„fekete” lerablásról volna szó, valójában negatív előjellel kéne számba vennünk 
ezt a hatást, hisz a céglerablás véres eseteiben a közvetlenül használt erőszak kárt 
tehet a prédában, amit aztán csak amortizált állapotában lehetne birtokba venni.349 
Szürke és törvényesített lerablás esetén azonban az integritás megtörését az államha-
talom vértelen eszközeivel végzik el, méghozzá az állami tevékenyég fentebb leírt, 
direkt és indirekt arzenálját bevetve, csak fordított, büntető céllal. Fontos, hogy ezek 

346 Soós, „Sarcolás különadókkal”.
347 Vahabi, „A Positive Theory of the Predatory State”, 157–160. Vahabi valójában négy olyan tényezőt 

sorol fel, amely az eltulajdoníthatóságot befolyásolja (az állam hozzáférési lehetősége, koncentráltság 
vagy szétszórtság, a vagyontárgy specifikussága, mérhetőség), de a modern prédavadászat esetében 
ezek közül csak egy – a vagyontárgy specifikussága – releváns.

348 Stern és Feldman, Too Big to Fail.
349 Igaz, gyakran nem a prédacég sérül, hanem a célba vett tulajdonos (fizikai bántalmazás).
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az eszközök kizárólag addig teremtsenek fojtogató környezetet, ameddig a célpont 
még préda, így pedig az integritás megtörésének nem negatív, hanem pozitív hatása 
van: az integritás megtörése csökkenti az árat, amit a vadásznak a célba vett cég 
tulajdonosa részére kell fizetnie a prédáért. Az integritás megtörésének ereje vagy 
az árcsökkenés, amit a vadász elérhet, csakis a sebezhetőségi amplitúdótól függ [→ 
5.4.1.2.].

3. Végezetül, míg az integritás megtörése és a menedéknyújtó hatás a célpont gazdasági 
kívánatosságát fokozza, lehet, hogy a vagyontárgyat politikai szempontból is érdemes 
megszerezni. Amennyiben a prédavadászat célja nem (kizárólag) gazdasági, hanem 
politikai, a prédavadászat potenciális politikai haszonnal is jár. Erre jellemzően 
akkor kerülhet sor, ha a csúcspatrónus azért próbálja becserkészni a prédát, hogy 
(a) meggyengítsen egy rivális oligarchát vagy (születőben lévő) patronális hálót, (b) 
visszavegye a fogadott politikai család egy kegyvesztett (illojális stb.) tagjának tulaj-
donát, (c) felhasználja a vagyontárgyat a politikai gépezetében (főleg ha médiáról van 
szó), vagy (d) mint alkutételt használja, hogy mint vadásznak jobb pozíciója legyen 
a jövőbeli politikai vagy gazdasági alkukban.350

Algebrai képlettel a becserkészési értéket, azaz a potenciális zsákmány vonzerejének 
értékét úgy írhatjuk fel, hogy

Vs = Vf + Sibp + P – Cp

ahol Vs a cég becserkészési értéke, Vf a cég feltételezett értéke, Sibp az állami tevékenység 
potenciális integritás-megtörő hatása, P a politikai haszon, és Cp az eltulajdonítás poten-
ciális költsége. Kívülálló számára nehéz feladat számszerűsíteni a Cp részét alkotó politikai 
elemet, valamint a P-t, mivel nincs magától értetődő pénzbeli kifejeződésük, mértékük 
pedig teljességgel a csúcspatrónus szubjektív becslésétől függ (mennyi pénzben kifejezhető 
árat hajlandó fizetni egy rivális oligarcha meggyengítéséért stb.). Amikor azonban az 
eltulajdonítás illojalitásra adott válasz, azt mondhatjuk, hogy a csúcspatrónus számára 
lényegében bármilyen árat megér a prédavadászat véghezvitele (P lényegében végtelen). 
Ennek az egyszerű oka az, hogy ha a csúcspatrónus azt mutatja, hogy nem torolja meg az 
illojalitást, akkor kliensei nem lesznek lojálisak, és a csúcspatrónusból végső soron „béna 
kacsa” válik.351 Ám ezt az értelmezést a játékelmélet segítségével tovább árnyalhatjuk, mint 
azt már megemlítettük az előző fejezetben. Konkrétan a csúcspatrónus részéről racionális 
döntés egy ún. elköteleződési stratégia választása, hogy lecsaphasson az illojalitásra azzal 
a szándékkal, hogy megmutassa, hajlandó „élet-halál harcba” is belemenni, így véve el 
kliensei kedvét az illojalitástól [→ 4.4.3.2.].

A becserkészési érték egyenlete egyszerűen egy költség-haszon elemzést foglal 
össze: Cp a potenciális költséget jelenti, míg az összes többi elem a potenciális haszonra 
vonatkozik. Az elemzés technikai oldaláról szólva meg kell említenünk, hogy az állami 
beavatkozás potenciális hatásának felmérése hírszerzői munkát igényel. Amint Markus 
kifejti, „a lerablás előkészítő fázisában a célba vett vállalatról szóló következő információk 
döntő fontosságúak: tulajdonosi szerkezet, részletes pénzügyi helyzet (beleértve a kinnlevő-
ségeket), a cég múltbeli jogsértéseinek listája, információk a munkaügyi kapcsolatokról 

350 Az utóbbira példákért lásd Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 207.
351 Hale, Patronal Politics.
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a célba vett cégen belül, személyes információk a vállalatvezetőkről és így tovább”.352 
Ezek közül az adatok közül sokhoz akadálytalanul hozzájuthatnak az állami hivatalok, 
vagy rutinszerű vállalati ellenőrzések során jogosultak kikérni őket.353 Miután az összes 
információt begyűjtötték, már ki lehet számítani a potenciális költséget és hasznot. Ha azt 
az eredményt kapják, hogy Vs > 0, a ragadozó állam prédának választja az illető céget 
(ideáltipikus esetben). Ha a prédavadászat célja pusztán gazdasági haszon, rendszerint nagy 
cégeket választanak ki, a kis- és középvállalkozások zömét pedig békén hagyják (mármint 
vadászati szempontból), mert az átvétel költsége meghaladná a potenciális hasznot.354

A préda kiválasztásával a prédavadászat átlép a levadászási szakaszba. Ez a szakasz 
egy visszautasíthatatlan ajánlattal kezdődik [→ 3.6.3.2.]. A visszautasíthatatlan ajánlat 
az első ár, amit a vadász egyoldalúan megszab és felajánl a célba vett cég tulajdonosának 
a zsákmányért. Ha a tulajdonos mégis elutasítja az ajánlatot (a vadász nyilvánvaló, 
állami kényszerítő képességének ellenére), megkezdődik az integritás megtörésének 
folyamata, melyek különböző állomásain újabb és újabb ajánlatokat tesznek (egyre 
alacsonyabb árakra). Mint említettük, az integritás megtörését az állami tevékenység 
ugyanazon eszközeivel hajtják végre, amikkel a vállalat nyereségét is lehetne fokozni, csak 
most ellenkező előjellel, büntető céllal alkalmazzák őket. A fogadott politikai család tehát 
egyaránt élhet az állami beavatkozás közvetlen, valamint az állami és patronális média 
közvetett eszközeivel, hogy elvégezze vagy megkönnyítse a prédavadászatot.355

A közvetlen eszközök alkalmazása a következőket jelentheti:

 ◆ nagy terhet jelentő és ad hoc normatív beavatkozásokat, például váratlanul be-
vezetett új szabályokat (szabályozói beavatkozás), szektorális vagy diszkrecionális 
adókat (költségvetési beavatkozás), újraállamosítást (tulajdonfosztó beavatkozás), 
vagy a bürokrácia kiterjesztését [→ 4.3.5.3.] (felügyeleti beavatkozás);

 ◆ diszkrecionális beavatkozásokat, például informális diszkrecionális elbánást (sza-
bályozói beavatkozás), a kormányzati pénzcsap elzárását egy bizonyos cég irányá-
ban oly módon, hogy nem kap több állami hirdetést, vagy kirekesztik – informá-
lisan és/vagy diszkrecionálisan – a közbeszerzésekből (költségvetési beavatkozás), 
esetleg szélsőségesen nagy pénzbüntetést rónak ki rá, és folytonosan zaklatják 
a bíróságok, a rendőrség vagy az adóhivatal (felügyeleti beavatkozás).

Az eszközök konkrétabb listáját tartalmazza az az árjegyzék, amire e fejezet egy korábbi 
részében hivatkoztunk [→ 5.5.3.1.], Markus pedig egy 2007-es, 516 orosz és ukrán cég 
körében végzett felmérést idéz, amiből kiderült, hogy milyen eszközöket érzékeltek a vál-
lalkozók a legközvetlenebb fenyegetésnek. Az átlagot tekintve az állam részéről érkező 

352 Markus, Property, Predation, and Protection, 58.
353 Markus, Property, Predation, and Protection, 58.
354 A helyzet a középkori Skandináviával analóg, ahol a földműveseket alig adóztatták, mivel az átlagos 

terméshozam olyan alacsony volt, hogy az adószedői apparátus fenntartása többe került volna, mint 
a beszedhető adó. Balogh Zoltán professzor ezt nevezte az 1970-es években – marxista nyelvezetet 
használva – „begyűjthetetlen értéktöbbletnek”, s ez volt az elsőrendű oka annak, hogy Skandináviában 
független parasztság tudott kialakulni.

355 A magyarországi bankszektor levadászásának példáját – amelybe beletartoztak direkt diszkriminatív 
intézkedések éppúgy, mint a negatív kampány indirekt eszközei – részletesen bemutatja Király, 
„A bankszektor átalakítása 2010–?”, 175–183. 
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legsúlyosabb fenyegetésnek az „adóhatósági zsarolást” tekintik, ezt követik a „törvénytelen 
ellenőrzések”, „az engedélyek megszerzésének törvénytelen adminisztratív akadályozása”, 
valamint „a föld, ingatlan, vagyontárgyak stb. megvásárlásának vagy eladásának törvény-
telen adminisztratív akadályozása”.356

Markus szerint a szürke vagy törvényesített lerablás levadászási szakaszában gyakran 
előfordul, hogy a vadászok kísérletet tesznek a préda mobilitásának csökkentésére. 
Először is megpróbálkoznak az eszközök „lerögzítésével” (asset fixation). „Ha a rablók 
a vállalkozás egyes konkrét vagyontárgyait veszik célba – írja Markus –, például az épülete-
ket, a telket vagy a gépeket, igyekeznek lehetetlenné tenni, hogy az áldozat elköltöztesse 
vagy megváltoztassa ezeket a vagyontárgyakat, miután egyértelművé válik a támadás 
ténye. Gyakran a bíróságok játsszák a főszerepet […] a vállalkozás vagy tulajdonosai 
ellen indított büntetőeljárások idejére szóló ideiglenes tulajdon-lefoglalási végzések 
(obeszpecsityelnije meri) útján”.357 Másodszor, a vadászok megpróbálják semlegesíteni a fő 
tulajdonosokat, azaz „korlátozni a vagyontárgyak tulajdonosainak döntéshozó jogkörét, 
megelőlegezvén az utóbbiak védekező lépéseit. Ebben a szakaszban döntő fontosságúak 
a helyszínen végzett állami ellenőrzések: a közegészségügyi hivatal, a tűzoltóság és még 
több tucat szabályozó hatóság törvényesen bezárathat egy céget az előírások megszegése 
miatt”.358 Ezenkívül a vadászok „perek özönét zúdíthatják a célpontra, hogy megzavarják 
tulajdonosat, és eltereljék figyelmüket a vagyontárgyak elleni fő támadásról”.359

Ami a közvetett eszközöket, mármint az állami és a patronális média használatát 
illeti, erre a hírnév-bemocskolás kifejezés illik, amit úgy definiálhatunk, mint a célba vett 
aktor jó hírnevében kárt okozó aktust. A hírnév bemocskolásának célja a reputáció tisztára 
mosásának vagy erősítésének ellentéte: megnehezíteni, hogy a célba vett cég önkéntes 
egyezségeket köthessen a fogyasztókkal a magánpiacon.360 A reputáció tekintetében itt 
is a fogadott politikai család közelségének ténye a döntő: amint a célba vett tulajdonos 
prédastátusza nyilvánvalóvá lesz, ez azonnal rontani kezdi a piaci helyzetét, a többi aktor 
ugyanis, aki nem akarja, hogy levadásszák, kerülni kezdi az érintkezést a zsákmányjelölttel.

Az integritás megtörésének egyes módszereit sorrendbe állíthatjuk azok erőssége 
alapján a fenyegetéstől a zaklatáson át a támadásig [→ 3.6.3.2.]. A fenyegetés azt jelenti, hogy 
a módszert még nem alkalmazzák, csak a célba vett vagyontárgy tulajdonosának hozzák 
tudomására, hogy ellenállás esetén be fogják vetni (zsarolás informális csatornákon). 
Zaklatásról akkor beszélünk, ha az integritás-megtörés módszerét már alkalmazzák, de 
csak alkalmilag (időnkénti ellenőrzések, néhány hírnév-bemocskolási aktus a sajtóban 
stb.). Ez még inkább „figyelmeztető lövés”, semmint olyan, amelyik leteríti a zsákmányt. 
Támadásról akkor van szó, amikor az integritás-megtörés módszerét folyamatosan alkal-
mazzák, méghozzá úgy, hogy az lehetetlenné tegye a levadászott cég nyereséges működését.

A fenyegetések, zaklatások és támadások célpontja vagy (a) egy cég, vagy (b) 
személyesen a tulajdonos lehet. Utóbbit esetleg olyan okokból zsarolják, amelyek teljesen 
függetlenek a célba vett vállalattól, és csakis a tulajdonos múltjával vagy magánéletével vannak 
kapcsolatban (kompromat [→ 4.3.5.2.]). Minél több okból lehet zsarolni személyében 

356 Markus, Property, Predation, and Protection, 76.
357 Markus, Property, Predation, and Protection, 58.
358 Markus, Property, Predation, and Protection, 59.
359 Markus, Property, Predation, and Protection, 60.
360 MacLeod, „Reputations, Relationships, and Contract Enforcement”.
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a tulajdonost, annál alacsonyabb az átvétel költsége, mivel így valószínűbb, hogy már az 
első visszautasíthatatlan ajánlatot elfogadja, és így a ragadozó államnak nem kell nagyobb 
költségű zaklatásra vagy támadásra rászánnia magát. (Túl ezen, amikor a tulajdonos ellen-
állhatatlannak rémlő kényszerítő kapacitással találja magát szemben, a racionális döntés 
számára elfogadni az első ajánlatot. Ugyanis (1) a következő ajánlatok gyengébbek lesznek, 
(2) ha együttműködik, nagyobb a valószínűsége, hogy a vadász nem bánik vele ellenségként, 
és nem szemeli ki zsákmánynak ugyanazon tulajdonos más vagyontárgyait, végül 
(3) kisebb az esély rá, hogy sérül a személyes szabadsága. Egyébként még az is elképzelhető, 
hogy a vadász csak annyit ad „cserébe” a cégért, hogy nem börtönözi be a tulajdonost, aki 
– ennek megfelelően – formálisan még „ajándékként” is adhatja a tulajdonát a vadásznak.)

A piac szemében a zsákmány értéke azonnal zuhanni kezd, mihelyt megkezdődik a 
levadászási szakasz: a cég piaci értéke a zaklatás nélküliről zaklatással csökkentett értékre 
változik. Ezt úgy számolhatjuk ki, hogy

Vm = Vu,t–1 – Sib

ahol Vm a zaklatással csökkentett érték, Vu,t-1 a levadászási szakaszban (azaz eggyel 
a referenciának tekintett elfogyasztási szakasz előtt) vett zaklatás nélküli érték, ami akkor 
állna elő, ha a cég nem lenne diszkrecionális állami tevékenység célpontja, Sib pedig az 
integritás-megtörés hatásának abszolút értéke.361 Tény, hogy a préda már csapdába került 
a levadászási szakaszban, mivel meg van fosztva attól a lehetőségtől, hogy zaklatási nélküli 
piaci értéken adja el vagyontárgyait. Ráadásul – noha a cégnek még zaklatással csökkentett 
értéke van a piacon – ha a többi piaci szereplő észreveszi, hogy a prédavadászat a levadászási 
szakaszba jutott, még az aktuális árán sem lesznek hajlandók megvásárolni a céget. Így 
a vadász marad a préda egyetlen lehetséges „vevője”.

A vadász szemében a zsákmány vadászati értéke egyenlő a politikai haszonnal és 
az átvétel tényleges költségével kiigazított (fentebb kiszámított) piaci értékkel. Algebrai 
képlettel

Vh = Vm + P – C

ahol Vh a zsákmány vadászati értéke, Vm a zaklatással csökkentett értéke, P a politikai 
haszon (ami zérus is lehet, ha a prédavadászatot tisztán a gazdasági haszonért hajtják 
végre), és C az eltulajdonítás tényleges költsége. Utóbbival az átvétel valódi költségét 
jelöljük, ami a fentebb potenciális költségforrásokként felsorolt tényezők megvalósult 
részéből ered.

A levadászási szakasz kétféleképpen érhet véget. Egyfelől zárulhat sikertelenül, 
amikor is a cég nem került át a vadász tulajdonosi körébe (jellemzően azért, mert a vadász 
a becserkészési szakaszban rosszul kalkulált, és C > Cp). Másfelől végződhet sikeresen is, 
amikor a cég a vadász tulajdonosi körébe kerül (jellemzően amikor C ≤ Cp). Sikeres vadászat 
esetén a levadászási szakasz a vagyontárgy megkaparintásával zárul le – Markus szerint 
tipikusan a méltányos értékének 10–20%-áért –, valamint a vagyontárgy lehorgonyzásával, 
ami azt jelenti, hogy a tulajdonjog megszerzését jogilag visszafordíthatatlanná teszik.362 

361 Úgy is számíthatnánk, hogy az integritás-megtörés tényleges hatását vesszük, és ezt a (negatív) értéket 
hozzáadjuk a zaklatás nélküli értékhez. Azért döntöttünk a fenti számítási forma mellett – és írtunk 
mínusz jelet az egyenletbe plusz helyett –, hogy világosabbá tegyük az egyenlet mondanivalóját.

362 Markus, Property, Predation, and Protection, 60–61.
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E lépéseken keresztül az elejtett s immár zsákmánnyá vált préda sikeresen belép a fogadott 
politikai család tulajdonosi körébe, és a prédavadászat átlép az elfogyasztási szakaszba. 
Mivel nem kell több kisajátítási költséget megfizetni, sem politikai hasznot learatni, 
a vagyontárgy piaci szemszögből felmért értéke ebben a szakaszban már egyezni fog a 
vadász szemében képviselt értékével. Ez azt is jelenti, hogy az eddig a fogadott politikai 
család tulajdonosi körén kívül lévő vagyontárgyat behúzták ebbe a körbe. Az 5.12. ábrán 
összefoglaló terminussal jelöltük a piac szemével felmért vagyonértéket akkor, ha az 
eszköz kívül van a vadász tulajdonosi körén, azaz a zaklatás nélküli és a zaklatással csök-
kentett értéket: ez volt a „versenypiaci érték”. Ha viszont az eszköz a vadász tulajdonosi 
körén belülre kerül, azt mondhatjuk, hogy a piaci szemszögből felmért érték a vagyontárgy 
kapcsolati piaci értéke. Így a fenti mondatot így lehet átfogalmazni: Az eszköz kapcsolati 
piaci értéke egyenlő a zsákmányértékével.

Algebrai formában ez úgy írható le, hogy

Vr = Vb = Vu,t + Ssp

ahol Vr a vagyontárgy kapcsolati piaci értéke, Vb a zsákmányérték, Vu,t a zaklatás 
nélküli érték az elfogyasztási szakaszban, és Ssp az állam menedéknyújtó képessége. Ami 
az utóbbit illeti, a menedéknyújtás nem más, mint az Sspp realizált része, vagyis a tényleges 
többlet, amihez a cég a reputációjában, valamint a piaci, járadékvadászati és kleptokratikus 
potenciálja kitöltésével hozzájut. Ha a tulajdonos alpatrónus vagy csúcspatrónus, ez az 
Ssp (ideáltipikusan) jóval inkább növeli a cég nyereségét és értékét, mintha kívül volna 
a fogadott politikai családon.

Annak alapján, hogy milyen típusú a megszerzett cég potenciálja, a zsákmányolt 
eszköz felhasználásának négy tiszta változatát különböztethetjük meg, amelyeknek a való 
világban bármilyen kombinációja lehetséges:

1. Egyszeri rásegítés után kompetitív piaci működés. Ez rendszerint akkor valósul 
meg, ha a cégnek nincs számottevő járadékvadászati vagy kleptokratikus potenci-
álja, piaci potenciálja azonban van, vagyis egyetlen nagy költségvetési transzfer 
vagy a normatív szabályozói keretek egyetlen változása olyan lökést adhat a cégnek, 
hogy zaklatás nélküli piaci résztvevőként nyereségesebben működhet, mint eladdig. 
A rásegítés eszközei közé tartozik az egyszeri tőkeinjekció, a szokásosnál jobb felté-
telekkel megadott építési engedély, de ugyanígy a költséghatékonyabb tőkeképzést 
lehetővé tevő kedvező (állami) kölcsönök. A rásegítés után ezenkívül két lehetséges 
forgatókönyv létezik:

a. a céget ettől fogva a fogadott politikai család egyik tagja működteti, lehetőleg egy 
stróman révén (de még mindig további folyamatos állami támogatás nélkül);

b. a céget eladják egy külső embernek az eredeti, prédavadászat előtti piaci árnál 
(a zaklatás nélküli értéknél) magasabb áron.

2. Járadékbegyűjtés megfelelő diszkrecionális szabályozói beavatkozással. Erre rend-
szerint akkor kerül sor, ha a cégnek számottevő járadékvadászati és/vagy klepto- 
kratikus potenciálja van. Ilyen esetben a céget nem adják el, de a fogadott politikai 
család egy tagja működteti (lehetőleg egy elit stróman), aki hozzáférést biztosít 
a járadékokhoz az állam diszkrecionális szárnyai alatt. A diszkrecionális szabályozói 
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beavatkozás fentebb vázolt formáival összhangban [→ 5.4.2.2.] az egyes zsákmány-
cégek számára többféle forgatókönyv áll rendelkezésre:

a. versenyelőnyhöz jutás oly módon, hogy az állam büntető intézkedésekkel sújtja a 
konkurenseket (szektorális vagy diszkrecionális adók, szabályozói beavatkozás stb.);

b. versenyelőnyhöz jutás oly módon, hogy az állam a céget kedvező diszkrecionális el-
bánásban részesíti (személyre szabott „lexek”, inaktív szabályozói beavatkozás stb.);

c. piaci támogatás elnyerése azáltal, hogy az állam mesterséges keresletet terel 
a vállalathoz, például úgy, hogy (i) az állami vállalatok vagy hatóságok keresletét 
az adott céghez irányítja oly módon, hogy kötelezi őket a céggel való üzletelésre 
(az általa eladott berendezéseket használják stb.), vagy (ii) közemberektől irányítja 
a keresletet a cég felé (arra ösztönzi a munkaadókat, hogy a bérek egy bizonyos 
százalékát utalványokban fizessék ki, amiket főleg a zsákmánycégnél lehet bevál-
tani stb.);

d. közbeszerzések elnyerése diszkrecionális (és törvénytelen) kedvezéssel;

e. az állam direkt monopóliumot adományoz az adott tevékenység elvégzésére.

3. Patronális hálók kiépítése vagy megszilárdítása a cég segítségével. Rendszerint 
akkor kerül rá sor, ha a cég potenciálisan nagy politikai nyereséget hozhat, például 
amikor fel lehet használni a politikai gépezetben, kiváltképp a médiában. Azokat az 
eseteket is ebbe a csoportba soroljuk, ahol a céget arra használják, hogy az alvállal-
kozók és beszállítók bevonásával a patrónus–kliens kapcsolatokat a magánszektor 
alacsonyabb szintjeire is kiterjesszék.

4. Újraosztás a fogadott politikai családban. Ez a pont arra a potenciális szakaszra 
utal, melyben a zsákmányt megszerző oligarcha kegyvesztetté válik, és az ő cégei 
válnak zsákmánnyá. Erre a renegát oligarchák vagy a fogadott politikai családon 
belüli maffiaháborúk esetében kerül sor [→ 3.4.1.4.]. Eltérően az olyan prédavadá-
szattól, amely a fogadott politikai család tulajdonosi körén kívül lévő zsákmányért 
folyik, ez csakugyan a tulajdon újraosztását jelenti a fogadott politika család sorain 
belül – elveszik az illojális aktoroktól, s a lojálisaknak adják oda. Az újraosztás sajátos 
formájaként meg kell említetünk azt, amit „megnyírásnak” nevezhetnénk: ilyenkor 
időről időre levadásszák egy alávetett vagy útitárs oligarcha vagyontárgyait, de úgy, 
hogy (pénzügyileg) nem pusztul bele a folyamatba. Sőt az aktor más esetekben még 
diszkrecionális állami kedvezményeket is kaphat, a feltáplálás és megnyírás váltakozó 
ciklusainak megfelelően.363 Ez az eljárás segítségére van a csúcspatrónusnak abban 
is, hogy kordában tartsa az oligarchákat, megelőzve, hogy túl nagyra nőjenek és így 
az ő korlátozatlan hatalmát veszélyeztessék [→ 4.4.3.2.].

Eddig a prédavadászat egyes cégekre vonatkozó, „egyedi” eseteivel foglalkoztunk. Azonban 
az előbb vázolt fogalmi keret a folyamat hármas szakaszolásával alkalmazható más, több 
cégre vagy piacra kiterjedő esetekben is. Ezek egyik típusát az ágazati lerablások jelentik, 
amikor bizonyos tevékenységgel foglalkozó cégek egész hálózatát játsszák át a fogadott 

363 Vö. az „ölés nélküli ragadozás” leírásával Vahabi könyvében. Vahabi, The Political Economy of Predation, 69–76.
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politikai család tulajdonosi körébe, gyakran az államosítások kapcsán már említett 
piacrablás vagy piacfoglaló államosítás keretében [→ 5.5.3.3.]. Ebbe a típusba tartozik 
Magyarországon a dohány-kiskereskedelem monopolizálása és a trafikok ezt követő 
diszkrecionális elosztása éppúgy, mint a szerencsejáték-ipar átrendezése és betagozása 
a politikai család érdekkörébe.364 Egyértelmű, hogy az ilyen prédavadászat legfelső szintű 
kormányzati, és többnyire azt kísérő törvényhozási aktivizmust igényel a rezsim irányítói 
részéről: az egymástól és a főhatalomtól is elvileg független állami szervek működésének 
összehangolását a bűnszervezeti működés megvalósítása érdekében [→ 4.3.4.3., 3.3.5.].

Az államgépezet feletti teljes kontrollra van szükség a lokális/regionális lerablások-
nál is, amire hazánkban a legjobb példát a Balaton fejlesztési terv és az annak nyomán 
történő tulajdonátrendezések adják.365 A folyamat becserkészési szakaszában beharan-
gozzák a térség fejlesztését, az erre szánt több százmilliárd forintot azonban addig nem 
folyósítják, amíg a fogadó intézmények, kempingek és szállodaláncok nem a fogadott 
politikai család tagjai kezén vannak; a levadászási szakaszban a fogadott család oligarchái 
és strómanjai felvásárolják – a zsarolás fent leírt eszközeinek eseti alkalmazásával – 
a fogadó intézményeket, mint a Club Aliga, a Hunguest Hotels és a mintegy 5200 Balaton-
parti kempinghelyet birtokló Balatontourist; a tulajdonosváltások után, az elfogyasztási 
szakaszban pedig immár a „megfelelő” tulajdonosokhoz jutnak az állam által garantált 
fejlesztési pénzek. Ide kapcsolódik a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Kisfaludy-
programja is, melynek keretében 2018 és 2020 között – egy oknyomozó riport beszámolója 
szerint – „az igénylők fél százalékának adták oda a rendelkezésre álló 300 milliárd állami 
ajándékforint bő kétharmadát. A legnagyobb »pörgés« épp a 2020-as Covid-évben volt, 
miközben a jórészt NER-bizalmasoknak kiszórt pénzből többé-kevésbé meg lehetett volna 
menteni a magyar vendéglátást.”366 A koronavírus-járvány miatti korlátozások nyomán 
nagy veszteségeket elkönyvelő, de nem a fogadott családhoz tartozó cégek támogatásának 
elmaradása valójában nemcsak azt jelenti, hogy a rezsim – a patronalizmus alapvető logi-
káját követve – nem normatív, hanem diszkrecionális alapon allokálja az erőforrásokat 
[→ 2.4.6.], hanem hogy jórészt hagyja a még körön kívüli cégeket csődbe menni, hogy 
aztán alacsony áron felvásárolhassák őket a fogadott politikai család tagjai. Lényegében 
ez is a prédavadászat speciális esetének tekinthető, ahol célzott állami támadások helyett 
a külső körülmények, illetve az azok nyomán foganatosított lezárások biztosítják 
tömegesen a cégek alacsony vadászati értékét. Ezen cégek közül többet is átvehetnek 
a fogadott család tőkeerős oligarchái és poligarchái (strómanokon keresztül),367  a nekik 
juttatott támogatások és – középtávon – a korlátozások feloldásával beinduló forgalom 
révén pedig várható a zsákmányérték jóval a vadászati érték fölé történő emelkedése is.

364 Lakner, „Szemek a láncban”, 228–232; Pulai, „A nagy kaszinóbiznisz”.
365 A folyamatról és annak eredményéről részletes leírást ad Keller-Alánt, „Az ellopott Balaton”; Nagy, 

„Club Rezsim”; Tamásné Szabó, „Club Aliga”; Bódis, „A NER tényleg bevette a Balatont”.
366 Bódis, „Sokkoló: a kormány az igénylők fél százalékának adta a turisztikai támogatások kétharmadát”.
367 Jandó, „Az erősebbek vásárolhatják fel a megroggyant szállodákat, Mészárosék is készülnek”. Érdemes 

megemlíteni, hogy felvásárlás mellett a csődbe ment cégek felszámolásán is tudnak keresni ugyanezek 
a szereplők. Magyarországon 2021 márciusában a felszámolási megbízások 3-6 milliárdosra becsült 
piacát 90 cég között osztották fel, melyek közül 54 korábban nem rendelkezett ilyen jogosultsággal. 
Ezen új szereplők között találunk számos olyan céget, amely különböző poligarchákhoz (Papcsák 
Ferenchez, Tasnádi Lászlóhoz), valamint a legfőbb poligarcha, a csúcspatrónus strómanjához (Mészáros 
Lőrinchez) kötődik. Lásd Szabó, „Miközben dúl a járvány, kormányközeli figuráknak osztottak ígéretes 
üzleteket”.
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Természetesen egy kívülálló gazdasági elemző számára nehéz számszerűsíteni 
a cégek becserkészési és vadászati értékét, mert e kettőt olyan szubjektív tényezők határozzák 
meg, amiknek nincs magától értetődő pénzbeli manifesztációjuk. Így is lehetséges azonban 
követni a célba vett cég zaklatás nélküli, zaklatással csökkentett és kapcsolati értékének 
dinamikáját a prédavadászat három szakaszában (és ezeknek az adatoknak a segítségével 
az elemző kiszámíthatja a Vu, az Sib és az Ssp értékét). A prédavadászat folyamatának 
kívülálló elemzőjének ideáltipikusan egy, az 5.12. ábrához hasonló grafikont kell látnia. 
A becserkészési szakaszban (minden egyéb változatlansága mellett) a cég piaci értéke 
nem változik; a levadászási szakaszban a cég piaci értéke zuhanni kezd; az elfogyasztási 
szakaszban pedig a menedéknyújtásnak köszönhetően a cég értéke ismét növekszik. Végül 
az újraosztási szakasz (megint minden egyéb változatlansága mellett) potenciálisan a 
piaci érték csökkenésében nyilvánul meg. Röviden, a gazdasági elemző előtt kirajzolódó 
dinamika egy olyan helyzetet tükröz, melyben a gazdasági aktorok sikere nem egy szabad-
versenyes, láthatatlan kéz vezérelte folyamatban dől el, hanem a csúcspatrónus rabló 
kezétől függ [→ 2.6.].

5.5.4.2. Makroszintű dinamika: strukturális és cirkuláris
vagyonfelhalmozás

A központilag vezérelt céglerablás esete jól szemlélteti, hogy patronális autokráciában 
hogyan lesz a politikusból poligarcha. Demokráciában, de még egy kleptokratikus ál-
lamban is, a haveri kapitalizmus viszonyai között [→ 5.6.3.] a politikusokat meg lehet 
vesztegetni, és különféle korrupt cselekményekbe bevonni. Az ilyen eseteket jellemzően 
magánaktorok, például (nagy-) vállalkozók kezdeményezik, azaz alulról felfelé indítják [→ 
5.3.2.2.], s ennek folytán a vállalkozó kedvező állami bánásmódban részesül, a politikus 
pedig kenőpénzt kap, amit saját fogyasztásra fordíthat, esetleg arra, hogy megerősítse 
helyzetét az állami szférában. De a vállalkozóból nem lesz politikus, és a politikusból 
sem lesz vállalkozó. Egyszerűen korrupttá válnak. A központilag vezérelt céglerablás 
során azonban eltűnik a vesztegetés eleme. A politikai aktor dönti el, mit kell elfoglalni 
(becserkészés); ő az, aki fenyegeti, zaklatja, és/vagy megtámadja a céget (levadászás); 
és ő rakja valamelyik elit strómanját a cég élére, miközben még mindig ténylegesen ő gya-
korolja az egyes tulajdonosi jogokat (elfogyasztás). Máshogy fogalmazva, a prédavadászat 
esetében a politikai aktor haszna nem más, mint maga a cég, ami a piaci cselekvés 
szférájában de facto az ő tulajdona lesz, miközben őt magát egy stróman képviseli. A pénzt 
nem kenőpénz, hanem osztalék formájában kapja meg mint törvénytelen eszközök al-
kalmazásával elért, törvényesített járadékot [→ 4.3.4.3.]. Már pusztán a stróman léte is a 
társadalmi cselekvés szférái összejátszásának bizonyítéka, és az a politikai aktor, aki a 
lojális strómanok és oligarchák számára átrendezi a tulajdonosi szerkezetet, már definíció 
szerint poligarchának nevezhető. Nem táskában kapja a pénzt, hogy valaki más hasznára 
avatkozzon be a gazdaságba, hanem – mind a gazdasági, mind pedig a politikai szférában 
rendelkezvén – úgy dönt, hogy a saját hasznára avatkozik be.

Patronális autokráciában a prédavadászat nem más, mint a posztkommunista 
tulajdon-újraosztás aktusa. Hogy jobban megértsük, mikor alkalmazzák ezt a módszert, 
illetve hogy a kapcsolati gazdaság dinamikája hogyan változik időben a posztkommunista 
térségben, két időszakot érdemes megkülönböztetni:
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 ◆ a strukturális vagyonfelhalmozás periódusát, amikor a vagyont és a tőkét egy 
másfajta tulajdontípusból veszik el, felhalmozva egy informális patronális háló 
javára;

 ◆ a cirkuláris vagyonfelhalmozás periódusát, amikor a vagyont és a tőkét a már 
megállapodott (magán-) tulajdonosoktól elvéve halmozzák fel egy illegális patro-
nális háló javára.

E kategóriákat a szociológiában használatos strukturális és cirkuláris mobilitás kate-
góriáinak mintájára vezetjük be. A „strukturális mobilitás” arra az esetre utal, ha egy 
bizonyos szakmában az új munkahely többletet jelent, azaz a már alkalmazásban lévő em-
berek megtarthatják állásaikat, és megnő az illető foglalkozást űzők száma. A cirkuláris 
mobilitás viszont azt jelöli, hogy az adott szakmában az új munkahely váltást jelent, vagyis 
az újonnan jöttek az addig már alkalmazásban lévők állásait kapják meg, és a foglalkozást 
űzők száma nem változik.368 Hasonlóképpen strukturális felhalmozáson azt értjük, hogy 
a meggazdagodás alapja a régóta állami tulajdonban lévő állami vagyontárgyak privati- 
zációja, melynek eredményeként nő a magángazdaság kiterjedése (a magántulajdono-
sok száma), és nemzetgazdasági szinten megváltozik az állami s magántulajdon aránya. 
A privatizáció (prihvatyizacija) mértéke részben be is határolja az új tulajdonosok körét, 
melynek nyomán gyenge vagy bukott államhatalom esetében – mint azt a korábbiakban 
láttuk – megindul a tulajdon alulról kezdeményezett, erőszakos újraosztása. Ha azonban 
a privatizáció mértéke elérte a lehetséges határait, akkor csökken a központilag, 
privatizáció útján osztogatható vagyon köre, s így ha a fogadott politikai család új tulaj- 
donosokat akar vagyonokkal honorálni, akkor meglévő illojális, rivális, esetleg jelenték-
telenebb hatalommal rendelkező családi oligarchákat és egyéb gazdasági aktorokat kell 
megfosztani vagyonuktól, ezzel bővítve az újraosztható vagyon körét. Ezért jelenik meg 
az igény a fentebb leírt prédavadászati eszközökkel végrehajtható cirkuláris vagyonfel-
halmozásra. Országos szinten ez nem vezet az állami és a magántulajdon közti arány 
megváltozásához, csupán a magántulajdonok cseréjéhez autonóm kezekből patronálisan 
bekötött kezekbe (magyarán az eredmény a hatalomhoz kötött tulajdon változása).

A cirkuláris felhalmozás nem feltétlenül követi a strukturális felhalmozást; a kettő 
egyszerre is megvalósulhat. Ha azonban mélyebben akarjuk elemezni a fogadott család 
viselkedését ebben a két szakaszban, be kell vezetnünk további két dimenziót: (1) a pat- 
ronális verseny vagy monopólium alternatíváját és (2) a fogadott politikai család gazda-
sági erejét, illetve gyengeségét. Az elsőn azt értjük, hogy vannak-e rivális patronális hálók, 
amelyek esetleg megtámadhatják a fogadott politikai családot (patronális verseny), vagy 
az utóbbi már létrehozta az egypiramisos patronális hálót (patronális monopólium). E két 
esetben a következőképpen kerül sor a fogadott politikai család prédavadászati aktusaira:

 ◆ ha van patronális verseny, a család monopóliumra törekszik, vagyis a cirku-
láris felhalmozás során a prédavadászati műveletek célpontjai főleg a rivális pat-
ronális hálók (amiket vagy felszámolnak, vagy bekényszerítenek a létrehozandó 
egy-piramisba);

368 Vö. Andorka, „Nyitott és zárt társadalom”.
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 ◆ patronális monopólium esetén a család megpróbálja fenntartani a monopóli-
umát, vagyis a cirkuláris felhalmozás során a prédavadászati műveletek célpontjai 
főleg az autonóm vagy kegyvesztett oligarchák és nagyvállalkozók (vagy mert po-
tenciális riválisok, vagy mert csak ők vannak már az országban gazdag üzletembe-
rek, akiktől még jelentősebb tulajdont lehet elvenni).

A gazdasági erő és gyengeség dimenziója viszont arra utal, hogy pénzügyileg erősek-e az 
informális patronális háló tagjai, azaz felhalmoztak-e már – esetleg strukturális felhal-
mozással – az ország nagyvállalkozóihoz mérhető vagyont (gazdasági erő), vagy nem, és 
így pénzügyileg gyengék (gazdasági gyengeség). Ezekben az esetekben a következőképpen 
alakulnak a fogadott politikai család prédavadászati aktusai:

 ◆ gazdasági gyengeség esetén a család kénytelen állami kényszer és erőforrások 
alkalmazására hagyatkozni (pl. állami kölcsönökre, támogatásokra vagy tranzit- 
államosításra), mert piaci vásárlásokkal, azaz a célba vett cégek egyszerű felvásár-
lásával képtelen vagyont felhalmozni;

 ◆ ha gazdaságilag erős, nem kell állami erőforrásokra hagyatkoznia, csak kény-
szerre, ugyanis már képes felvásárolni a kiszemelt cégeket „méltányos” kompen-
zációért cserébe.

A „méltányos” szót nemcsak azért tettük idézőjelbe, mert az amerikai Alkotmány fentebb 
említett „átvételi” klauzulájára utalunk („just compensation”), noha rendszerint, ami törté-
nik, az pontosan az, hogy a vezető politikai elit szab egy árat, amin a tulajdonos kénytelen 
eladni a cégét. Magyarországon például egy kutatás során megkérdezett üzletemberek azt 
állították, hogy Orbánnal kapcsolatban lévő emberek „maffiamódszerekkel”, például zsa-
rolással és egzisztenciális fenyegetésekkel tették rá a kezüket egyes cégekre,369 oknyomozó 
újságírók pedig feltárták, hogy a ragadozó állam informális „ügynököket” foglalkoztat, 
hogy tartsanak szemmel minden egymilliárd forintnál nagyobb árbevételű céget, és dönt-
sék el, érdemes-e megszerezni őket vagy sem.370 Az ilyen manőverek során (és ez a másik 
oka, hogy a „méltányos”-t idézőjelbe tettük) sajátos ösztönzőket teremtenek a gazdasági 
aktoroknak, és az árakat magukat is, noha látszólag piaciak, eltorzítják a prédavadászat 
kihatásai. Egy természettudományos metaforával élve, a prédavadászat gazdasági hatása 
olyan, mint egy égitest tömegvonzása: bár a többi test nincs közvetlen összeköttetésben 
vele, mozgásukat befolyásolja a gravitációja által okozott téridő-görbület. Prédavadászat 
esetén még a közvetlenül célba nem vett cégek is változtatnak magatartásukon, és ennek 
az egyik következménye az, hogy jobban hajlanak az oligarchák és strómanok ajánlatai-
nak elfogadására, függetlenül attól, hogy mennyire méltányosak. Ahogy egy üzletember 
mondta az előbb idézett tanulmányban: „Az ember olyan döntéseket hoz, ahogy stabil 
környezetben nem döntene. Munkát adok ennek, […] pénzt annak […] Csak hagyjanak 
engem békén! […] Az embereket könnyű fenyegetni vagy zsarolni. Nézze meg a híreket; 
hányszor történt meg, hogy embereket bilincsben vittek el. A hírek sohase mondják, hogy 
ártatlanok voltak vagy bűnösök. Így a cégvezetőket félelemben tartják”.371

369 Sallai és Schnyder, „What Is »Authoritarian« About Authoritarian Capitalism?”.
370 Szabó, „Tisztességtelen játék – így születnek a sokmilliárdos NER-vagyonok”
371 Sallai és Schnyder, „What Is »Authoritarian« About Authoritarian Capitalism?”, 21.
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5.5.4.3. Mikroszintű dinamika: vállalkozói torzulások és buborékok         
a kapcsolati gazdaságban

Az előző bekezdések már jelezték a vállalkozói magatartásban bekövetkező mikroszintű 
változásokat. Egy kapcsolati gazdaságban ebből a szempontból nem az a fontos, hogy 
a tulajdon mekkora részét vadásszák le, hanem hogy bárkinek a tulajdona potenciális 
célpont lehet. A ragadozó állam minden olyan céget kiszemelhet, aminek a becserkészési 
értéke nagyobb a nullánál, a prédavadászat széleskörű gazdasági hatásához pedig nem kell 
több, mint hogy ezt kell a vállalkozók tudomásul vegyék. A vadászati aktivitásnak van egy 
ún. jelzőhatása (signaling effect): perverz ösztönzőket vezet be a kapcsolati gazdaságba, 
melyek a vállalkozói magatartás eltorzulásához vezetnek, a társadalom számára pedig jóléti 
költségekkel járnak. Amit Hellman és munkatársai írnak az állam foglyul ejtésének kihatá-
sairól, az itt is egyértelműen releváns: „[míg] az egyének cégeinél számottevő magánnye-
reség gyülemlik fel, a gazdaság többi része tekintetében negatív externáliák képződnek”.372

A vállalkozói torzulások többféle ideáltipikus okát lehet megkülönböztetni:373

 ◆ A formális és informális szabályok nem egyeznek. Ez arra az időszakra utal, 
amikor a vállalkozók még nem ismerik fel, hogy az állam ragadozó jellegű, illetve 
hogy a gazdasági siker az informális patronális kapcsolatoktól függ. Ezért a gazda-
sági aktorok de facto pazarló módon élnek az erőforrásaikkal, például erőforráso-
kat fordítanak a közbeszerzési pályázatokon való részvételre vagy a járadékvadász 
versengésre, miközben ezek a piacok de facto (informálisan és diszkrecionálisan) 
a fogadott politikai család tagjai számára vannak fenntartva.374

 ◆ Bizonytalanság. Egy rá következő időszakban, amikor az aktorok már felismerik, 
hogy az állam célja a prédavadászat, a tulajdonuk féltése vezérli a cselekedeteiket. 
Oroszország esetében például a felmérések kimutatták, hogy az immobil vagyon-
tárgyak menedzserei úgy látták, tulajdonjogaik kevésbé vannak veszélyben, amikor 
Putyin pártja, az Egységes Oroszország gyengébben szerepelt a választásokon, ami 
azt jelezte, hogy nagyon is tisztában voltak már az állam ragadozó jellegével.375 
Ilyen körülmények között a gazdasági aktorok – és főleg a mobilisebb külföldi tőke 
– úgy ítélheti meg, hogy a piac túlságosan kockázatos, és átköltözhet olyan orszá-
gokba, ahol a piacok kiszámíthatóbbak. Ez a gazdasági növekedés lassulásához és 
a működő tőke kiáramlásához vezet.

 ◆ Túlbürokratizálás. A (körön kívül álló) kis- és középvállalkozások sajátos prob-
lémája, hogy mivel a ragadozó állam személyre szabja a szabályozásokat, hogy így 

372 Hellman, Jones és Kaufmann, „Seize the State, Seize the Day”, 753.
373 Az orosz gazdaságban megfigyelhető torzulásokat elemzi Krylova, Corruption and the Russian 

Economy.
374 A legtöbb tendert valójában a fogadott politikai család cégei nyerik, a jobb feltételeket ajánló vállal-

kozásokat pedig adminisztratív eszközökkel kiszorítják, vagy eleve nem is pályáznak. Ez olyan 
szocializációs folyamatot jelent, amelynek eredményeként a magánvállalkozások megtanulják, hogy 
ne is induljanak jelentős anyagi és szellemi ráfordítást igénylő tendereken, ha nincs reményük 
a győzelemre.

375 Frye, Property Rights and Property Wrongs, 98–99.
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adjon támogatást egyes cégeknek, a szabályozórendszer rendkívül bonyolulttá és 
nehézkéssé válik. A prédavadászatnak ezt az „externális költségét” a kívülálló cégek 
viselik, amelyek kénytelenek többlet-erőforrásokat fordítani a bürokrácia kezelésére 
(törvényesen vagy törvénytelenül, próbálván kikerülni a fennálló szabályozást). 

 ◆ Elrejtőzés. A vállalkozók végül felismerik, hogy a kapcsolati gazdaságban a műkö-
désük elsőrendű kérdése nem az, hogy helyt állnak-e egy tisztességes versenyben, 
hanem hogy részei lesznek-e a ragadozó állam táplálékláncának. Ennek folytán 
arra vannak ösztönözve, hogy erőforrásaikat ne a tényleges termelés maximalizá-
lása, hanem a becserkészési értékük minimalizálása szerint allokálják. Ezt a kettős 
könyvelés különféle módszereivel és pénzügyi trükkökkel lehet elérni [→ 5.6.1.4.], 
míg a nagy cégek az identitásuk széttagolásához, a vállalat kis- és középméretű 
egységekre való felaprózásához folyamodhatnak, hogy a kkv-szektor környezetébe 
beleolvadva rejtőzzenek el a vadász cserkésző tekintete elől.

Hirschman „tiltakozás, kivonulás, hűség” hármasát alkalmazva376 az elrejtőzést mint a ki-
vonulás egy sajátos típusát azonosíthatjuk. A kivonulásra azonban direktebb módon is 
sor kerülhet: az ország törvényes és/vagy tényleges elhagyásával, vagy személyesen, vagy 
a vagyontárgyak átköltöztetésével (a) más országba, (b) az illegális árnyékgazdaságba 
[→ 5.5.6.3.]. A hűség opcióját választva „a cég – írja Markus – megbékítené az agresszort; 
pénzbeli kifizetéseket ajánlhat fel az államnak, vagy törzsrészesedést a cégben, például azt 
remélve, hogy megtarthatja tulajdonosi jogainak java részét, és tovább viheti az üzletet”.377 
A maffiaállam esetében a hűség vagy a korábban leírt kialkudott autonómiát jelenti, vagy 
pedig azt, hogy az aktor befogadását kéri a fogadott politikai családba. Ha ezt elnyeri, a 
gazdasági aktor lemond szabadságának (azaz tulajdonosi jogainak) egy részéről a csúcs-
patrónus javára, másfelől viszont csökken a zsákmánnyá válásának kockázata. Végül 
a liberális demokráciában meglévő tiltakozási képességet jórészt semlegesítik a patronális 
autokráciában, nemcsak azért, mert a rezsim uralkodik a kommunikációs szféra felett 
[→ 4.3.1.2.], hanem – ami még fontosabb – hiányzik a független és hatékony igazságszolgál-
tatás, amihez tisztességtelen támadások esetén a magánaktorok fordulhatnának [→ 4.3.5.]. 
Markus érvelése szerint azonban a társaságok még ilyen körülmények között is „képesek 
ellenállni […] a tulajdont érő fenyegetéseknek, ha szövetkeznek a részvényesekkel, akik 
[…] pénzügyi vagy politikai költségeket kényszeríthetnek a potenciális agresszorokra. 
Például a külföldi befektetők mint a célba vett vállalat szövetségesei pénzbeli költségeket 
kényszeríthetnek az állam képviselőire, ha visszalépnek a számukra előnyös beruházási 
projektektől. A politikai költségek pedig csökkentik az agresszor erejét […], ennek az 
eljárásnak része lehet a választási nyomás, a nyilvános tiltakozás vagy a célba vett cég 
szövetségeseinek színfalak mögötti lobbizása”.378 Egy-egy társaság külföldi háttere általában 
képes volt teljes erővel végrehajtott támadásokat is visszaverni, például amikor a magyar 
ragadozó állam kénytelen volt belenyugodni, hogy sikertelenül próbálja levadászni a 
(német hátterű) RTL Klub tévécsatornát.379

376 Hirschman, Kivonulás, tiltakozás, hűség. Lásd még Yakovlev, „The Evolution of Business”.
377 Markus, Property, Predation, and Protection, 36–37.
378 Markus, Property, Predation, and Protection, 37–38.
379 Vásárhelyi, „Médiamonopoly”, 416–419.
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Abból, hogy a fogadott politikai család a gazdaság domináns koordináló aktora 
[→ 5.6.1.1.], ered még egy, sajátos formája a torzulásnak: a buborékok különféle fajtáinak 
képződése. A közgazdasági szakirodalomban a „buborékot” általában úgy értelmezik, 
mint instabil helyzetet, amely egy eszközbe való túlzott mértékű beruházásból és/vagy a 
lehetőségeket meghaladó bővülésből fakad.380 A buborékok között több szempontból lehet 
különbséget tenni; ezeket olyan skálán értelmezhetjük, amelynek kiindulópontja:

 ◆ az általános, vagyis olyan, amely minden piacon jelen van, a kipukkadása pedig 
az egész gazdaságot érinti (gazdasági válság), másik végpontja pedig a részleges, 
vagyis hogy az előidézett válság egyetlen befektetőre, eszközre vagy szektorral van 
hatással;

 ◆ a személytelen piaci erők, például a túlzott várakozásokat tápláló, egyes befektetők 
összehangolatlan lépéseinek eredője (túltermelési válság),381 másik végpontja pedig 
az állami szanálásra számító személyes, tudatos döntés eredménye;

 ◆ az állami korrekció, vagyis hogy az állam különféle gazdaságpolitikai eszközöket 
használ fel, hogy enyhítse a válsághatásokat a buborék kipukkadása után, másik 
végpontja pedig az állami korrekció hiánya, ami azt jelenti, hogy az állam sem-
miféle beavatkozással nem csillapítja a válság hatásait.

Piacgazdaságban az állam a társadalmi érdek elvének van alárendelve [→ 2.3.], és ennek 
megfelelően tudja korrigálni a buborékok jelentette kudarcokat.382 Amikor versenypiaci 
buborékokkal szembesül, az állam normatív beavatkozással élhet (mint az anticiklikus 
fiskális politika esetében), esetleg diszkrecionális beavatkozással (mint egyetlen vállalat 
megmentésének esetében). De ideáltipikusan még az utóbbi esetben is azért folyamodik az 
állam „favoritizmushoz”,383 mert számot vet a cég, például egy bank vagy egy nagy munka- 
adó elbukásának egész gazdaságra kiterjedő következményeivel.384 Az állam általában 
hagyja, hogy a piacgazdaság a nyereség és veszteség logikája szerint működjék, és csak olyan-
kor mentesít valakit az egyéni kockázatvállalás következményei alól, ha a csődnek súlyos 
externális hatásai lehetnek. Ráadásul az a dimenzió, hogy a vezető politikai elitnek tulaj-
dona lehet az adott cégben, fel sem merül, hiszen a társadalmi cselekvés szférái elkülönül-
nek [→ 3.2.]. Lehet, hogy a döntéshozókat némely lobbicsoportok megkörnyékezik, és lehet, 
hogy bizonyos politikai döntések megkérdőjelezhetőek, de a politikusok nem saját ma-
gukat mentik ki, illetve nem a gazdasági strómanjaikat vagy a patronális hálójuk tagjait.

Ezzel szemben a kapcsolati gazdaság állama az elitérdek elvének van alárendelve, 
vagyis – patronális autokráciában – válsághelyzetben csak akkor dönt a beavatkozás lépése 
mellett, ha az a fogadott politikai család hatalomkoncentrációját és személyes vagyonosodá-
sát szolgálja. Az ilyen környezetre jellemző buborékokat kapcsolatpiaci buborékoknak 
nevezhetjük, s összefüggenek a ragadozó állam tevékenységével is. Az ilyen buborékok 

380 Egy áttekintést ad Brunnermeier és Oehmke, „Bubbles, Financial Crises, and Systemic Risk”.
381 Sornette és Woodard, „Financial Bubbles, Real Estate Bubbles, Derivative Bubbles, and the Financial 

and Economic Crisis”.
382 Vö. Akerlof et al., What Have We Learned?
383 Mitchell, „The Pathology of Privilege”.
384 Akerlof et al., What Have We Learned?, 129–142.
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típusai közül az elsőt korrupciós várakozási buboréknak hívhatnánk. Ilyen esetben 
a fogadott politikai családon kívüli gazdasági aktorok oly módon próbálnak részesedni 
a fogadott politikai család vállalatainak extrém profitjaiból, hogy befektetnek e cégekbe 
(a tőzsdén részvényeket vásárolnak). Ez nyilván az elfogyasztási szakasz előtt hozhatja a 
legnagyobb nyereséget, amikor az árak még alacsonyak. Ha sok befektető gondolkodik 
így, mind befektetnek a felnövesztésre kijelölt társaságba, annak részvényárai pedig ennek 
nyomán a csillagos égig emelkednek.385 Máshogy fogalmazva, a befektetők várakozásait 
nem az vezérli, hogy milyen piaci teljesítményre lehet számítani az adott cégtől, hanem 
hogy várhatóan mekkora diszkrecionális támogatást kap az elfogyasztási szakaszban. 
Csakhogy (1) a ragadozó állam viselkedése a csúcspatrónus egyéni döntéseitől függ, és 
nem lehet tökéletesen kiszámítani, ezért a várakozások könnyen csődöt mondhatnak, és 
(2) a túl nagy számú, nyereségre vágyó befektető túlzott mértékű befektetést generál. Ilyen 
esetekben beszélhetünk buborékokról. Ha a fogadott politikai család végül nem fektet 
be a befektetőket érdeklő cégbe, a korrupciós várakozási buborék kipukkadása az addigi 
befektetések elértéktelenedését vonja maga után. A korrupciós várakozási buborékok 
némiképp emlékeztetnek azokra a versenypiaci buborékokra, melyeket a túlzott piaci 
várakozások és a túlzott mértékű befektetések gerjesztenek, hisz mindkét fajta buborék 
egyéni szinten racionális döntésekből fakadó piaci erők következménye. A korrupciós 
várakozási buborékokban részes aktorokat azonban piaci helyett túlzott korrupciós 
várakozások vezérlik: nem piaci, hanem piacon kívüli, a kapcsolati gazdaság korrupt 
működéséből fakadó többletnyereséget akarnak elérni.386

A korrupciós várakozási buborékok a fogadott politikai család piramisjátékai is 
lehetnek. Ebben az esetben az uralmi elit szándékosan hagyja elszaladni a várakozásokat, 
melyeket a végén nem vált be. Ekkor a korrupciós várakozási buborék a járadékbegyűjtés 
aktusaként funkcionálhat, mivel a fogadott politikai család felhalmozza vagy újra befekteti 
azt a pénzt, ami a befektetések kezdeti gyors bővülése során összegyűlik [→ 5.3.4.4.].387 
Ez átvezet a kapcsolati gazdaságok másik jellegzetes buboréktípusához, a zsákmány-
buborékhoz. A zsákmánybuborék a fogadott politikai család egyetlen aktorához kötődő 
részleges buborék, aki ezt személyes, tudatos döntéssel gerjeszti. Ennek illusztrálásaként 
vegyük a magyar csúcspatrónus, Orbán Viktor szülőfalujából való, gyorsan gazdagodó 
gázszerelő, Mészáros Lőrinc példáját. „Az Orbán Viktor bizalmasának számító felcsúti 
lakos csatorna- és útépítések, állami föld- és trafikpályázatok nyerteseként négy év alatt 
küzdötte fel magát a magyar gazdagok élvonalába.”388 Amikor Orbán 2010-ben meg-
nyerte a választásokat, Mészárosnak egyetlen egy, csaknem egy évtizede meglévő cége 
volt, és durván 30 millió forintnyi szerény vagyont halmozott fel.389 Az Orbán-rezsim 
éveiben azonban tulajdonának becsült értéke megszázszorozódott,390 s ezzel 2013-ra 
ő lett mintegy 6,9 milliárd forinttal a 88., 2018-ra pedig a leggazdagabb magyar, 318 

385 Lásd például Előd, „Mészáros Lőrinc cége világrekordot döntött”.
386 A várakozási buborékok harmadik, parancsgazdaságokra és adminisztratív piacokra jellemző formáját 

alább fogjuk leírni [→ 5.6.2.2.].
387 Gyenis, „Családi munkakör”.
388 Szakonyi, A 100 Leggazdagabb 2014, 101.
389 „Húszmilliót tart Mészáros Lőrinc a párnacihájában”.
390 Csurgó és Szémann, „Ő a Valódi Gazdasági Csoda”.
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milliárd forinttal.391 A Forbes Magyarország tudósítása szerint a Mészáros család vagyona 
2018-ról 2019-re ötszörösére nőtt (mely a leggyorsabb növekedés a lap történetében), 
továbbá „megkerülhetetlen szereplők” lettek az építőiparban, az idegenforgalomban, 
a nehéziparban, az energiaiparban és a mezőgazdaságban.392 Abban, hogy eljutott idáig, saját 
elmondása szerint „[a] jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye” játszik szerepet.393 
Valójában Mészáros a kapcsolati gazdaság vegytiszta terméke, a magyar lakosság 
több mint kétharmada szerint pedig Orbán Viktor gazdasági strómanja is.394

Míg Mészáros elképesztő méretű portfóliót halmozott fel hihetetlen gyorsasággal, 
a gazdasági birodalmát „fejőstehénként” is használta: a nyeresége zömét osztalékként vette 
ki.395 Mindeközben erőltetett terjeszkedését kölcsönökből finanszírozták, gyakran éppen 
a fogadott politikai család bankjaiból.396 Piacgazdaságban az ilyen magatartás – biztos 
gazdasági alapok híján – olyan buborékot jelentene, amely előbb-utóbb kipukkad – sőt 
valójában sokkal hamarabb ki is kellett volna pukkadnia, mintsem Mészáros holdingja 
ilyen csillagászati méretűre nőtt volna.397 Ez azonban nem piaci, hanem zsákmánybuborék, 
vagyis egy kapcsolati gazdaságban nőtt ekkorára a fogadott politikai család diszkrecionális 
szárnyai alatt. Tehát a ragadozó államból védelmező lesz, és menedéknyújtáshoz folya-
modik [→ 3.6.3.1], s így a diszkrecionális állami beavatkozás eszközeivel képes „borogatni” 
a zsákmánybuborékot, megóva a kipukkadástól. A buborék szándékos elhatározás 
terméke, a fogadott politikai család pedig saját magát segíti ki: a folyamatban érintett 
a támogatásra kiszemelt oligarcha (stróman), aki a vagyontárgyak tulajdonosa, valamint 
a végrehajtó hatalom feje, aki maximális önkényességi amplitúdóval [→ 2.4.6.] mozgatja a 
közhatalom szálait. A zsákmánybuborékok borogatásához használt eszközök ugyanazok, 
mint amiket fentebb felsoroltunk az elfogyasztási szakasz lehetőségei kapcsán, beleértve 
a következőket (Mészáros újabb történetéből vett példákkal):398

 ◆ a szabályozói környezet megváltoztatása (miután Mészáros megvásárolta a Balaton- 
parti kempingeket, az építési szabályzatot úgy változtatták meg, hogy szállodákat 
emelhetett rájuk,399 míg a szálláshelyek áfáját 15%-ról 8%-ra csökkentették);400

391 „Magyarország 50 leggazdagabb embere – már nem Csányi az első”.
392 „Családi lista 2019 – Forbes”. Mészáros vagyona 479,4 milliárd forint volt 2020 végén, ami egy év alatt 

mintegy 70 milliárdos növekedést jelent (úgy, hogy ugyanabban az évben a koronavírus-járvány miatt 
hozott korlátozó intézkedések számtalan vállalkozást tettek tönkre, de Mészáros cégeinek dobtak 
diszkrecionális mentőövet). Lásd „Soha sem volt még ennyi vagyona a leggazdagabb magyarnak”; 
Rényi, „Miközben sorra dőlnek be a vállalkozások, milliárdokkal tömi saját cégeit a kormány”.

393 „A jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye – így vagyonosodott Mészáros Lőrinc”.
394 Magyar, „From Free Market Corruption Risk to the Certainty of a State-Run Criminal Organization 

(Using Hungary as an Example)”, 477–485.
395 Fokasz és Oroszi, „Protestáló etika”; Jandó, „Mészáros Lőrinc új rekordja: 25,4 milliárd forintot vesz 

ki a cégeiből”.
396 Várhegyi, „A bankszektor elrablása”; Rádi, „Veszélyesen eladósodott a nemzeti tőkésosztály, bank-

csődöket hozhat egy kormányváltás”.
397 Laki, „A Mészáros-vállalatcsoport”.
398 További példákért lásd Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája; Magyar és Vásárhelyi, Magyar Polip – 

A posztkommunista maffiaállam; Magyar és Vásárhelyi, Magyar Polip 2 – A posztkommunista maffiaállam; 
Magyar és Vásárhelyi, Magyar Polip 3 – A posztkommunista maffiaállam.

399 Nagy, „Club Rezsim”.
400  Balla, „Nem kell több vendég Mészárosnak ahhoz, hogy újabb milliárdokat keressen a szállodáival”.
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 ◆ diszkrecionális állami támogatások és kölcsönök megadása (Mészáros felvásárlásai 
közül sokat állami bankok finanszíroztak, így az Eximbank és az MKB is;401 ezeket 
korábban prédavadászati eszközökkel szerezte meg a patronális háló);402

 ◆ állami pénzek céghez való csatornázása állami projektek révén (Mészáros vagyon-
gyarapodásának nagy része közbeszerzési projektekből származik, és ezeket az ese-
tek túlnyomó többségében EU-s alapokból finanszírozták);403

 ◆ mesterséges kereslet csatornázása a zsákmánycéghez (az állam elindította a támo-
gatott üdülések programját a szegény családok számára, akiket Mészáros és Orbán 
veje, Tiborcz hoteljeiben szállásoltak el).404

Végső soron általánosabb fogalmazásban is összefoglalhatjuk a sajátos mikroszintű dina- 
mikát a fantom- és zsákmánycégek felől nézve. A kapcsolati gazdaságban a hatalom-
hoz kötött tulajdon birtokosait a következő sajátosságok alapján lehet megkülönböztetni 
a közönséges magántulajdonosoktól. Először is rendkívül gyors felfutásúak. A foga- 
dott politikai család vállalkozásai szinte azonnal „nemzeti bajnokok” lesznek, mihelyt 
megérkeznek a fogadott politikai család tulajdonosi körébe, köszönhetően a menedéknyúj- 
tó diszkrecionális állami tevékenységnek. A fantomcégeknek megfelelő referencia és tőke-
háttér nélkül képesek rögtön hatalmas állami megrendeléseket elnyerni, és szükség esetén 
tőkefedezet nélkül – rendszerint igen kedvező – hitelhez jutni. Másodszor, tevékenységük 
bővülése vagy szűkülése nem gazdasági, hanem politikai ciklusokat követ. Mivel az 
ilyen cégek sikere a csúcspatrónustól függ, szélsőségesen ki vannak szolgáltatva a szeszélye- 
inek, illetve az illojális magatartás esetén beváltott fenyegetéseinek is. Harmadszor, állami 
megrendelések, közbeszerzések győzteseiként alapvetően járadékgyűjtő koordinátorok 
és nem technológiai koordinátorok. Járadékgyűjtő koordinátorokként rendszerint az ál-
lami megrendelésekhez való hozzáférés kereskedelmi kapuiként működnek, s olyan nagy 
alvállalkozókkal vagy konzorciumi társakkal szövetkeznek, akik korrekt versenyszabályok 
között maguk is képesek lennének az adott közbeszerzésben meghatározott feladat elvég-
zésére. A járadékgyűjtő koordinátor rendszerint többlépcsős alvállalkozói rendszert hoz 
létre, mint ami az adott feladat technológiai koordinációjának igényéből fakad. Az alvál-
lalkozói piramis alján lévők kiszolgáltatottságát mutatja, hogy azok mintegy pária bedol-
gozó vállalkozásokként, szinte nyereség nélkül dolgoznak. Az alvállalkozók esetleges ki 
nem fizetése pedig nem von maga után kizárást a későbbi állami megrendelésekből.

Negyedszer, az adózott nyereség aránya az összbevételen belül jelentősen meg-
haladja a hasonló tevékenységet folytató, de nem támogatott vállalatoknál tapasz-
talható mértéket. Ez az aránytalanság jelzi a vállalkozás közpénzmegcsapoló, járadék-
begyűjtő voltát. Ötödször, a vállalkozás adózott nyereségéből kivett osztalék aránya 
jóval meghaladja a politikailag nem támogatott, a piaci törvényszerűségeknek kitett 

401 Medvegy, „Állami hitelekből hízik Mészáros Lőrinc birodalma”.
402 Várhegyi, „A bankszektor elrablása”; Király, „A magyar bankrendszer tulajdonosi struktúrájának 

átalakulása”.
403 Erdélyi, „2018-ban Mészáros Lőrinc érdekeltségei nyerték a nemzeti tőkésosztály közbeszerzési 

versenyét”; Dunai, „How Europe’s Taxpayers Will Bankroll Viktor Orban’s Friends and Family”.
404 Tamásné Szabó, „Club Aliga”.
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vállalkozásoknál tapasztalható mértéket. A tisztességes piaci versenyben részt vevő – 
különösen a kezdő és a fejlődő – vállalkozások esetében a nyereség döntő részét, ha nem az 
egészet, visszaforgatják a vállalkozásba, hiszen azt mind a bővülő tevékenységhez szükséges 
beruházások, mind a piaci ingadozások eshetősége indokolja.405 Ám a szóban forgó 
oligarcha- vagy strómanvállalkozások esetében a szükséges eszközfejlesztési beruházások 
döntően a kényszer-konzorciumi partnerre vagy alvállalkozóra vannak hárítva. Az eset-
leges piaci ingadozásokból következő kockázatot pedig a stabil, politikavezérelt megren-
delések annullálják. Közvetve e két tényező is jelzi, hogy e nyertes vállalkozások jórészt 
járadékgyűjtő vállalkozások, amelyek a politikai felállás változásával további veszteség nél-
kül felszámolhatók.

Végül, miközben a nem a fogadott politikai családhoz bekötött sikeres vállalko-
zások nem kis része van kitérve erőszakos, közhatalmi eszközök bevetésével is végzett 
prédavadászati kísérleteknek, a belső körös oligarchák vagy strómanok cégei soha. 
Igazából a poligarchák és belső körbe tartozó oligarchák fantomcégeinek leginkább szembe- 
ötlő azonosító jegye az, hogy nem támadták meg őket, mégis nyilvánvalóan pozitív a 
becserkészési értékük. Kívülállók cégei esetében a pozitív becserkészési érték elegendő ok 
a prédavadászatra; a család tagjainak cégei esetében a „becserkészési” érték viszont 
már valójában zsákmányérték, és azért nem lehetünk tanúi a vállalat elleni támadásnak, 
mert az sohasem esett kívül a fogadott politikai család tulajdonosi körén. A stómancégek 
legfőbb ismérve is ez: a formális tulajdonosaik gyenge politikai-hatalmi pozíciója és érint-
hetetlensége közötti látszólagos szakadék.

5.6. Összehasonlító gazdaságtan
Nemcsak a politológusok feltételezték azt, hogy a Szovjetunió összeomlása után eljön „a 
történelem vége”. Mint Szimeon Gyankov és munkatársai híres tanulmányukban kifejtik,406 
az összehasonlító gazdaságtan ugyanazt a pályát járta be, mint a politikatudomány. 
A hidegháborús korszakban az összehasonlító gazdaságtant elsősorban a nyugati liberális 
demokráciák által képviselt kapitalizmus és a keleti kommunista diktatúrák által képviselt 
szocializmus összehasonlítása foglalkoztatta. Majd az utóbbi összeomlását és azt a tényt, 
hogy lényegében az összes szocialista ország kapitalizmusra váltott át, a piacgazdaság terv-
gazdaságok feletti történelmi győzelmeként könyvelték el. Gyankov és társai gondolatme-
nete szerint ez a helyzet új értelmet és célt ad az összehasonlító gazdaságtannak: a két nagy 
rendszer helyett „a kapitalizmus változatainak” összehasonlítása az új, aktuális teendő.407

A „kapitalizmus változatai”-megközelítést először a nyugati gazdaságokra dolgozták 
ki, és csak aztán kezdték el a kutatók egyetemes, más civilizációk országaira is alkalmazható 
keretként használni. Van azonban két ok, ami miatt nem fogadhatjuk el teljesen ezt 
a szemléletet. Az egyik, hogy mivel a kommunista diktatúra mint csúcsbéli rezsimtípus a 
fogalmi keretrendszerünk integráns része, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gazdasági 

405 Egy áttekintést ad a szakirodalomról Avanzi, „Strategies for Dividend Distribution”.
406 Djankov et al., „The New Comparative Economics”.
407 Vö. Hall and Soskice, Varieties of Capitalism. A témát tárgyalja Holcombe, Political Capitalism, 2018, 

20–43.
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rendszerét, a szocializmust, tehát nem összpontosíthatjuk vizsgálódásunkat kizárólag 
a kapitalizmus változataira. A másik, hogy gondot okoz az, amire már utaltunk az 5.5.4.5. 
részben – nevezetesen, hogy a hatalomhoz kötött tulajdon dominanciája új gazdasági 
rendszer létét jelzi, amely nyugati értelemben se nem szocialista, se nem kapitalista. 
Az új rendszer formális ismérve a magántulajdon dominanciája, de informálisan a de 
jure magántulajdon de facto összefonódik a politikai hatalommal. Egy ilyen rendszert 
„a kapitalizmus változatai” paradigma keretében leírni pontosan annyira félrevezető, 
mint a patronális autokráciát „a demokrácia változatai” paradigma keretében elemezni, 
vagyis úgy, mint a demokrácia egy szűkített altípusát (a hibridológiában).408 Egyrészt 
a besorolás indokoltnak tűnik, mert – de jure, a formális szinten – a rendszer a kiinduló 
fogalomhoz hasonló intézményeket ölel fel. Másrészt a besorolás indokolatlan, mert – 
de facto, az informális szinten – a rendszernek markánsan eltérő sajátosságai vannak, s 
ezek egyszersmind olyan, rendszeralkotó jegyek, amelyek felülírják a rendszer formális 
identitását. Ezért ha a patronális autokráciát mint a demokrácia egy változatát vagy a hata-
lomhoz kötött tulajdon rendszerét mint a kapitalizmus egy variánsát azonosítjuk, az a 
veszély fenyeget, hogy összemossuk őket, illetve a sui generis vonásaikat a nyugati típusú 
rendszerekkel, megakadályozva a tényleges jellegük megértését.

E nehézség leküzdése érdekében az egyes gazdasági rendszerek de jure és de facto álla-
potának leírására külön-külön fogalmakat használunk. Ami az előbbit illeti, a kapitalizmust 
és a szocializmust a következőképpen definiálhatjuk:

• Kapitalizmus az a gazdasági rendszer, amelyre a termelőeszközök de jure magán-
tulajdonának dominanciája jellemző.

• Szocializmus az a gazdasági rendszer, amelyre a termelőeszközök de jure állami 
tulajdonának dominanciája jellemző.

Fentebb megmagyaráztuk, miért határozzuk meg a két nagy rendszert a de jure jelleg-
zetességeikkel: azért, mert ezekkel határozza meg őket általában az összehasonlító gaz-
daságtan, illetve konkrétan a kapitalizmus változatainak paradigmája. És valóban, ha 
ezeket tartjuk szem előtt, a posztkommunista térségben a kapitalizmus sokféle változata 
figyelhető meg.409 Ugyanígy a szocialista gazdaságok között a de jure tulajdonviszonyok 
tekintetében fennálló különbségek „a szocializmus változatai” létét jelzik a rendszerváltás 
előtti országokban,410 a klasszikus sztálinista modelltől a jugoszláv, illetve a magyar 
reformmodellig.

A mi tipológiánk ezzel szemben a de facto tulajdoni típusokon alapul, és a következő 
fajta gazdaságokat különbözteti meg:

• Tervgazdaság az a gazdasági rendszer, amelyre a termelőeszközök de facto állami 
tulajdonának dominanciája jellemző.

408 Lásd pl. Bogaards, „De-Democratization in Hungary”.
409 Lane és Myant, Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries; Bohle és Greskovits, Capitalist 

Diversity on Europe’s Periphery.
410 Ahogy arra Kornai János egy cikkében rámutatott. Kornai, „Az összehasonlító gazdaságtan és a 

»tranzitológia« jövője”.
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• Piacgazdaság az a gazdasági rendszer, amelyre a termelőeszközök de facto magán-
tulajdonának dominanciája jellemző.

• Kapcsolati gazdaság az a gazdasági rendszer, amelyre a termelőeszközök de facto 
hatalomhoz kötött tulajdonának dominanciája jellemző.

A kommunista diktatúrák esetében a de jure szocializmus és a de facto tervgazdaság 
lényegében ugyanaz. A kommunista diktatúrákban az, ami formálisan állami tulajdon, 
a valóságban is állami tulajdon, és a vezető politika elit, a nómenklatúra nem informális 
csatornákon, hanem nyíltan, formális csatornákon keresztül kontrollálja a termelőesz-
közöket. Másfelől a piacgazdaság és a kapcsolati gazdaság a kapitalizmus két típusa, mivel 
formálisan mindkettőnek jellemzője a magántulajdon dominanciája.

Itt rövid kitérőt kell tennünk. A szakirodalomban nem a „tervgazdaság” az egyedüli 
terminus a szocialista gazdaságok jelölésére. Szóba jön még a „parancsgazdaság” és 
a „hiánygazdaság” is (ezeket itt-ott mi is használjuk ebben a könyvben). Éppenséggel 
mindhárom fogalom használható, azonban mindhárom a szocialista rendszer más-más 
aspektusát jelöli. A „terv-” az előzetes gazdasági döntéshozatal módját jelöli (központi 
tervezés); a „parancs-” az uralom formáját, vagyis az ilyen rendszerekre jellemző bürok-
ratikus patronalizmust. Végül a „hiány-” arra utal, hogy milyen következménnyel jár 
a rendszer a szocialista gazdaság alattvalói számára.411

Visszatérve a három gazdaságra, fontos felismerni, hogy ezek – s különösen a kapi-
talista gazdaságok – a legritkább esetben homogének. Nem véletlen, hogy mindig domi-
nanciáról beszélünk a tulajdonviszonyok kapcsán; példának okáért egy kapcsolati gaz-
daság számos eltérő szegmensből áll, melyek között egyesek tényleg magánpiacok, és a 
nyugati-típusú piacgazdaságokra emlékeztetnek, míg mások csupán formálisan vannak 
magánkézben, és valójában a hatalom&tulajdon elvei szerint működtetik őket. Úgyhogy 
érdemes külön fogalmakat bevezetni, amikor a gazdaság egészéről, illetve amikor annak 
egyes szegmenseiről beszélünk. Az utóbbiakra mondhatjuk azt, hogy „piac”. Egy piac 
nem más, mint a gazdaság egy szegmense, egy bizonyos iparág vagy gazdasági szektor, 
amelybe olyan gazdasági szereplők tartoznak, akik ugyanazon fogyasztók számára (vagyis 
ugyanazzal a kereslettel szembeni kínálatban) termelnek. Az egyes piacok aztán építő-
kövekként kiadnak egy teljes gazdaságot, mely fogalmat „az egész” jelölésére használhatjuk. 
Valójában a gazdaság nem más, mint egy politikai egységhez, azaz egy állam fennhatósága 
alá tartozó piacok összessége.

Ennek megfelelően a három gazdaságot nem pusztán tulajdoni viszonyaik, hanem 
a piactípusuk dominanciájával is definiálhatjuk. A tervgazdaság jellemzője az ún. admi-
nisztratív piacok dominanciája; a piacgazdaság jellemzője a versenypiacok dominanciája. 
Végezetül a kapcsolati gazdaság a kapcsolati piacok dominanciájával határozható meg.

411 Kornai, A szocialista rendszer, 255–287.
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5.6.1. Adminisztratív piac, versenypiac és kapcsolati piac

5.6.1.1. A domináns gazdasági mechanizmusok

Általában a piacok, konkrétan pedig a gazdasági aktorok együttélését azzal írhatjuk le, amit 
mi gazdasági mechanizmusoknak nevezünk. Egyszerűen fogalmazva, a gazdasági mecha- 
nizmus ad választ a „kihez mi kerül” kérdésre, magyarán hogy hogyan kerülnek elosz-
tásra az adott gazdaságban az egyes tulajdonok (tulajdonjog-kötegek). Valóban, a gazdasági 
mechanizmusok nem függetlenek a tulajdontípustól: az utóbbi nagyban meghatározza az 
előbbit, mert a különféle tulajdonlási struktúrák különféle ösztönzési rendszereket jelen-
tenek a tulajdonosok számára abban a tekintetben, hogy hogyan működjenek, illetve lé-
tezzenek együtt a társadalom más aktoraival.412

Gondolatmenetünket a gazdasági mechanizmusoknak egyfelől Polányi Károly, 
másfelől Kornai János nevéhez fűződő konceptualizálása ihlette. Ami az előbbit illeti, 
„A gazdaság mint intézményesített folyamat” című, alapvető tanulmányában Polányi 
megkülönbözteti először is a gazdaság „formális” és „szubsztantív” leírását (5.22. táblázat). 
Mint kifejti, a neoklasszikus közgazdászok formális leírást adnak a gazdaságról a kereslet és 
kínálat, a racionális döntés és mindenekelőtt az árak terminusait használva. Ezért az ilyen 
leírás kiváltképp alkalmas az „árszabályozó piacok” jellemzésére, vagyis olyan modern 
gazdaságokéra, amelyek a javakat és szolgáltatásokat – a mi fogalmaink szerint a „ki mit 
tulajdonol” kérdését megválaszolva – nyitott piacokon osztják el azoknak, akik hajlandók 
az árukat megfizetni. De ha másféle (Polányi esetében: premodern) gazdaságokat is 
szemügyre veszünk, fel kell ismernünk, hogy vannak más mechanizmusok is, amelyeket 
csak akkor tárhatunk fel, ha szociológiai tartalmuk szerint írjuk le őket (innen a „szub-
sztantív leírás” fogalma). A tanulmány címében szereplő „folyamat” nem más, mint 
a javak mikroszintű mozgása, beleértve a javak „elhelyezkedését” (a javak termelését 
és szállítását) valamint az „elsajátításukat” (az önkéntes „tranzakciókat” és a kényszert 
alkalmazó „rendelkezéseket”).413 E folyamatok „intézményesítésének” módja pedig már 
a makroszintű gazdasági mechanizmusokról tanúskodik. Ezek között Polányi háromféle 
alapvető struktúrát különböztet meg: a szimmetriát, a centrikusságot és a piacot, ezeket 
pedig három „integrációs forma” kíséri: a reciprocitás, a redisztribúció, valamint az 
árucsere. Polányi magyarázata szerint „a reciprocitás a szimmetrikus csoportosulások 
kölcsönösen megfelelő pontjai közti mozgásokat jelöli; a redisztribúció egy központ felé 
irányuló, majd e központból kiinduló elsajátítási mozgásokra utal; a csere oda-vissza 
mozgásokra vonatkozik, melyek egy piaci rendszer »személyei« között zajlanak”.414

A mi terminológiánkban Polányi három integrációs formája nem más, mint háromféle 
gazdasági mechanizmus, mivel annak az általános útjait jelölik, hogyan kerül a tulajdon 
egyik gazdától a másikhoz. Forduljunk most Kornai Jánoshoz, aki egy, az összehasonlító gaz-
daságtan irodalmához tartozó alapművében „koordinációs mechanizmusokról” beszél.415

412 Kornai, „Bevezetés A puha költségvetési korlát című kötethez”; Kornai, „Innováció és dinamizmus”.
413 Polányi, „A gazdaság mint intézményesített folyamat”, 25.
414 Polányi, „A gazdaság mint intézményesített folyamat”, 27.
415 Kornai, A szocialista rendszer, 122–139. Ő maga is említi az egyezéseket, illetve a különbségeket a saját 

rendszere és Polányié között a 127. oldalon (8. lábjegyzet).
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5.22. táblázat. Polányi Károly, A gazdaság mint intézményesített folyamat.

Formális leírás 
(érvényesség: 
árszabályozó 

piac)

Szubsztantív leírás 
(érvényesség: általános)

Neoklasszikus 
gazdaságtan

Intézményesített 
(ahogy az ökológiai, technológiai, társadalmi 
elemek kapcsolatba és egyensúlyba kerülnek)

Folyamat 
(anyagi elemek / térbeli helyük / birtokosuk cseréje)

Integrációs formák:

• reciprocitás
• redisztribúció
• árucsere

Struktúra típusok:

• szimmetria
• centrikusság
• piac

Javak elhelyezése Javak elsajátítása

Javak 
szállítása

Javak 
termelése

Javak 
forgalma

Javak admi- 
nisztrációja

Tranzakció 
(személyek 

között)

Rendelkezés 
(egyoldalú 

aktus)

Amint kifejti, ezeket „[a] politikai hatalom jellege, az uralkodó ideológiai és a tulajdonvi-
szonyok együttesen” határozzák meg; olyan mechanizmus, amely Kornai szavaival „a benne 
részt vevő személyek vagy szervezetek tevékenységét hangolja össze”.416 Kornai valamennyi 
koordinációs rendszert aszerint definiálja, hogy (1) „kik a résztvevők”, (2) „milyen viszony 
van közöttük”, (3) „milyen információk áramlanak közöttük a koordináció érdekében”, 
(4) „milyen motívumok ösztönzik a résztvevőket arra, hogy részt vegyenek a koordinációs 
folyamatban”.417 Ezek alapján a mechanizmusok öt fő típusát különbözteti meg:418

 ◆ a bürokratikus koordináció fölé- és alárendeltségi viszony, ahol egyik egyén vagy 
szervezet (formális) vertikális kapcsolatok révén koordinálja a másikat (pl. a had-
seregben vagy nagy cégeken belül);

 ◆ a piaci koordináció a „jogilag egyenrangú” egyének közötti mellérendeltségi vi-
szony vagy horizontális kapcsolat, ahol a felek az eladó és a vevő szerepét öltik fel, 
és az előbbi önkéntesen szerződik arra, hogy átadjon valamit a vevőnek (pl. egy 
boltban vagy az értéktőzsdén);

 ◆ az önkormányzati koordináció, ahol a résztvevők „egyenrangú, egymás mellé 
rendelt tagok a társulásban, amely önmagát kormányozza”, és ahol bizonyos koor-
dináló szerepek betöltésére választják a (le is váltható) testületeket (pl. egy autonóm 
egyetemen vagy szakmai egyesületben);

 ◆ az etikai koordináció, ahol a „donorok” altruista vagy más jóindulatú erkölcsi 
késztetésből önkéntesen adnak át erőforrásokat a kedvezményezetteknek (pl. egy 
segélyszervezetben);

416 Kornai, A szocialista rendszer, 122.
417 Kornai, A szocialista rendszer, 122.
418 Kornai, A szocialista rendszer, 122–126.
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 ◆ a családi koordináció, ahol a közeli rokonságban 
álló tagok többféle alapon formálhatnak kapcso-
latokat a család már adott keretein belül (pl. egy 
háztartásban).

Amikor egy gazdaságot vizsgálunk, akár Polányi integ- 
rációs formáit, akár Kornai koordinációs mechanizmusait 
nézzük, mindig van egy domináns mechanizmus, míg a 
többiek alárendelt jellegűek. Máshogy fogalmazva, minden 
társadalomban az összes mechanizmus egymás mellett lé-
tezik: sem a reciprocitást, sem a redisztribúciót, sem pedig 
az árucserét nem lehet felszámolni egyetlen mechanizmus 
javára sem, és hasonlóképpen mind az öt Kornai-féle koor-
dinációs mechanizmus is minden rendszerben jelen van. 
Egyik sem számolódik fel soha. Ami inkább történik, az 
az, hogy az egyik mechanizmus dominánssá válik, vagyis 
ez nyomja rá a bélyegét a cserék többségére, míg a többi 
mechanizmus alárendelt szerepbe szorul, és csak a cserék 
kisebbségére jellemzőek. Mikroszinten mindennemű piac 
úgy írható le, hogy elsőrendűen egy domináns mecha-
nizmus és másodsorban alárendelt mechanizmusok szerint 
működik, míg makroszinten a gazdasági mechanizmus-
nak az a típusa, mely a piacok többségében dominál, a 
gazdaság domináns mechanizmusa.

A domináns mechanizmus fogalmának definiálása 
után már azonosíthatjuk azt az általunk vizsgált három 
gazdaságban. A tervgazdaság domináns mechanizmusa a 
bürokratikus erőforrás-redisztribúció. A „bürokratikus” 
a Kornai jellemezte bürokratikus koordinációra utal, amiről 
ugyancsak megállapítja, hogy ezt a „legszélesebb körben, a 
legnagyobb erővel” a szocialista rendszerben alkalmazzák, 
ahol is a piaci cselekvés teljes szférája (vagyis a gazdaság 
összes piaca) egyetlen bürokratikus entitásban olvad 
egybe a politikai cselekvés szférájával.419 Az „erőforrás-
redisztribúció” viszont az erőforrások elosztásának központi 
tervezésére vonatkozik. Tervgazdaságban a pártállam dönti 
el az egész gazdaságra nézve, hogy (1) mit termeljenek, (2) 
mire használják fel a termékeket, (3) ki dolgozzon hol és 
milyen bérért, (4) hol kell beruházni, (5) hol kell műszaki 
fejlesztéseket végrehajtani (6) milyen mennyiségű ter-
méket kell eladni külföldön, és (7) hogyan működjenek a 
pénzintézetek.420 Tehát az a szabály, hogy a gazdaságban 
a legtöbb erőforrást a központi terv szerint osztják el.

419 Kornai, A szocialista rendszer, 128.
420 Kornai, A szocialista rendszer, 141–143.

5.11. idézet. A kapitalizmus mint vegyes 
gazdasági rendszer.

„Kapitalista rendszerben az általános előfeltevés 
az, hogy az áruk és szolgáltatások kínálatát 
főként nyereségérdekelt, üzleti alapú cégeknek 
kell nyújtaniuk. Az igényeket elsődlegesen 
egyéni és háztartási szükségletek és ízlések kér-
désének tekintik, és feltételezik, hogy az áruk 
és szolgáltatások potenciális vásárlóinak kell 
eldönteniük a saját preferenciáik alapján, mit 
vesznek meg és kitől, a saját pénzüket használva. 
[…] A piaci szerveződés azonban korántsincs 
mindenütt jelen, és ritkán alkalmazzák tiszta 
formájában. [Sok] olyan tevékenység és szektor, 
amelyet általában piaci vezérlésűnek gondolnak, 
valójában vegyes vezérlési struktúrában működik. 
Így például a gyógyszeripari cégeknek mind a 
termékeit, mind pedig a termelési módszereit 
szorosan szabályozzák, és közpénzt fektetnek 
az alapkutatásokba, melyekből a gyógyszeripari 
társaságok merítenek a fejlesztési munkájuk 
során. A légitársaságok működésének sok elemét 
szabályozzák, a kormányzat működteti a légi 
forgalom irányító rendszerét, a repülőtereket 
pedig nagyrészt köztulajdonú szervezetek üzemel-
tetik, és gyakran ők is finanszírozzák. A hagyo-
mányos »közüzemek« legnagyobb része teljes 
mértékben szabályozás alatt áll, és néha állami 
támogatást is kap. […] A piaci szerveződés 
széles körben alkalmazott, hasznos vezérlési 
struktúra. Ennek egyik fontos oka, hogy több 
különböző módon képes működni, és változatos 
módokon egészíthetik ki más mechanizmusok. 
Ahogy azonban egyetlen cipőméret nem jó min-
den lábra, nincs olyan ágazati vezérlési mód 
sem, amely egymagában alkalmazható volna 
az emberi tevékenységek változatos skálájára. 
A modern gazdaságok sok nagyon különböző 
szektorból épülnek fel, amelyeket más-más 
módokon vezérelnek. Elképzelhetetlen, hogy 
egyetlen szervezési és vezérlési forma megfelelne 
valamennyi szektornak.”

– Richard R. Nelson, „Capitalism as a Mixed 
Economic System”, in The Oxford Handbook of 
Capitalism, szerk. Dennis C. Mueller (Oxford; New 
York: Oxford University Press, 2012), 278–280.
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Másodszor, a piacgazdaság domináns mechanizmusa a szabályozott piaci koor-
dináció. A „piaci koordináció” ugyanezt jelenti Kornai fogalomrendszerében, neve-
zetesen az eladók és a vevők önkéntesen hozott döntéseit, amelyekből a nyereség és 
a veszteség következik a vállalkozók számára, s ennélfogva olyan ösztönző rendszert 
nyújtanak, amely koordinálja a tevékenységeiket.421 A modernkori gazdaságok leírá-
sában azonban nem mellőzhetjük azt a tényt, hogy egy központi hatalom a piaci tranz-
akciókat „szabályozza”, a liberális demokráciákban pedig a vegyes gazdaság számít 
normának (lásd 5.11. idézet). A piaci szereplők koordinációját – pontosabban a javak és 
szolgáltatások kínálatát – leszűkíti a szabályozói beavatkozás: emiatt írjuk le a modern 
piacgazdaságokban a piaci koordinációt szabályozottként.422

Végül a kapcsolati gazdaság domináns mechanizmusa a kapcsolati piac-redisztri-
búció. Ezt a mechanizmust mindkét imént említett mechanizmussal összehasonlíthatjuk. 
Hogy a másik fajta redisztribúcióból induljunk ki: a tervgazdaságban a bürokratikus 
erőforrás-redisztribúció ún. fizikai célokkal történik: a központi tervben a termelési 
célokat természetes egységek és mennyiségek pontos mérőszámaival (darabszámokkal, 
mértékegységekkel stb.) adják meg.423 Ezzel szemben a kapcsolati gazdaságban a piacokat 
és a járadékvadász-mezőket osztják újra, fizikai célok nélkül (ezért beszélünk „piac-
redisztribúcióról”). Máshogy fogalmazva, a fogadott politikai család csak a piaci és 
a tulajdoni szerkezetet határozza meg, a termelés szerkezetét nem. A kapcsolati piac-
redisztribúció két eszköze patronális autokráciában a diszkrecionális beavatkozás és 
a központilag vezérelt céglerablás. Az első esetben könnyű felismerni a képletet, mivel a 
diszkrecionális szabályozói beavatkozás pontosan azt jelenti, hogy a patronálisan preferált 
aktorok járadékvadászati lehetőséghez jutnak, ily módon diszkriminálva (a) azokat a 
gazdasági aktorokat, akik be akarnának lépni az adott piacra, és (b) a már a piacon lévő, de 
előnyben nem részesített gazdasági aktorokat (ezért beszélhetünk redisztribúcióról). 
A központilag vezérelt céglerablás esetében a modern ragadozó állam nem kincsnek, hanem 
tőkének tekinti az adott céget, azaz egy piacra való bejutás és az ottani, a csúcspatrónus 
diszkrecionális szárnyai alatti működés eszközének [→ 5.5.4.]. A központilag vezérelt 
céglerablás tehát a kapcsolati piac-redisztribúció sajátos fajtája, ahol a cég által képviselt 
piaci részesedést mint potenciális járadékvadászati lehetőséget sajátítják ki a fogadott 
politikai család egy tagja számára.

Ha a szabályozott piaci koordinációval hasonlítjuk össze, azt látjuk, hogy a kapcsolati 
piac-redisztribúció is teremt ösztönzőket, de a központi aktor itt más természetű: a gaz-
dasági aktoroknak nem a vevők kívánságaihoz, hanem a csúcspatrónus akaratához 
kell igazodniuk. A felszínen ez a logika a járadékvadász vállalkozókról szóló elméletekhez 
hasonlít, melyek szerint azokban a gazdaságokban, ahol túlzott mértékű az állami 
beavatkozás, a gazdasági aktorok (felismervén, hogy a jövedelmezőség nem annyira a 
fogyasztóktól, mint a járadékvadász politikusoktól függ), az innovációban és a kereslet 
előrejelzésében hasznosítható vállalkozói tehetségüket a politikusok, nem pedig a fogyasz- 
tók kegyének keresésére fordítják. Ez az elmélet mégis a liberális demokráciára és a piac-
gazdaságra alkalmazható, mivel önkéntes együttműködést és a piaci stratégiát meghatározó 
önkéntes döntéseket feltételez [→ 5.3.1.]. A kapcsolati piac-redisztribúció azonban az 

421 Mises, „A profit és a veszteség gazdasági természete”.
422 Lásd még a témáról Dahl, „Miért összeegyeztethetetlen a demokrácia és a szabadpiac?”.
423 Bokros, Accidental Occidental, 33.
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informális patronalizmuson alapul, vagyis a korrupció kényszert alkalmazó hálózatán: 
az aktorok, oligarchák és strómanok arra kényszerülnek, hogy teljesítsék a csúcspatrónus 
utasításait, aki a piacokat diszkrecionálisan osztja újra klienseinek, lojalitásuk és saját 
stratégiai (politikai) preferenciái alapján [→ 7.4.7.2.]. A piaci versenyt a fogadott politikai 
családon belüli verseny váltja fel: míg a szabályozott piaci koordináció viszonyai között 
A akkor előzheti meg B-t a versenyben, ha a vevők B termékét gyengébb minőségűnek 
tartják, a kapcsolati piac-redisztribúció viszonyai között A akkor kaphatja meg B piacát, 
ha a csúcspatrónus kevesebbre értékeli B hűségét vagy stratégiai fontosságát. A fogadott 
politikai családon kívüli gazdasági szereplők viszont folytonosan a prédavadászat be-
cserkészési szakaszában vannak (mint potenciális célpontok), a központilag vezérelt cég-
lerablást pedig nem formális lobbizás, hanem informális adoptálás útján kerülhetik el. 
A politikai vállalkozás elméletében a gazdasági aktorok számára úgy jelenik meg a politikai 
szféra, mint normatívan zárt piac, ahol a politikai hatalmat saját javukra használhatják; 
kapcsolati gazdaságban a politikai szféra diszkrecionálisan zárt piac, ahol az egyik csoport 
– az adoptált bennfenteseké – kénytelen a csúcspatrónus kegyéért versenyezni, míg a 
másik csoport – a be nem fogadott kívülállóké – folytonosan ki van téve a veszélynek, hogy 
levadásszák, s piacait a befogadottak javára osztják újra [→ 5.4.2.].

A gazdaság három típusában működő gazdasági mechanizmusokról szólva ismét 
a „dominancia” szóra kell helyeznünk a hangsúlyt. Bármelyik gazdaságra jellemző lehet 
bármelyik fentebb definiált mechanizmus: a piacgazdaságokban beszélhetünk bizonyos 
mértékig bürokratikus erőforrás-redisztribúcióról (leginkább nyilvánvalóan az állami és 
helyhatósági cégek és beruházások kapcsán), és esetleg, devianciaként valamennyi kap-
csolati piac-redisztribúcióról is. Ezek azonban alárendelt mechanizmusok maradnak 
a tartósan domináló szabályozott piaci koordinációhoz képest. Hogy csak egyetlen adatot 
idézzünk, egy 2016-os tanulmány rámutatott, hogy „ha az intézményes ellenőrzési 
környezetet nézzük […] az Egyesült Királyságban a központi kormányzat szerződési 
döntéseire gyakorolt politikai befolyás potenciális mértéke korlátozott; az újabb intézményi 
reformok eredményeképp az ellenőrzés erőteljesebbé vált, és nőtt a transzparencia is. 
Mindamellett azt találtuk, hogy a piacok mintegy 10 százalékát olyan cégek irányítják, 
amelyek pártfavoritizmusra utaló körülmények között nyernek. Magyarországon 
ezzel szemben az intézményes fékek és ellensúlyok sokkal gyengébbek, és nem sikerült 
gátat vetniük a közbeszerzések feletti politikai befolyás növelésére irányuló szisztematikus 
igyekezetnek. A közbeszerzések piacára gyakorolt hatás egyértelműen látszik kvantitatív 
elemzésünkből, amely szerint a piac 50-60%-át birtokolják olyan vállalatok, amelyek 
pártfavoritizmusra utaló körülmények között nyernek”.424 Valójában a kutatók által talált 
bizonyítékok nem arra utalnak, hogy Magyarországon „párt-”befolyás van, hisz a dolgok 
a fogadott politikai családon és nem a Fidesz nevű párton belül dőlnek el (utóbbi egyszerűen 
csak transzmissziós szíj); és „favoritizmusról” sincs szó, mivel az aktorok nem önkéntes 
kapcsolatban állnak egymással. Amit itt látunk, az a kapcsolati piac-redisztribúció 
dominanciája (és annak hiánya az Egyesült Királyságban), amit a Magyarországról 
származó, korábban elemzett adatok is megerősítenek [→ 5.3.3.3.].

424 David-Barrett és Fazekas, „Corrupt Contracting”, 7.
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5.23. táblázat. Piacgazdaság, kapcsolati gazdaság, tervgazdaság.

Kapitalizmus Szocializmus

Piacgazdaság Kapcsolati gazdaság Tervgazdaság

politikailag kiágyazott gazdaság patronálisan beágyazott gazdaság bürokratikusan beágyazott gazdaság

szabályozott piaci koordináció kapcsolati piac-redisztribúció bürokratikus erőforrás-redisztribúció

• szabályozott
• személytelen
• normatív
• versenypiacok dominanciája

• nem formalizált
• személyes
• diszkrecionális
• kapcsolati piacok dominanciája

• formalizált
• személytelen
• normatív
• adminisztratív piacok dominanciája

személytelen piaci erők láthatatlan 
keze

a patrónus látható keze, beavatkozva 
a piaci erők működésébe

központi tervezés a nómenklatúra által, 
megkerülve a piaci erőket

horizontális vertikális vertikális

A háromféle gazdaság fő jellegzetességeit az 5.23. táblázatban foglaltuk össze. Mint mond-
tuk, a tervgazdaság szocialista rendszer, míg a piac- és a kapcsolati gazdaság kapitalista 
rendszerek. Tervgazdaságban a „kihez mi kerül” kérdésre a nómenklatúra által végzett 
központi tervezés válaszol, megkerülve a piaci erőket. Polányi beágyazottság-fogalmát 
használva, mely arra utal, hogy mennyire különül el a piaci cselekvés szférája a politikai és 
a társadalmi cselekvés szférájától,425 azt mondhatjuk, hogy a tervgazdaságban a gazdasági 
szféra bürokratikusan ágyazódott be: a gazdaság egésze alá van rendelve a politikai cse-
lekvés szférájának a nómenklatúra (pártállami) bürokrácia formális kötései révén. Ezzel 
szemben a tervgazdaságban a „ki mit tulajdonol” kérdését a piac láthatatlan keze válaszolja 
meg, azaz a magánaktorok önkéntes döntéseinek személytelen összessége egy szabályozott 
környezetben [→ 2.6.]. Mivel itt az állami szabályozás normatív és személytelen, a gazdasági 
aktoroknak pedig nem kell részt venniük a politikában, hogy a jogaik védve legyenek [→ 2.4.6.], 
a piacot politikailag kiágyazottnak tekinthetjük. Végül a kapcsolati gazdaságban arról, 
hogy „ki mit sajátít el”, a csúcspatrónus „látható keze” dönt, aki beavatkozik a piaci erők 
működésébe, és a kapitalizmust patronálisan beágyazottá teszi, azaz gazdaságilag patro-
nalizálttá s ilyenformán alárendeltté a fogadott politikai család érdekeinek.426

5.6.1.2. Szocializmus: az adminisztratív piac

A következő részekben a három ideáltipikus piacot vizsgáljuk meg, és mutatjuk be a hozzá-
juk tartozó domináns gazdasági mechanizmus piaci szinten érvényesülő módosító mecha- 
nizmusait. Módosító mechanizmusnak hívunk minden olyan – gazdasági vagy egyéb 
– mechanizmust, amely a domináns mechanizmus eredményeként létrejövő elosztás 

425 Polányi, A nagy átalakulás.
426 Scheiring és Szombati a „tekintélyelvű visszaágyazódás” kifejezést használják a posztkommunista 

gazdaságok patronalizálódására (ami szerintük azért visszaágyazódás, mert a rendszerváltás során 
bekövetkezett „neoliberális kiágyazódást” követi). Scheiring és Szombati, „Ezért nem rengették meg 
a rabszolgatörvény-ellenes tüntetések az Orbán-rezsimet”.
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módosulásához vezet. A módosító mechanizmusok tehát, bár egymás mellett léteznek 
a domináns mechanizmussal, nem azonosak az alárendelt mechanizmusokkal, utóbbiak 
ugyanis (1) szükségképpen gazdasági mechanizmusok és (2) nem feltétlenül interferál-
nak a domináns mechanizmussal, hanem rajta kívül létezhetnek. Mint azonban látni 
fogjuk, a módosító mechanizmusoknak éppen az az általános céljuk, hogy új gazdasági 
mechanizmust állítsanak fel a dominánssal szemben.

Először a szocializmust és a szocialista gazdasági rendszert vizsgáljuk. Ennek meg-
felelően most a piactípusok közül az adminisztratív piacot vesszük szemügyre:

• Adminisztratív piac az a szegmense egy gazdasági rendszernek, amelyben a de 
facto állami tulajdon dominál. Az adminisztratív piac a domináns piactípus terv-
gazdaságokban (melyekben az adminisztratív piacok működését meghatározó fő 
gazdasági mechanizmus a bürokratikus erőforrás-redisztribúció).

Az adminisztratív piac módosító mechanizmusai valójában korrigáló mechanizmusok, 
vagyis kijavítják a központi tervező allokációs hibáit, s így hozzájárulnak a rezsim tartós 
fennmaradásához [→ 4.4.]. Mint az 5.24. táblázatból látható, felülről indított korrekciók 
is tartozhatnak a korrigáló mechanizmusok közé (vagyis olyanok, amelyeknek célja a leg-
felső szintű nómenklatúra-tagok által problematikusnak tartott allokáció kijavítása), de a 
korrigáló mechanizmusok zömét alulról indítják. A központi tervezés merevsége és az 
ebből eredő hiányok megbéníthatnák a rendszert, és elviselhetetlenné tennék az alattvalói 
számára, ha bizonyos mechanizmusok útján nem korrigálhatnák a központi elosztást.427 Ez 
éppúgy áll a hétköznapi alattvalókra, akiknek egyik alulról indított korrekciós technikáját 
fentebb már említettük (blat), mint az alacsony és középszintű nómenklatúra-tagokra, akik 
kénytelenek kijáróembereket s az alulról indított korrekciók széles skáláját alkalmazni, hogy 
egyáltalán teljesíthessék a terv elvárásait.

A felülről indított korrekciók közül a legfontosabb a gazdasági kampány. A kom-
munista kampányokat nem szabad összetéveszteni a liberális demokráciák kampányaival, 
amiket valójában a marketingtevékenység sajátos eseteinek lehet tekinteni [→ 4.3.3.1.]. 
A kommunista diktatúrákban a kampányokat úgy kell felfognunk, mint a politikai vezetés 
kényszerítő mechanizmusait az általa tételezett – de jogszerűen nem követelhető vagy 
számon kérhető, s az apparátus jogszerű, rutinszerű működésével, automatizmusaival 
nem biztosítható – célok végrehajtására.428 Erre akkor kerül sor, ha az adott társadalmi, 
hatalmi közegben semmilyen társadalmi csoportnak, intézménynek nem fűződik 
közvetlen érdeke a hatalmi központ által kitűzött célok teljesítéséhez. Tehát a szóban 
forgó célt teljesíteni kívánó kampány idejére felfüggesztődik a hatalmi, közigazgatási 
hierarchia rutinszerű, jogszerű működése. Az apparátus ilyenkor túllép saját intézményi, 
jogi, „morális” korlátain. De ez nem egyszerű jogsértés, nem a bürokrácia valamelyik 
szintjének vagy hivatalnokának esetleges, egyedi baklövése vagy bűne, hanem központi-
lag indítványozott, az apparátus egészére vonatkozó, meghatározott mértékű és irányú, 

427 Ledeneva, Russia’s Economy of Favours.
428 Lásd elsősorban Soós, Terv, kampány, pénz. A következő bekezdésekben olvasható kampányleírások 

e könyv egyik szerzőjének az 1980-as évek végén Magyarországon, illetve a Woodrow Wilson 
International Center for Scholars kereteiben végzett kutatásain alapulnak. Lásd Magyar, „Kampányok 
a falusi térben az ötvenes évek elején”.
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kötelező jogsértés. Leginkább úgy lehetne definiálni, mint a hatalmi központ részéről 
egy olyan akciót vagy akciósorozatot, mikor a bürokráciát, mint egy felülről irányított 
politikai mozgalmat próbálják irányítani.

5.24. táblázat. Korrigáló mechanizmusok a szocialista piacokon.

Módosító mechanizmusok a szocialista piacokon A mechanizmus lényege

Korrigáló 
mecha-
nizmusok
(a bürokrati-
kus erőforrás-
redisztribúciót 
javítva)

Felülről indított
Gazdasági 
kampányok

a közigazgatási apparátus jogszerű működése révén 
megvalósíthatatlan központi célok keresztülvitele

Alulról 
indított

Kínálati 
oldalról
(közép- és 
alsószintű 
nómenklatúra)

Tervalku
többleterőforrások kizsarolása kétoldalú tárgyalásokon 
(alkukban)

Alultervezés
többleterőforrások kizsarolása egyoldalú „rejtett módszerekkel” 
(csalás, hamis jelentések)

Barter
javak önkéntes cseréje azonos státusú gazdasági egységek 
között

Keresleti 
oldalról
(hétköznapi 
alattvalók)

Sorbanállás, 
várólisták

fogyasztás elhalasztása (fogyasztói preferenciák megváltoztatása)

Blat
javak és szolgáltatások illegális és/vagy informális megszerzése 
reciprokatív szívességek vagy extra fizetség fejében

A kampány egy adott piacon kívülről alkalmazott, de az allokáció piacszintű átszervezésére 
normatív módon törekvő kényszer speciális formája. A legfontosabb ilyen célú kampánytí- 
pusok: (1) az elvonó kampány, amelynek révén a nómenklatúra egy bizonyos erőforrás 
kisajtolására törekszik (begyűjtési kampányok, adófizetési kampányok, békekölcsön- 
jegyzési kampányok, munkaverseny-kampányok stb.); (2) regulatív kampányok, melyek ré-
vén a nómenklatúra a központi tervutasításos rendszer keretein belüli termelési folyamatokat 
igyekszik részlegesen szabályozni (vetési, aratási és cséplési kampányok, ha a téeszesítés előtti 
falura gondolunk; de ezernyi más formájával is lehetett találkozni az iparirányításban, pl. 
importkorlátozási kampányok vagy beruházási kampányok); s végül (3) struktúra-átala-
kító kampányok, melyek révén a nómenklatúra egyes gazdasági szektorok átszervezésére 
törekszik (kollektivizálási kampányok, Magyarországon az ipari vállalatokat érintő egyesítési 
kampány a hatvanas évek első felében, a hetvenes évek közepi téesz-összevonási kampány 
stb.). Mindhárom csoportba tartozó kampányokat több dimenzió mentén lehet elemezni:

 ◆ a célcsoport jellege szerint: vannak olyan kampányok, ahol (a) a célcsoport a kam-
pányt végrehajtó apparátuson belül található (pl. éberségi kampányok, kiigazítási 
kampányok); (b) a célcsoport az állampolgárok bővebb sokaságára terjed ki, és más 
intézményeket is érint (pl. begyűjtési kampány), és (c) a célcsoportnak tekintett 
általános állampolgári sokaságot magát is arra kényszerítik, hogy mozgósítóként 
tevékenykedjen a többiek ellen (pl. kollektivizálási kampány);

 ◆ idődimenzió szerint: vannak kampányok (a) előre meghatározott időtartammal 
(pl. kötelező beszolgáltatási kampány) és olyanok, ahol nincs előre kijelölt végpont 
(pl. a kollektivizálási kampányok egy része); (b) rövidek (pl. békekölcsön-jegyzési 
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kampány) és hosszúak (pl. elvonó kampány), valamint (c) prolongálható (pl. bizo-
nyos begyűjtési kampányok) és meg nem hosszabbíthatóak;

 ◆ periodikusság léte vagy hiánya szerint: vannak kampányok, amelyek (a) rendszer-
telenek és alkalmiak (pl. éberségi és munkaerő-toborzási kampányok); valamint 
(b) rendszeresek, amelyek vagy természetes termelési ciklusokat követnek (pl. 
mezőgazdasági munkákat szervező kampányok), vagy pedig politikai ciklusokat 
(pl. szabályozó kampányok);

 ◆ a kampánycélok el nem érése miatt kiszabott büntetések szerint: különbséget te-
hetünk aszerint, hogy az elvárások nem teljesítése (a) kollektív büntetést von maga 
után (pl. amikor a termények piacra vitelének jogát egész falvaktól megvonják, ha 
nem teljesítették a kötelező beszolgáltatási kvótát), vagy (b) egyéni büntetéssel jár 
(pl. jogot megkerülő szankciók vagy nyilvános megszégyenítés).

Utoljára maradt az a dimenzió, amelyben aszerint vizsgáljuk ezeket a kampányokat, hogy 
az egyének vagy szervezetek melyik – törvényesen eleve korlátozottan gyakorolható – 
alanyi jogát függesztik fel. (Mivel minden kommunista kampány ilyesfajta jogsértések-
kel jár, általánosságban mint jogfelfüggesztő kampányokat azonosíthatjuk őket.) Az „el-
vonó” típusú kampányok a törvényes adózás után fennmaradó jövedelmekkel való szabad 
rendelkezést szüntetik meg; a „regulatív” kampányok egyszerre sérthetik a gazdálkodó 
egységek önállóságát éppúgy, mint például az egyéni parasztnak a termelési eszközei feletti 
rendelkezési jogát. A „struktúra-átalakító” kampányok pedig egész széles skáláját korlá-
tozzák és sértik az egyébként kodifikált, legkülönfélébb alanyi jogoknak az egyesülési jogtól 
kezdve (ellenzéki pártok elleni kampányok, tagtoborzási kampányok stb.) egészen a már 
amúgy is korlátozott magántulajdonhoz való jogig (téesz-szervezési kampány).

A kampányok után tekintsük most át az alulról indított korrigáló mechanizmusokat. 
Ezek a bürokratikus piac két oldaláról érkezhetnek: a kínálati oldalról (azaz a nómenkla-
túrán belülről és annak közép- és alsószintű tagjaitól, akiknek a központi terv szerint kell 
árukat és szolgáltatásokat termelniük), és a keresleti oldalról (azaz a hétköznapi alatt- 
valóktól, akik az adminisztratív piacról szeretnének árukat és szolgáltatásokat beszerezni).

Az előbbiek között először a tervalku és az alultervezés két, egymással szorosan 
összefüggő mechanizmusát vizsgáljuk. Az állami vállalat vezetőjének mindkét esetben az 
a célja, hogy – mint Kornai fogalmaz – „minél lazább termelési feladatot kapjon, és ehhez 
minél bőségesebben lássák el anyaggal és munkaerővel”.429 Első lépésben ez alultervezéshez 
vezet, amikor az állami vállalatok vezetői a valóságosnál kisebb kapacitást és na-
gyobb inputigényt jelentenek. Csakhogy, mivel a központi tervezők felismerik ezt 
a tendenciát, és a tervet 10–20 százalékkal az általuk realisztikusnak tartott szint felé 
emelik, állandósul a tervalku jelensége. A vállalatvezetők kijáróemberek közvetítésével 
tárgyalásokat (alkukat) kezdeményeznek, hogy lazább tervcélokat harcoljanak ki maguk-
nak, miközben a tervezők a maximumot akarják kipréselni a cégekből, illetve elérni, hogy 
legalább annyit termeljenek, mint az előző évben („tervesítés”).430 Mint Kornai kifejti, 
hasonló alkufolyamat „[a] hierarchia bármely más fölé- és alárendeltségi viszonyában 
is elkerülhetetlenül kibontakozik […] bármely más döntéssel kapcsolatban is, amelynek 

429 Kornai, A szocialista rendszer, 152.
430 Kornai, A szocialista rendszer, 151–152.
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keretében a felsőbb szerv valamit elvár az alsóbbtól, és/vagy valamit ad neki”, s ahol „[az] 
alku konkrét kimenetele nagyban függ a fölé- és alárendelt szereplők erőviszonyaitól”.431 

Így az alultervezés és a tervalku olyan két alapvető mechanizmus, amely gyakorlatilag 
a nómenklatúra valamennyi alárendelt szintjén megtalálható.

Az alultervezés beletartozik azoknak a jelenségeknek a tágabb körébe, amiket a Szovjet-
unióban pripiszkinek, magyarul hamis jelentéseknek vagy tervcsalásnak neveztek. 
Ledeneva így foglalja össze Stephen Shenfield pripiszki-tipológiáját: (1) adatkisebbítés, 
amikor a könyvelők alulméretezik a termelési adatokat, biztosítékként, hogy a vállalat elke-
rülje a sikertelenséget egy jövőbeli termelési időszakban; (2) adateltúlzás, amikor a terv-
teljesítés sikerét eltúlozzák, hogy elkerüljék a büntetést, prémiumot kapjanak, előléptetést 
érjenek el; (3) bérhamisítás, amivel a szakképzett munkaerő hiányát kompenzálják; (4) 
szétkönyvelés, amikor túl sokat fogyasztottak egy tervezett tételből, és azt állítják, hogy a 
pénzt valamilyen más anyag vagy szolgáltatás beszerzésére fordították; és végül (5) kölcsön-
vett kibocsátás, amikor légből kapott számadatok helyett a gyár csak a tervidőszak végére 
teljesen el nem készült termékeket számítja be a valóságnál jóval nagyobb készültségi fok 
szerint.432

A kínálati oldalon alulról indított korrigálási mechanizmusok közül a bartert kell 
még megemlítenünk. Ebben az esetben az állami vállalatok vezetői megkerülik a központi 
tervezőt, és egymás közt igyekeznek megoldani a felülről történt elosztás hibáit. Így ön-
kéntes, természetbeni cserékre kerül sor a gazdasági egységek között.

Az adminisztratív piac keresleti oldalán kétfajta korrigáló mechanizmus létezik. 
Egyfelől a hétköznapi alattvalók sorbanállás vagy várólisták útján tudnak korrekciót 
végezni, vagyis úgy, hogy elhalasztják a fogyasztást addig, amíg az adott termék vagy szol-
gáltatás elérhetővé nem válik. Ilyenformán a hiány problémáját az alattvalók a preferenciáik 
megváltoztatásával oldják meg: míg máskülönben, rendesen egy korábbi időpontban 
szeretnék megkapni az adott árut vagy szolgáltatást, alkalmazkodnak a körülményekhez, 
és elfogadják a hiányt az időpreferenciáik megváltoztatása útján.433 Másfelől az alattvalók 
a preferenciáik megváltoztatása nélkül is megoldhatják a hiányt, ha a blat csatornáihoz 
folyamodnak. Mint az 5.3.5.1. részben kifejtettük, a blat révén az emberek informális (néha 
pedig törvénytelen és korrupt) barter-megállapodásokat köthetnek, hogy beszerezzék 
mindazt, amit akarnak, de a központi tervezés feltételei mellett nem kaphatnának meg.434

5.6.1.3. Kapitalizmus: a versenypiactól a kapcsolati piacig

Minden alulról indított korrigáló mechanizmus a tervgazdaság szűk keresztmetszeteinek 
leküzdését célozza, elsősorban is a hiányt, amely abból adódik, hogy az erőforrásokat az 
emberek igényeihez képes rosszul allokálják. Máshogy fogalmazva, azt mondhatjuk, hogy 
ezeknek a mechanizmusoknak a célja, hogy csökkentsék a központi tervező allokációja 
és az alattvalók keresletét kielégítő allokáció közötti távolságot. Amit azonban látni kell, 
hogy az az allokációs mechanizmus, ami az alattvalók keresletén alapul, vagyis azt termeli, 
amit az emberek képesek és hajlandók megvenni, és nem termeli azt, amit nem hajlandók, 

431 Kornai, A szocialista rendszer, 153.
432 Ledeneva, How Russia Really Works, 147–148 alapján. Lásd még Shenfield, „Pripiski”.
433 Kornai, A szocialista rendszer, 199., 257.
434 A blat körébe soroljuk a tervgazdaságokban ideáltipikus feketepiacot is.
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nem más, mint a piaci koordináció. Az előbbi, félkövérrel kiemelt mondatot tehát úgy lehet 
átfogalmazni: az alulról indított korrigáló mechanizmusok a bürokratikus erőforrás-re-
disztribúciót és az adminisztratív piacot a piaci koordináció és a versenypiac felé tolják.

A versenypiac a következőképpen definiálható:

• Versenypiac az a szegmense egy gazdasági rendszernek, amelyben a de facto ma-
gántulajdon uralkodik. A versenypiac a domináns piactípus a piacgazdaságokban 
(melyekben a versenypiacok működését meghatározó fő gazdasági mechanizmus 
a szabályozott piaci koordináció).

Ebből a definícióból már látható, hogy bár az aluról indított korrigáló mechanizmusok 
célja a piaci koordináció létesítése, ennek nyomán az adminisztratív piacok mégsem vál-
nak versenypiacokká, hiszen az állami tulajdon de facto (és de jure) dominanciáját nem 
váltja fel a magántulajdon de facto dominanciája. A versenypiacok esetében azonban (a) 
némelyik módosító mechanizmus nem változtat a de facto tulajdontípuson, és ezért csak 
mint torzító mechanizmusok vehetők számításba, de (b) vannak olyan módosító mecha-
nizmusok is, amelyek a de facto magántulajdont de facto hatalomhoz kötött tulajdonná vál-
toztatják. Az utóbbi esetben már helyesebb, ha annektáló mechanizmusokról beszélünk, 
mivel ezek a kezdetben versenypiacokat kapcsolati piacokká alakítják s így „annektálják”, 
bekebelezik őket a kapcsolati gazdaságba.

A torzító mechanizmusokkal kezdve, itt is megkülönböztethetünk felülről és alulról 
indított formákat (5.25. táblázat). Ami az előbbieket illeti, torzító mechanizmusnak 
tekinthető az állami beavatkozásnak az a két típusa, mely a tulajdont egyik kézből a má-
sikba juttatja: a költségvetési és a tulajdonfosztó beavatkozás. Mint fentebb részletesen 
magyaráztuk, a költségvetési beavatkozás a pénzbeli magántulajdon újraosztását jelenti 
adóztatás és állami költekezés révén, a tulajdonfosztó beavatkozás pedig a nem pénzbeli 
magántulajdon közkézbe juttatását államosítás révén. Így mindkét módszer módosítja 
a tulajdonjog-kötegek azon allokációját, amit különben a domináns mechanizmus, a 
szabályozott piaci koordináció produkálna.435 Alulról indított torzító mechanizmus három-
féle lehet. Az első a lobbizás. Felvethető, hogy következetlenség a részünkről a lobbizást 
a torzító mechanizmusok közé sorolni, hiszen fentebb a liberális demokráciák ideáltipikus 
folyamataként beszéltünk róla, amely a szabályozások tartalmát alakítja. Ez a kapcsolati 
gazdaságtan kiindulópontja. A lobbizást azonban mégis torzító mechanizmusként vesszük 
számba, mert változást hoz a gazdasági aktorok viselkedésében: az üzleti csoportok 
a profithajsza, vagyis a szabályozott piaci koordináció szerinti működés helyett járadék-
vadászattal foglalkoznak, vagyis nem a fogyasztók kiszolgálásával próbálják növelni 
profitjukat (mint a szabályozott piaci koordináció körülményei között), hanem oly módon, 
hogy a domináns piaci mechanizmust a maguk javára hajlítsák.436

435  A szabályozói beavatkozást úgy tekintjük, mint amely az egész gazdasági játékteret meghatározza, 
és ekképpen az a domináns koordináló mechanizmus része (ezért beszélünk „szabályozott” piaci 
koordinációról). Ami a felügyeleti beavatkozást illeti, némelyik formája torzítást és annektálást is 
eredményezhet, de mivel a diszkrecionális beavatkozásokon belül jól elkülöníthető módszerként 
alkalmazzák, nem itt tárgyaljuk, hanem majd a felülről indított annektálás részeként.

436 Buchanan, „Rent Seeking and Profit Seeking”.
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5.25. táblázat. Torzító és annektáló mechanizmusok a kapitalista piacokon.

Módosító mechanizmusok a kapitalista piacokon A mechanizmus lényege

Torzító 
mecha-
nizmusok
(a szabályo- 
zott koor-
dinációt 
módosítva)

Felülről
Költségvetési beavatkozás anyagi erőforrások kényszerrel történő újraosztása (normatív)

Tulajdonfosztó anyagi erőforrások kényszerrel történő átvétele (államosítása)

Alulról

Lobbizás köz- és magánszereplők legális kooperációja

Árnyékgazdaság
gazdasági szereplők illegális kooperációja (adóelkerülés, 
törvénytelen foglalkoztatás stb.)

Önkéntes korrupció gazdasági és közszereplők illegális összejátszása

Annektáló 
mecha-
nizmusok 
(a kapcsolati 
piac-redisz-
tribúció 
javára)

Alulról Állam-foglyulejtés alulról közszereplők illegális foglyul ejtése

Felülről

Politikai patronalizáció 
+ patrimonializáció

politikai intézmények és aktorok patronális betagozása és 
vazallizálása

Gazdasági patronalizáció 
+ patrimonializáció

gazdasági egységek és aktorok patronális betagozása és 
vazallizálása

Társadalmi patronalizáció 
(indirekt patronalizáció)

társadalmi intézmények és aktorok patronális betagozása és 
(indirekt) vazallizálása

A második alulról indított torzító mechanizmus az árnyékgazdaság, ami nem más, mint 
gazdasági aktorok törvénytelen együttműködése a piaci koordinációt szabályozó állami 
jogszabályok kijátszására. Ide tartoznak többek között az olyan jelenségek, mint az illegális 
kereskedelem, a törvénytelen foglalkoztatás, illetve az adóelkerülés különféle módozatai.437 

Végül a szabályozott piaci koordinációt torzító harmadik fajta alulról indított torzító mecha- 
nizmusnak tekinthetjük a korrupció önkéntes formáit is. A szabadversenyes korrup-
ciónak, a haveri korrupciónak és az államszervezeti összejátszásnak egyformán az a célja, 
hogy az aktorok a maguk hasznára változtassák meg a tulajdon domináns allokációs mód-
ját, eltorzítva a versenypiacok általában normatív gazdasági mechanizmusát egyes érdekek 
diszkrecionális szolgálata érdekében [→ 5.3.2.2.].

Az annektáló mechanizmusokat vizsgálva azokat az eljárásokat kell sorra vennünk, 
amelyek a de facto magántulajdont hatalom&tulajdonná változtatják, a szabályozott piaci 
koordinációt pedig kapcsolati piac-redisztribúcióvá. Máshogy fogalmazva, azokat a mecha- 
nizmusokat vizsgáljuk, amelyek kapitalista környezetben a versenypiacot kapcsolati piacba 
fordítják át:

• Kapcsolati piac az a szegmense egy gazdasági rendszernek, amelyben a de facto 
hatalomhoz kötött tulajdon uralkodik. A kapcsolati piac a kapcsolati gazdaságok 
domináns piactípusa (ahol a kapcsolati piacok működését meghatározó fő gazda-
sági mechanizmus a kapcsolati piac-redisztribúció).

Az alulról indított annektáló mechanizmusok között van a kényszert alkalmazó korrupció 
elsőként megemlítendő típusa, az alulról indított állam-foglyulejtés. Mint az 5.3.2.3 részben 

437 Egy áttekintést ad Schneider és Enste, The Shadow Economy.
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kifejtettük, ez a típus azt jelenti, hogy a közszereplőket kényszer alkalmazásával foglyul ejtik 
oligarchák vagy bűnszövetkezetek főnökei, akik a befolyásukat kapcsolati piac-redisztribú-
cióra használják fel: az államhatalmat a piacok újraosztására akarják használni, akár disz- 
krecionális szabályozói beavatkozás útján, akár a politikusok révén szürke és törvényesített 
lerablási műveleteken keresztül. A felülről indított annektáló mechanizmusok egyfelől a 
politikai patronalizáció és patrimonializáció, másfelől pedig a gazdasági patronalizá-
ció és patrimonializáció. Lévén a kapcsolati piacok alapja a politikai és a gazdasági szféra 
elkülönülésének hiánya, e két módszerrel együttesen alakítják és működtetik maffiaállamai- 
kat a posztkommunista térség patronális autokráciái: a politikai patronalizáció és patrimo-
nializáció révén a csúcspatrónus elérheti az államhatalom egy kézben való koncentrációját, 
s ezáltal az állami beavatkozásokban a legnagyobb önkényességi amplitúdót, melyből 
aztán következik a gazdasági patronalizáció és patrimonializáció, ahogy a csúcspatrónus a 
megszerzett hatalmat a kapcsolati piac-redisztribúcióban hasznosítja. Röviden a politikai 
szféra leigázása teszi lehetővé, hogy a láthatatlan kezet felváltsa a rabló kéz [→ 2.6.], illetve 
hogy csúcspatrónus képes legyen rendelkezni a piaci cselekvés egész szférájában. Végül ez 
a helyzet előidézi azt, amit a következő fejezetben társadalmi, illetve „indirekt patrona-
lizációnak” fogunk nevezni, azokra az aktorokra utalva, akiket a fogadott politikai család 
nem közvetlenül patronalizál, hanem saját döntésük folytán működnek vele együtt, mivel 
egy korlátozott hozzáférésű rendben el vannak zárva az alternatív lehetőségek elől [→ 6.2.].

5.6.1.4. Módosító mechanizmusok a kapcsolati gazdaságban: kettős 
könyvelés és tervezett pénzügyi csalás

Ahogy az annektáló mechanizmusok kapcsolati piacokká változtatják a versenypiacokat, 
a kapcsolati piac-redisztribúció emelkedik ki a kapcsolati gazdaság domináns mechanizmu-
saként. Ám a kapcsolati piac-redisztribúciót is kíséri számos módosító mechanizmus, 
mindazok gazdasági magatartásában, akik kívül vannak a fogadott politikai családon. Ez 
korántsem elhanyagolható szegmens: szakértői becslések szerint az ilyen módosító mecha- 
nizmusokat képviselő informális gazdaság adja Oroszország bruttó nemzeti termékének 
legalább a felét.438 Mint Javlinszkij írja, az informális gazdaság jellemzője az „olyan tevé- 
kenység, amely nincs szükségképpen rejtve, mégis a törvényesen megalapozott alapelveken 
kívül vagy azok megsértésével történik – például fizetések hamis nem teljesítésével, 
a kifizetések törvénytelen vagy egzotikus formáival, […] hamis exportálással, jogosulatlan 
kedvezmények igénybe vételével és így tovább. Az ilyen kapcsolatok a gazdaságnak abban 
a részében válnak általánossá, amely rejtve van a könyvvizsgálatok és az adóztatás elől, de 
nagyban kiterjednek a nyilvános tevékenységekre is. A nem hivatalos gazdaság nem a 
hivatalos vagy legális gazdaságtól elkülönülten létezik: sokkal inkább átjárja a legális gaz-
daságot, olyan korrekciókat és sajátosságokat iktatva be a cégek működésébe, amelyeket 
nem lehet megmagyarázni a gazdasági tevékenységre vonatkozó törvények és hivatalos 
szabályok fogalmaival” (kiemelés tőlünk).439

A „korrekció” szó azt sugallja, hogy párhuzamot lehet vonni e posztkommunista tech- 
nikák és a szocialista piacok korrigáló mechanizmusai között. Mégsem hívnánk ezeket 

438 Yavlinsky, Realeconomik, 109.
439 Yavlinsky, Realeconomik, 109.
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„korrigáló”, hanem inkább talán „kitérő mechanizmusoknak”. Ugyanis a szocializmus 
alatti korrekcióktól eltérően a kapcsolati gazdaság módosító mechanizmusai nem a 
rendszer fennmaradásához szükségesek – sokkal inkább a fogadott politikai családon 
kívüli gazdasági aktorok túléléséhez, kitéréséhez a ragadozó állam tevékenysége elől.
Pontosabban, Ledeneva két olyan motívumot említ, ami az ilyen „alulról jövő kezdemé-
nyezések” kialakulásához vezet:440

 ◆ az állami és piaci intézmények hiányosságainak kompenzálása, vagyis a cégek – 
a „józan észre” alapozva – megteszik, amire szükség van az életben vagy üzletágban 
maradáshoz, illetve a sikerhez;

 ◆ elkerülni, hogy a ragadozó állam prédájává váljanak.

Másképpen azt mondhatjuk, hogy az első indíték a formális intézményekből (illetve azok 
hiányából) adódó problémákra reagál, míg a második olyan problémákra, melyek az uralmi 
elit informális intézményeiből fakadnak. Az idevágó stratégiákat Ledeneva How Russia Re-
ally Works (Hogyan működik valójában Oroszország) című könyvének egyik fejezete alap-
ján foglaljuk össze.441 Bár ő az orosz gazdaságra, illetve közelebbről az átmenet utáni első 
tizenöt évre összpontosít, következtetései nem ország- vagy korszakspecifikusak. Valóban, 
ezek a jelenségek rezsimspecifikusak a patronális rendszerekre nézve, ahol tipikus jelenségek a 
szürke és törvényesített lerablás, a jogi és pénzügyi intézmények megbízhatatlansága, s egyál-
talán a gazdasági és politikai intézményekbe vetett bizalom alacsony szintje.442

Az intézményi hiányosságok kompenzálása végett a gazdasági aktorok gyakran 
megkerülik az államot, és (a) magánaktornak fizetnek olyan szolgáltatásokért, amelyeket 
az állam nem képes a szükséges mennyiségben nyújtani, és/vagy (b) olyan eljárásokat 
dolgoznak ki, amelyekkel elkerülhetik a terhes előírásokat és az önkényes és rablással 
felérő adóztatást, amelyek lehetetlenné tennék a versenyképes gazdasági működésüket. 
Ami az (a) opciót illeti, Ledeneva olyan módszereket azonosít, amelyeket a vállalatok 
„külső megállapodásainak szervezésére dolgoztak ki: tőkekiáramlás és kifizetések olyan 
fontos külső intézmények szolgáltatásaiért, mint a vámőrség, a vasúti hatóságok, a területi 
közigazgatás, vagy az őrző-védő magáncégek. Ilyen eljárások során közvetítő cégeket 
használnak arra, hogy fizessenek a szolgáltatásokért és a védelemért, enyhítsék az adók 
hatását, vagy célba juttassák a kenőpénzeket, politikai kifizetéseket. A legbonyolultabb 
sémák tranzakciók komplex sorát foglalják magukban, akár egy tucat névleg önálló 
gazdasági ágens részvételével”.443 A (b) kategória kapcsán pedig Ledeneva, miután leírja az 
egyik, cégek egész hálózata által megvalósított tőkekiáramlási manővert, s megállapítja, 
hogy az ilyen pénzügyi taktikák mögött „az az alapelgondolás, hogy elködösítsenek 
minden közvetlen kapcsolatot a cég és műveletei között. A vagyontárgyak tulajdonlását 
úgy rejtik el, hogy közvetítőkön át csatornázzák a pénzeket, miközben a felelősséget 
viselő cégeknek – mivel már leválasztották róluk a vagyonukat – nincs vesztenivalójuk”.444 

Ledeneva vizsgálata szerint az ilyen eljárások kidolgozásával nem egyszerűen az volt a cél, 

440 Ledeneva, How Russia Really Works, 143–147.
441 Ledeneva, How Russia Really Works, 142–163.
442 Vö. Kornai, Rothstein és Rose-Ackerman, A társadalmi bizalom megteremtése a posztszocialista átmenet 

időszakában.
443 Ledeneva, How Russia Really Works, 149.
444 Ledeneva, How Russia Really Works, 150–154.
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hogy törvénytelen úton növeljék a nyereséget, kerüljék az adózást és külföldre juttassák 
ki a gazdasági szereplők a pénzeiket. Amiről szó van, hogy „a tulajdonosok meg vannak 
győződve arról, hogy a külföldi számlák fenntartása biztonságosabb, mint az otthoni 
beruházás”,445 ráadásul – írja egy újságíróval egyetértve – „az adókat korrupt bürokraták 
elszivattyúzzák, akárcsak mindennemű állami pénzt. Ha viszont a pénzt külföldre menekí-
tik, nem fogják ellopni, hanem visszatalál majd a vállalkozáshoz”.446

Másfelől „a vagyonkivonás kulcsfontosságú lehet a cég vagyontárgyainak megóvásá-
ban, ha kivásárlás fenyeget. Amikor valaki megpróbálja rátenni a kezét a cégre […], és tudni 
lehet, hogy a bíróság bizonyosan részrehajló döntéseket hoz […], a cég a vagyonkivonás 
útját választhatja. A tulajdonosi szerkezetet (részvénypakettek ellenőrzését az illető cégnél 
és leányvállalatainál) lehet manipulálni. A cég épületei és lakóhelyek gazdát cserélhetnek 
(a tulajdon eltérítése). Az összes szerződést, amelynek értelmében a cégnek kifizetéseket 
kell kapnia, egyesíteni lehet egy »adósság-átcsoportosító« programban […], hogy a be-
érkező pénzeket egy másik cégnek utalják át, amely csak közvetve van a menedzsment 
tulajdonában (a fizetés eltérítése) […] és így tovább”.447

Ez átvezet bennünket a módosító mechanizmusok második indokához: a préda-
vadászat elkerüléséhez. Mint fentebb kifejtettük, a becserkészési szakaszban döntő elem 
a hírszerzés, azaz megtudni, hogy valójában mi a vállalat, és mennyit ér. Pontosan ezt lehet 
elkerülni az olyan technikákkal, mint:448

 ◆ a nyereség letagadása (Ledeneva idézi azt a posztszovjet mondást, „Ha egy vállalat 
nyereséges, rossz a könyvelője”);449

 ◆ kreatív kettős könyvelés („minimum egy főkönyv a beavatottaknak és egy az 
adóhivatalnak”);

 ◆ társasági énhasadás („a cégek […] elszigetelik magukat egy kifinomult pénzügyi 
hálózatban, amely legalább két fedőcégből áll, [melyeket] azzal a konkrét céllal 
hoznak létre, hogy a vagyontárgyakat átjátsszák a részvényesek vagy menedzserek 
egy bennfentes körének, miközben elködösítik a tulajdonlással járó előnyöket. Az 
ilyen akciókat egy másik »szétválasztási« elv (a matrjoska) szerint szervezik, ahol 
a nagyobb matrjoskának a belsejében lévő kisebb a tulajdonosa, annak pedig az 
eggyel beljebb lévő még kisebb, és így tovább”);

 ◆ vagyonkivonás (ahogy fentebb leírtuk);

 ◆ pénzügyi trükközés („a nyereség eltüntetése a könyvekből fantomcégek, offshore- 
cégek, biztosítók és hamis szerződések alkalmazásával”).

Összefoglalva, Ledeneva szerint a pénzügyi trükkök „lehetővé teszik, hogy a gazdasági 
ágensek megvédjék tulajdonukat és üzleti műveleteiket a piaci reformok okozta kényszer-
helyzetektől, az adórevizorok önkényes ítélkezésétől, a korrupt hatóságoktól és általában     

445 Ledeneva, How Russia Really Works, 152–153.
446 Ledeneva, How Russia Really Works, 155. Lásd még Latynina, Ohota na izjubrja.
447 Ledeneva, How Russia Really Works, 153.
448 Ledeneva, How Russia Really Works, 148–59.
449 Ledeneva, How Russia Really Works, 142.
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a deformált intézményi keretektől. Cégszinten a pénzügyi trükközés mint túlélési stratégia 
jelenik meg. Hogy mennyire őszinte a kényszerhelyzetre hivatkozó érvelés, hogy hol húzó-
dik a határ az ilyen értelemben vett kényszer és a manipuláció között, és hogy a kényszer 
szülte taktikák kihatása hosszú távon nem árt-e többet, mint használ, azt a jövőben még 
fel kell tárni” (kiemelések tőlünk).450 Ledeneva maga úgy véli, hogy „a válaszok szektor-, 
méret- és menedzserfüggőek lesznek”, ugyanakkor felhívja a figyelmet az átfogó problé-
mákra is. Mindenekelőtt arra, hogy a hivatalos dokumentáció meghamisítása statisztikai 
problémákhoz vezet, hisz szinte lehetetlenné teszi, hogy hagyományos eszközökkel mérjék 
fel az informális gazdaság kiterjedését. Hangsúlyozza azt is, hogy „a jelenlegi méretekben 
folyó pénzügyi trükközés azt jelzi, hogy az érdekeltségek erős hálózata ragaszkodik a tartós 
folytatáshoz, ami viszont szaporítja a homályos tulajdoni alakzatokat és elégtelenül definiált 
tulajdonjogokat. […] A pénzügyi trükkök megléte így ördögi körhöz vezet: kompenzálják 
a formális intézmények hiányosságait és lehetővé tesznek bizonyos üzleti tevékenysé-
geket, de ugyanazzal a lendülettel alá is ássák a formális intézményeket, és visszafog-
ják hatékonyságukat” (kiemelések tőlünk).451 Így tehát a fogadott politikai családon kívül 
működő posztkommunista vállalkozók „kényszerített innovációja”452 valójában aláássa a 
versenypiaci magatartásokat. Ennélfogva a kapcsolati piac-redisztribúció torzulásokat okoz 
a fogadott politikai családon kívül maradt aktorok viselkedésében, ennek hatására pedig 
még a kapcsolati gazdaság közvetlenül nem érintett szektorai is eltávolodnak a piacgazda-
ságokra jellemző piaci koordinációtól [→ 5.5.4.3.].

5.6.1.5. Korrupció: a módosító mechanizmustól a domináns funkcióig

Az engedély nélküli törvénytelenség a kapcsolati piacok egy további módosító mecha-
nizmusa. Valójában torzító mechanizmus; ide tartoznak a független bűnözők cselekményei 
éppúgy, mint a közhivatallal való engedély nélküli visszaélések [→ 5.3.2.2., 5.3.4.2.]. Olyan 
aktorok révén, akik saját magánnyereségük érdekében korrumpálják az eleve korrupt 
környezetet, a korrupció mind a kapcsolati, mind pedig a versenypiacokon jelen van, 
mint ahogy az adminisztratív piacokon is, amikor közhivatalok vesznek részt a blatban. 
A háromféle rendszerben azonban más és más a korrupció státusza és funkciója.

Mint az 5.3.6.1. részben említettük, a szocialista piacok esetében rendszerolajozó 
korrupcióról beszélhetünk. Ez összhangban van a mi „korrigáló mechanizmus” fogal-
munkkal, de a köznyelvi „kenőpénz” kifejezéssel is, ami az adminisztratív piacon nyeri el 
értelmét: a gépezet olajozása nélkül a tervgazdaság maga is megbénulna, és alattvalóinak 
állandó hiányokat kellene elviselniük gyakorlatilag minden termékből (minden piacon). 
Az ilyen állapot aligha volna fenntartható, és pontosan az olyan korrigáló mechanizmusok 
miatt válik a rendszer átmenetileg működőképessé és élhetővé, mint a blat, illetve annak 
szerves részeként a rendszerolajozó korrupció.453

Másfelől viszont versenypiacokon rendszerromboló korrupcióról beszélhetünk, 
főleg mert a korrupció célja e piacok kompetitív mechanizmusainak rongálása. Ahol piaci 

450 Ledeneva, How Russia Really Works, 159–160.
451 Ledeneva, How Russia Really Works, 161.
452 Vö. Laki, „Kényszerített innováció”.
453 Simis, USSR: The Corrupt Society.
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koordináció van, ott a termelőknek versengeniük kell a fogyasztókért, utóbbiak ugyanis 
szabadon elutasíthatják az előbbiek ajánlatait. Így azok a termelők maradnak meg és 
prosperálnak a piacon, akik képesek eladni a termékeiket, méghozzá nyereséggel, a profit 
nagysága pedig attól függ, hogy a vállalkozók mennyire képesek kielégíteni a piaci 
keresletet.454 A korrupció azonban derékba töri ezt a logikát, mivel az államot arra hasz-
nálja, hogy bizonyos diszkrecionális előnyökhöz juttasson korrupt aktorokat (szabályozói 
beavatkozás, felügyeleti beavatkozás stb.). Ilyenformán a gazdasági szereplők verseny-
előnyhöz jutnak a piacon, de nem a piaci kereslet kielégítése vagy a transzparens, nor-
matívszabály-változásokat eredményező lobbizás eredményeképp (röviden: nem verseny 
útján), hanem mert törvénytelen állami beavatkozás segíti őket. A diszkrecionális állami 
kedvezés diszkriminál az egyes gazdasági aktorok között annak javára, aki korrumpálja 
a közszereplőket, ezáltal elsorvasztja a versenylogikát, és romboló hatással van a verseny-
piacokra is.

Végül, bár az engedély nélküli törvénytelenség formájában jelen van a romboló kor-
rupció is, a kapcsolati piacokon a jellegzetes, domináns forma a rendszeralkotó korrupció. 
Itt a korrupció rendszerszerű lesz és monopolizált: normává válik a rezsimben, mivelhogy 
a diszkrecionális beavatkozás egyaránt megfelel a szabályozó és a domináns intézmény 
szándékának [→ 5.4.1.1.]. A csúcspatrónus bűnszervezetként irányítja az államot, a foga-
dott politikai család pedig bezsebeli a különféle diszkrecionális előnyöket: annak a korrup-
ciónak a hasznát, amely az állam egyik domináns – bár informális – funkciója lett.

5.6.2. Vegyes piacgazdaságok: a három gazdasági mechanizmus 
dinamikus egyensúlya a piackihasználó diktatúrákban455 

5.6.2.1. A köztes rezsimtípusok gazdaságai

Mindhárom fentebb tárgyalt gazdaság megfelel egy-egy csúcsbéli rezsimtípusnak. Liberális 
demokráciában piacgazdaság van; kommunista diktatúrában tervgazdaság; patronális 
autokráciában pedig kapcsolati gazdaság. A köztes rezsimtípusok esetében azonban 
– amilyen a patronális demokrácia, a konzervatív autokrácia és a piackihasználó diktatúra – 
nem elégséges az a megközelítés, amely egy bizonyos piactípus dominanciájával jellemezné 
őket. Valójában mindhárom köztes rezsim piacgazdaság, vagyis piacaik többsége verseny-
piac a fentebb leírt értelemben, azonban másmilyen piacgazdaságok ezek, mint a liberális 
demokráciáké, ugyanis a többi (alárendelt) piactípusnak más-más a jelentősége. Liberális 
demokráciában a nem versenypiacok marginális jelenségek abban az értelemben, hogy 
működésük nagyban alá van rendelve a versenypiacoknak, és az utóbbiak működésétől 
függ. Lényegében a versenypiacok „vezetik” a gazdaságot, s őket követik az adminisztratív 
vagy a kapcsolati piacok. Köztes rezsimtípusokban azonban a versenypiacok dominanciája 
nem ennyire erőteljes a nem kompetitív piacok nagyobb jelentősége miatt.

A konzervatív autokráciákat mint piacgazdaságokat jellemezhetjük, de az államilag 
ellenőrzött piacok aránya a gazdaságban lényegesen nagyobb, mint az ideáltipikus liberális 

454 Mises, „A profit és a veszteség gazdasági természete”.
455 Köszönettel tartozunk Csanádi Máriának az ehhez a részhez fűzött megjegyzéseiért, tanácsaiért.
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demokráciában.456 A gazdaságukat ezért úgy írhatjuk le, mint „vegyes” piacgazdaságot 
a versenypiacok (többé-kevésbé csekély) többségével és az adminisztratív piacok 
(többé-kevésbé csekély) kisebbségével. A kapcsolati piacok azonban nincsenek jelen az 
ideáltipikus konzervatív autokráciákban, és a korrupció a torzító mechanizmus szintjéig ér 
fel. A konzervatív autokráciák megkülönböztető sajátossága a patronális autokráciákhoz 
képest éppen az, hogy a vezető politikai elit nem ölt patronális jelleget, és csak a politikai 
cselekvés szférájában dominál a kormányzó párt formális csatornáin keresztül. Máshogy 
fogalmazva, a konzervatív autokráciákban nem jelennek meg a felülről indított annektáló 
mechanizmusok: míg a vezető politikai elitnek rendelkezésére áll a bűnöző állam létreho-
zásának legfőbb előfeltétele (a politikai hatalom monopóliuma), ezt nem használja ki, mert 
nem az elitérdeknek, hanem az ideológia végrehajtása elvének van alárendelve [→ 2.3.1.].

A patronális demokrácia ennek szimmetrikus ellentéte. Míg konzervatív autokrá-
ciában a vezető politikai elit létrehozhatná ugyan a maffiaállamot, de nem akarja, 
addig patronális demokráciában a vezető politikai elit létre szeretné hozni a maffia-
államot, de nem képes rá. A patronális demokráciák vezető politikai elitjei patronális 
módon viselkednek, és az elitérdeknek vannak alárendelve, de esetükben hiányzik a poli-
tikai hatalom monopóliuma. Ennek megfelelően általában a felülről indított annektálási 
mechanizmusokat, illetve a gazdasági patronalizációt és patrimonializációt csak rész-
legesen kivitelezik, miközben az állam a foglyul ejtett állam szintjéig jut el. A versengő 
patronális hálók foglyul ejtenek némely piacokat, és kapcsolativá alakítják őket (s ebben 
mindig az uralkodó patronális háló a legsikeresebb), de a gazdaság egésze nem válik 
kapcsolati gazdasággá. Inkább úgy lehet jellemezni, mint „vegyes” piacgazdaságot, ahol 
(többé-kevésbé) csekély többséget alkotnak a versenypiacok, és (többé-kevésbé csekély) 
kisebbséget a kapcsolati piacok.

A piackihasználó diktatúrákban bonyolultabb a helyzet. Míg formálisan ez a rezsim 
is kapitalista és piacgazdaság, vagyis a piacok többsége a szabályozott piac koordinációt 
követve működik, ez a megállapítás puszta statisztikai tényként fogható fel, önmagában 
nincs sok magyarázó ereje. A piackihasználó diktatúrák – melyek paradigmatikus példája 
a posztkommunista térségben Kína – a három gazdasági mechanizmus dinamikus 
egyensúlyát mutatják, ahol majdnem lehetetlen megmondani, melyik a domináns piac-
típus abban az értelemben, hogy az „vezetné” a másik kettő (alárendelt) típust.

A következő részekben ezt a rendszert elemezzük részletesebben. A piackihasználó 
diktatúra elméletileg többféle gazdaságból és rezsimtípusból is kifejlődhet,457 de a poszt-
kommunista térségben mindig a kommunista diktatúrából nőtt ki, egyrészt megőrizve 
a pártállamot és a politikai ellenzék hiányát, másrészt viszont részlegesen felszabadítva 
a gazdasági szférát. Éppen ezért a piackihasználó diktatúrának ezt a változatát fogjuk 
alaposabban megvizsgálni.

456 A közszféra növekedéséről a konzervatív autokratikus modell felé tartó Lengyelországban lásd 
Kozarzewski és Bałtowski, „Return of State-Owned Enterprises in Poland”; Rohac, „Authoritarianism 
in the Heart of Europe”, 5–6. Vannak egyébként olyan liberális demokráciák is, amelyekben hasonlóan 
nagy (vagy még nagyobb) az államilag ellenőrzött piacok aránya, bár ez nem tipikus.

457 Vö. a „kapitalista diktatúrák” leírásával Holcombe-nál, Political Capitalism, 2018, 30–33.
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5.6.2.2. Bürokratikus erőforrás-redisztribúció és szabályozott piaci koor-
dináció: modellváltás rendszerváltás nélkül a pártállami hálóban

A pártállami rezsimek összehasonlító analitikus modelljét Csanádi Mária munkásságában 
találhatjuk meg.458 Az általa kidolgozott interaktív pártállami modell (IPS, Interactive 
Party-state model), mint írja, „alulról felfelé építkezik, tartalmazza a pártállamok önha-
sonló és eltérő vonásait mint a hatalmi eloszlás szerkezeti sajátosságainak eredményét. 
A modell a párt, az állam és a gazdaság szereplői közötti – a döntési folyamat során szoro-
san egymásba fonódó – függőségi és érdekérvényesítési viszonyokat jeleníti meg. Ez a 
sajátos döntési folyamat felelős a rendszerszerű hatalmi háló létrejöttéért. […] E háló alap- 
elemei a következők: (1) a párthierarchia, amely a politikai alszférát monopolizálja; (2) az 
állami hierarchia, amely a gazdasági alszférát – s így az erőforrások elvonását és elosztását 
– monopolizálja; (3) a párthierarchiából kiinduló, a párt hatalmi eszközéül szolgáló, össze-
kötő függőségi szálak, amelyek elérik és lefedik a nem-párt hierarchia pozíció-, tevékeny-
ségi- és szervezeti struktúráját, valamint az egyéneket, párttagságukon keresztül; (4) 
a döntési folyamatot rövidre záró strukturális visszacsatolások, amelyek a kedvezményezet- 
teket integrálják a döntési folyamatba, mind a párt-, mind az állami hierarchián belül és 
a két hierarchia között”.459

Ez a modell megfelel fogalmi keretrendszerünk céljainak, mert lehetővé teszi, 
hogy feltérképezzük és összehasonlítsuk a politikai és a piaci cselekvés kölcsönhatásait 
kommunista, illetve piackihasználó diktatúrákban. Csanádi a pártállami háló három 
ideáltipikus mintázatát azonosítja, aszerint különböztetve meg őket, hogy hogyan oszlik 
meg az aktorok között a gazdasági erőforrások elvonásának, vonzásának és elosztásának, 
valamint az állami beavatkozással szembeni ellenállásnak a képességeként értelmezett 
alkuerő (5.26. táblázat).460 Abban a mintázatban, amit Csanádi „önkizsarolónak” nevez, 
és az ideáltipikus kommunista diktatúrákhoz társít, a legfelső szintű nómenklatúra kezé-
ben összpontosul a hatalom. A központi tervezők kevés visszacsatolással koordinálják 
a bürokratikus erőforrás-redisztribúciós folyamatot, minthogy az alattuk elhelyezkedő 
alattvalóknak korlátozott az alku- vagy ellenállási képességük. Hozzátehetjük, hogy a 
tervgazdaság ezen felül zárt totalitárius termelési struktúra abban az értelemben, hogy 
(1) mindenkinek csak annyi termelést engedélyeznek, amennyivel meg vannak bízva (a terv 
fizikai számait túl lehet teljesíteni, de új magánvállalkozások indítása nem megengedett), 
és (2) nincsenek olyan hivatalos piacok, ahol a terven felül megtermelt termékeket piaci 
áron el lehetne adni és meg lehetne venni. Röviden, ez a kommunista diktatúra és a 
tervgazdaság ideáltipikus modellje, ami jellemző volt a sztálini Szovjetunióra, az 1950-es 
évekbeli Kelet-Európára és Kínára, Romániára az 1989-es forradalomig és Észak-Koreára 
mindmáig.461

Ezen a ponton nincs szükség arra, hogy részletesebben foglalkozzunk az önbomlasztó 
mintázattal, ez ugyanis nem társítható egyetlen önmagában tekintett rezsim-ideáltípushoz 
sem (inkább olyan modell ez, amibe a kommunista diktatúrák átsodródhatnak, ahogy 

458 Alapműve a témáról: Csanádi, Self-Consuming Evolutions.
459 Csanádi, „A kínai hatalmi szerkezet és átalakulása összehasonlító megközelítésben”, 8–9.
460 Csanádi, „A pártállamok összehasonlító modellje”.
461 Csanádi, „A kínai hatalmi szerkezet és átalakulása összehasonlító megközelítésben”, 11.
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közelednek a piackihasználó diktatúra modelljéhez).462 Inkább az önzsugorító modellt kell 
közelebbről szemügyre vennünk, amit Csanádi a kommunista diktatúra egy működési 
módjának tekint, de mi úgy fogjuk fel, mint a piackihasználó diktatúrák ideáltipikus 
modelljét. Mint a címben megfogalmaztuk, a kommunista diktatúrák piackihasználó 
diktatúrába való átmenete rendszerváltás nélküli modellváltást jelent. Ezzel arra a tényre 
utalunk, hogy a rendszer diktatúra marad, és a politikai cselekvés szférájában a pártállam 
megtartja hegemóniáját [→ 7.3.1.]. Míg azonban az önkizsaroló mintázatú pártállami háló 
két fő vonása (1) a hatalmi centralizáció és (2) a zárt totalitárius termelési struktúra volt, 
az átalakulás folyamata azt jelenti, hogy a pártállam pontosan erről a két jellegzetességéről 
mond le. A piackihasználó diktatúrákban a hatalom, avagy a mi fogalmaink szerint 
a bürokratikus erőforrás-redisztribúció tervezése decentralizálódik, és a termelési struk-
túra nyitottá válik a pártállami rendszer keretein belül.

5.26. táblázat. A hatalomeloszlás ideáltipikus mintázatai az interaktív pártállami modellben.                
Forrás: Csanádi (2005, 210–211.; 2014, 21.) alapján módosítva.

Reprodukciós 
mintázatok

Önkizsaroló 
(pl. az észak- 
koreai és kezdetben valamennyi)

Önbomlasztó 
(pl. a magyar 1956-tól)

Önzsugorító 
(pl. a kínai 1979-től)

A hatalom 
eloszlása

központosított 
erőforrás-elvonás és -elosztás, 
központosított összekötőszálak, 
kevés és gyenge visszacsatolások

központosított erőforrás-elvonás 
és -elosztás, központosított 
(vagy relatíve decentralizált) 
összekötőszálak és erős gazdasági 
visszacsatolások

részben decentralizált erőforrás-
elvonás és -elosztás, valamint 
összekötőszálak, erős 
gazdasági visszacsatolással

Az egység és al-
egységei közötti 
viszony

az alegységek ellenálló és 
forrásvonzó képessége 
korlátozott

az alegységek szelektíven erős 
erőforrásvonzó (ellenálló) 
képessége

az alegységek szelektíven erős 
ellenálló (erőforrásvonzó) 
képessége 

Reprodukciós 
korlátok

ritkán kemények időnként kemények gyakran kemények

Erőforrás-szerzés 
módjai

erőltetett erőforrásátcsoportosítás 
a hálón belül (nincs reform)

erőforrás-mobilizáló (decent- 
ralizációs reformok) a hálón belül

erőforrás-mobilizáló és -teremtő 
reformok a hálón belül és kívül

Gazdasági 
fejlődés

politikai prioritásra alapozott, 
nehéziparalapú erőltetett 
gazdasági növekedés a fizikai 
határokig

gazdasági recesszió és 
reformeszkaláció a hálón belül

gazdasági növekedés a hálón 
kívül, recesszió 
a háló belül és reformeszkaláció 
a hálón kívül

Legitimáció és 
visszahúzódás

növekvő feszültség, nincs 
visszahúzódás, hirtelen 
összeomlás

a párt legitimációja hanyatlik, 
relatív és abszolút fokozatos ki-
vonulás a politikai alszférából

a párt legitimációja megmarad, 
relatív és abszolút fokozatos ki-
vonulás a gazdasági alszférából

462 Vö. Csanádi, „The »Chinese Style Reforms« and the Hungarian »Goulash Communism«”.
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Kínában ez a folyamat fokozatos reformok sorozata útján ment végbe:463

 ◆ több döntéshozó hatalmat delegáltak (termelési, marketing, beruházási, személy-
zeti stb. ügyekben) tartományi szintekre és állami vállalatokhoz, s ez a rendszeren 
belüli horizontális kapcsolódások terjedéséhez vezetett;

 ◆ a mezőgazdasági kommunákat feloszlatták, háztartási felelősségi rendszert vezettek 
be, így azok az összekötő-szálak, amelyek korábban a kommunákhoz nyúltak, tárgy 
nélkül maradtak;

 ◆ a kötelező termelés skálája és mennyisége leszűkült, magasabb állami felvásárlási 
árakat alkalmaztak;

 ◆ kettős árrendszert vezettek be, lehetővé téve a terven felül megtermelt termékek 
piaci árú értékesítését (előbb az 1970-es években a mezőgazdaságban, majd az 
1980-as évek elejétől-közepétől az iparban);

 ◆ „megnyitották” a piacot, megengedték a vállalkozást a hálón kívül mind közvetlen 
külföldi beruházások, mind hazai magánvállalkozások (köztük zöldmezős beru-
házások) formájában.

Ez magyarázza, hogyan vegyülhetett – és kerülhetett dinamikus egyensúlyba – a bü-
rokratikus erőforrás-redisztribúció a szabályozott piaci koordinációval. A magán- 
piacgazdaság párhuzamosan jelenik meg és nő a tervgazdaság fölé, miközben a pártállam, 
amely a kommunista korszakban irányította a termelést és az erőforrások redisztribúcióját, 
a termelésben játszott szerepét részben leadja a magánszektornak. Ennek megfelelően az új 
versenypiacokon a szabályozott piaci koordináció továbbra is elég érzékeny az eredeti háló 
dinamikájára. Hogy ezt illusztráljuk, az alábbiakban leírjuk az új gazdaságban keletkező 
ún. beruházási túlfűtöttséget, ami a pártállami államokra jellemző beruházási ciklusok 
modern megfelelője.464 Kommunista diktatúrákban a központi tervezők a beruházási tevé-
kenység bővítésével próbálják gyorsítani a gazdasági növekedést. Ha a terv túlbecsüli a gaz-
daság kapacitását (gyakran a tervalku és a hamis jelentések miatt), a háló kemény termelési 
korlátokkal szembesül, és az erőforrások elégtelensége miatt a pártállam rákényszerül a 
bővítés leállítására. Ennek eredménye egy modellezhető beruházási ciklus,465 amit akár 
„adminisztratív piaci buboréknak” is tekinthetünk. Kialakulását a túlzott tervvárakozások 
hajtják, szemben a kapcsolati piacokon szerepet játszó túlzott korrupciós várakozásokkal, 
illetve a versenypiacok túlzott piaci várakozásaival [→ 5.5.4.3.]. Piackihasználó diktatúrák-
ban azonban a beruházási ciklusok felerősödnek, egyszersmind hasznosak a háló bővített 
újratermelésében (reprodukciójában). Egyfelől azért erősödnek fel, mert a hálón kívüli 
versenypiacok a háló allokációs prioritásaihoz igyekeznek alkalmazkodni a tényleges piac 
kereslet helyett, aminek a hatására megnő a beruházási túlfűtöttség amplitúdója, illetve – ha 
időelcsúszással történik – az időtartama. Másfelől a pártállam most már nemcsak „a fékbe 

463 Pei, From Reform to Revolution, 85–117; Csanádi, „A kínai hatalmi szerkezet és átalakulása össze-
hasonlító megközelítésben”, 12–15.

464 Csanádi és Gyuris, „Átalakuló pártállam és egyenlőtlen túlfűtöttség Kínában a globális válság idején”; 
Kornai, A szocialista rendszer, 214–221.

465 Bauer, Tervgazdaság, beruházás, ciklusok.
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tud taposni”, ha a beruházások leállítására lenne szükség, meg is tudja adóztatni a kialakuló 
túlfűtött piacokat. Vagyis a kemény termelési korlátok felpuhulnak, és a háló képes önmaga 
bővített reprodukciójára, amit az egyensúlyba került versenypiacok növekedése kísér. 
Az 5.15. ábra stilizálva ábrázolja, hogyan zajlott le Kínában ez a folyamat: a reformok nyo- 
mán egymást követő hullámokban jelentek meg a magánpiacok. (Mégis fontos megje-
gyezni, hogy a hullámokat csupán az elemzés végett különítjük el, s amit második és har-
madik hullámként írunk le, az újra és újra megjelent – más-más formában és intenzitással 
– a következő hullámokban is.)

5.15. ábra. Beruházási ciklusok a kínai piackihasználó diktatúrában. Megjegyzés: az első hullám egyszeri 
bővülést jelentett, a további hullámok pedig a rákövetkező hullámokkal párhuzamosan bővítették 
a gazdaságot.

Mindamellett a pártállami háló még ma is erőteljesen szabályozza az új gazdaságot, és több 
stratégiai ágazatot is irányít.466 Marc Szepan szerint a kínai gazdaság jellemzője „az állami 
vállalatok és magáncégek egymás mellett élése és heves versengése”, miközben mindkét 
csoportban találhatunk (1) államközeli és államilag támogatott, illetve (2) piaci alapon 
működő és versenyorientált cégeket.467 Gondolatmenetében továbbhaladva kifejti, hogy az 
állami szervek hat tipikus mechanizmuson át gyakorolnak befolyást a vállalatokra:468

 ◆ nyereségtranszferek az állami tulajdon révén, azaz a központi vagy helyi kor-
mányzat tulajdonában lévő részvényeket egy vagyonkezelő bizottság tartja kézben;

 ◆ menedzserkinevezések a KKP (Kínai Kommunista Párt) káderrendszerén ke-
resztül, ahol (1) hivatalosan az Állami Vagyont Felügyelő és Igazgató Bizottság 
(ÁVFIB) felelős az állami vállalatok vezető tisztségeibe való kinevezésekért és (2) 

466 Kínában ezek közé tartozik a bankszektor, a távközlés, valamint a természeti kincsek kitermelése. 
Csanádi, „China in Between Varieties of Capitalism and Communism”, 16.

467 Szepan, „4.5 Government Involvement in the Chinese Economy”, 209.
468 Szepan, „4.5 Government Involvement in the Chinese Economy”, 210–212.

helyi és központi
befektetések visszafogása,
a terjeszkedő magánpiac
adóztatása

1. hullám:
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kommunák
felszámolása

2. hullám:
az állami tulajdonú
vállalatok
decentralizálása

3. hullám:
magán-
befektetések

4. hullám:
helyi vállalatok
privatizációja

beruházási
túlfűtöttség
(a hálón belül)
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(a hálón kívül)

pártállami háló

bővített reprodukció
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a termelési struktúra kinyitása
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az ilyen cégeknél a felső, sőt a középszintű igazgatási tisztségeket általában csak 
KKP-tagok kaphatják meg;

 ◆ bankhitelek és finanszírozás, amelyek által az állam tetemes befolyást tarthat meg 
mind a köz-, mind pedig a magántulajdonú cégek felett tőkeallokációk útján;

 ◆ iparpolitikai célú finanszírozás, minthogy a kínai állam aktív állami érdekű ipar-
politikát folytat;

 ◆ szabályozások (jóváhagyások stb.), hasonlóan a piacgazdaságok szabályozói be-
avatkozásaihoz [→ 5.4.2.];

 ◆ közbeszerzések, ahol az állam a legfőbb vásárló.

Újabban pártszervezeteket telepítettek a külföldi és hazai tulajdonú magáncégek 60–70 
százalékához, és arra is volt példa, hogy a nagy magáncégek vezetőit kooptálták az állam-
pártba.469 Ezeket azonban úgy kell tekinteni, mint garanciákat, azaz a párt lehetőségeit 
a beavatkozásra, melyek a legális felelősséget a pártállam szubsztantív-racionális céljai (az 
ún. „pártetika”) jegyében viselt felelősséggel egészítik ki. Ezek az intézkedések tehát nem 
a központi tervezést élesztik fel, és a hálón kívül lehetőség van jelentős mértékű magángaz-
daság felnövekedésére.470

Annak következtében, hogy megengedik a versenypiacok növekedését, a pártállami 
háló mind abszolút, mind relatív értelemben visszahúzódik a magánszektorhoz képest. 
Csanádi szerint „a háló abszolút visszahúzódásának folyamata” Kínában „egy időben 
zajlott a hálón belüli döntések decentralizációjával […]. A hálón belüli decentralizációs 
folyamattal párhuzamosan megindult a versenyképes tőke, munkaerő és szervezetek 
átáramlása – a háló kiürítése – a szélesedő piaci szférába. Ez a folyamat, miközben 
erőforrásokat biztosít, az alternatív döntések, érdekek és szervezetek hálóba szivárgása 
következtében formálisan és informálisan is gyengíti a párt befolyását a gazdaságra 
a hálón keresztül. A decentralizációval, kiürüléssel és gyengüléssel párhuzamosan 
a háló korábbi redisztributív feladatait is visszavonták az alsóbb szintekről […]. Ezek a 
háló abszolút zsugorodásaként értékelhető intézkedések a kilencvenes évek közepére 
felerősödtek, amikor a hálót növekvő mértékben »vágták el« […], aminek következtében 
azok hierarchián belüli és összekötőszálai »lógva« maradtak”.471 Ugyanakkor egyfajta 
„felhígulás” is tapasztalható a háló tagságában annak következtében, hogy „alternatív tőke, 
szereplők és érdekek – vegyesvállalatok, részvényesek formájában vagy a Népi Gyűlés […], 
vagy minisztériumok közötti bizottságok tagjaiként – belépnek a hálóba”.472

Ezen a ponton adódik a kérdés, hogy a párt miért kezd ilyen reformokba. Bár 
kijelenthető, hogy megőrzi uralkodó pozícióját a stratégiai ágazatokban, és befolyással 
van a felemelkedő piacokra is, mégiscsak elveszíti a kommunista diktatúra totalitárius 
viszonyai között élvezett dominanciáját. Ezenkívül a magángazdaság megjelenése és az 
a tény, hogy a piacok jelentős része adminisztratívból versenypiaccá válik, veszélyeztetheti a 

469 Vö. Brant, „Why Is Jack Ma a Communist Party Member?”
470 Yan és Huang, „Navigating Unknown Waters”.
471 Csanádi, „A kínai hatalmi szerkezet és átalakulása összehasonlító megközelítésben”, 14–15.
472 Csanádi, „A kínai hatalmi szerkezet és átalakulása összehasonlító megközelítésben”, 14.
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hatalom pártállamra jellemző oszthatatlanságát.473 A választ 
az 5.26. táblázatban találjuk meg, ha összehasonlítjuk ezt 
a modellt az önkizsaroló és az önzsugorító mintázattal. 
Egyfelől a piac megnyitása révén az új magánaktorok 
valóban erősebb alkuképességre tesznek szert a hálóban, 
ám egyszersmind az új erőforrások és a gazdasági növe-
kedés eszkalációját is magukkal hozzák. Ezek segítenek 
a pártállami háló fennmaradásában (Csanádi terminu-
sával élve: önreprodukciójában), hiszen minél inkább nö- 
veszik a gazdaság, annál több erőforrást képes a pártállam 
kinyerni belőle, s annál magasabb lesz az emberek élet-
színvonala, ami tovább segít a pártállam legitimációjának 
prolongálásában.

Másfelől az önzsugorítás reformjait úgy értelmez-
hetjük, mint felülről indított, az egész gazdaságra kiterje-
dő korrekciókat, amelyek nagyon emlékeztetnek a fentebb 
tárgyalt alulról indított korrigáló mechanizmusokra. És 
valóban, az új gazdasági mechanizmus eredményeként a 
gazdaság érzékenyebbé válik a fogyasztói keresletre, mivel 
az emberek, a vállalkozók és a fogyasztók szabadabban 
vehetnek részt önkéntes cserékben. Ez volt annak idején 
Közép-Kelet-Európában az ún. „piaci szocialista” refor-
mok célja is, azzal a fő különbséggel, hogy ott sokkal 
kevésbé nyitották meg a termelés struktúráját. A piaci szo-
cialista reformmodellben az adminisztratív piacok csak 
szimulálták a versenypiacokat, és az új ösztönzőket nem a 
valódi magántulajdon vagy piaci koordináció formájában 
vezették be (lásd 5.12. idézet). A piackihasználó diktatúrák 
modelljében viszont egy versenypiacokkal működő valódi 
piacgazdaság épül rá a tervgazdaság rendszerére.474 A hálón 
kívül végbemenő rohamos gazdasági növekedés továbbá – 
mint említettük – hozzájárul az életszínvonal folyamatos 
növekedéséhez, munkahelyeket teremt, mindezek pedig 
erősíti a pártállam legitimációját (ahogy az a 5.26. táblázat 
utolsó sorában olvasható).

Összefoglalásul, az ilyen reformok megkezdésének két 
indoka megmagyarázza, miért nevezzük ezt a rezsimtípust 
„piackihasználó” diktatúrának. Hogy fenntartsa a poli-

tikai hatalom monopóliumát, a pártállam (részlegesen) felszabadítja a piaci cselekvés 
szféráját, hogy betakaríthassa annak gyümölcseit a politikai legitimáció, a gazdasági 
önreprodukció és a társadalmi stabilitás formájában.475

473 Kornai, A szocialista rendszer, 382.
474 Megjegyzendő, hogy kínai szakértői delegációk Magyarországon kiterjedten tanulmányozták is a „piaci 

szocializmust”. Lásd Vámos, „A Hungarian Model for China?”.
475 A kínai legitimációs mechanizmusok további tárgyalásáért lásd Holbig és Gilley, „Reclaiming 

Legitimacy in China”.

5.12. idézet. Piaci szocializmus a rendszer- 
váltás előtt.

„[A piaci szocializmus] alapeszméje az, hogy – 
miközben a köztulajdon megmarad a tulajdon 
domináns formájának – a piac váljék a szocialista 
gazdaság alapvető vagy legalábbis a bürokratikus 
mechanizmussal egyenrangú, a központi tervezést 
kiegészítő koordinátorává. […] A hivatalos 
dokumentumok valamennyi reformországban 
hangsúlyozzák, hogy meg kell teremteni a vállalat 
érdekeltségét a nyereség növelésében. E cél szol-
gálatába állítják a menedzserek fizetési és pré- 
miumrendszerét; a dolgozók között nyereség-
részesedést osztanak ki; a vállalati jóléti kia-
dások nagyságát a nyereségtől teszik függővé. 
[…] A deklarált elvek és a fentiekben felsorolt 
rendszabályok ellenére a vállalat nyereségér-
dekeltsége […] továbbra is lanyha. A jöve-
delmezőség nem válik a vállalat élet-halál 
kérdésévé, mert a költségvetési korlát továbbra 
is meglehetősen puha. […] A piaci szocialista 
gazdaságban továbbra is felhasználják a költ-
ségvetési korlát puhításának mind a négyféle 
eszközét: 1. a puha dotációt, 2. a puha adózást, 
3. a puha hitelezést, és 4. a puha adminisztratív 
árat […]. A magántulajdonra épülő piac […] 
fegyelmet kényszerít ki. A konkurencia kíméletlen. 
Az eladó, aki a vevők piacán alulmarad, kilé-
pésre kényszerül. […] A bank ragaszkodik a 
hitel visszafizetéséhez; ha kell, elárverezik a 
fizetésképtelen adós jelzálogkölcsönnel terhelt 
házát. […] A magántulajdonon alapuló piacnak 
ez a szigora nem jelenik meg a félig deregulált 
köztulajdonú szektorban.”

– Kornai János, A szocialista rendszer: kritikai poli- 
tikai gazdaságtan (Budapest: HVG Kiadói Rt., 1993), 
496, 510–11, 531.
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5.6.2.3. Szabályozott piaci koordináció és kapcsolati piac-redisztribúció: 
az informalitás háromoldalú nyomása a megreformált pártállamra

Míg a szabályozott piaci koordináció bevezetése egy, a pártállam által tudatosan elindí-
tott folyamat, a kapcsolati piac-redisztribúció megjelenése inkább szándéktalan követ-
kezmény a piackihasználó diktatúra irányába történő modellváltásban. Miközben a folya- 
mat eredményeként megjelennek a versenypiacok, az általános kontextus és különösen a 
piacokat létrehozó reformok megkönnyítik, hogy patronális hálók annektálják őket.

A legfontosabb annektáló mechanizmus piackihasználó diktatúrákban a felülről 
indított állam-foglyulejtés, vagyis a helyi szintű gazdasági és politikai patronalizáció 
és patrimonializáció. A modellváltás és kiváltképp annak két fő pillére, a decentralizáció és 
a termelési struktúra megnyitása a következő módokon teszi a rendszert hajlamossá efelé 
a kimenetel felé:

 ◆ a hatalom pártversengés nélküli decentralizációja nyomán a helyi pártveze-
tők a területükön a politikai hatalom monopóliumára tesznek szert. Mint 
Csiangnan Csu kínai korrupció-szakértő kifejti: „[azzal, hogy] a gazdasági 
növekedés optimalizálása érdekében nagyobb felelősséget delegálnak az alsóbb 
szintű kormányzatoknak, […] elkerülhetetlen a központi felügyelettől és nyil-
vános ellenőrzéstől független »helyi vagy vertikális királyságok« kialakulása”.476 
A bürokratikus patronális hierarchia helyi szintjén a központilag kiutalt erőfor-
rásokról, valamint a helyben bejegyzett cégektől befolyó adókról a helyi párttit-
károk rendelkeznek, nekik van döntési hatáskörük az ezekből a forrásokból fi-
nanszírozott közmunka-projektek és szerződések ügyében. Ennélfogva az ilyen 
„tartományi vezetők, főleg a gazdagabb tartományokban, nemzetállami méretű 
gazdasági erőforrásokat tartanak kézben. Ilyen kiterjedt felelősség birtokában, 
csekély felügyelet és az elszámoltathatóság hiánya mellett egy autoriter állam-
ban […] a tartományi vezetők és közeli embereik könnyebben tudják felhasz-
nálni pozíciójukat arra, hogy nagy korrupciós hálózatokat alakítsanak ki”.477

 ◆ a pártversengés hiánya politikai patronalizációhoz és patrimonializációhoz 
vezet. Annak a jelenségnek a keretében, amit Csu „széttagozódásnak” nevez, 
az önkormányzatok bürokráciája informális patronális hálókká alakul át, „ahol 
a patrónusok magasabb rangú tisztségviselők, és alárendeltjeik a kliensek”.478 Ez 
éppenséggel már a helyi szintű, felülről indított állam-foglyulejtés, sőt a bűnöző 
állam modelljének ismertetőjegye helyi szinten, mely a pártversengés hiányából 
következik. Mint Csu kifejti, ha nincsenek „demokratikus választások annak fel-
mérésére, hogy melyik politikai elit a népszerűbb, a patrónus rászorulhat, hogy 
másoknak olyan követők és kliensek népes csoportján keresztül jelezze hatalmát, 
akik kedvezőbb elbánáshoz és előléptetéshez juthatnak nagy hatalmú patrónusuk 
jóvoltából. Így mind a patrónus, mind a kliens arra törekszik, hogy politikai harcok 
idején védelmet adjon a másiknak”;479

476 Zhu, „Corruption Networks in China”, 32–33.
477 Zhu, „Corruption Networks in China”, 32–33.
478 Zhu, „Corruption Networks in China”, 34–35.
479 Zhu, „Corruption Networks in China”, 34.
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 ◆ amiatt, hogy a versenypiacok az adminisztratív piacokra épülnek, a piacelosztás 
a párttitkárok diszkrecionális hatáskörébe kerül. Míg a versenypiacok ugyan a 
pártállami hálózaton kívül indulnak növekedésnek a termelési struktúra megnyi-
tása során, a pártállam továbbra is „szorosan ellenőrzi a legtöbb beruházási pro-
jektet a hosszú távú hitelek és földhasználati jogok kiadására vonatkozó jogkörére 
támaszkodva”.480 Egyszerűbben szólva a párttól függ, hogy eldöntse, ki léphet be az 
újonnan létrejött piacra, és ki nem. Pontosabban ezzel a jogkörrel nem a pártállam 
mint olyan él, hanem decentralizáltan gyakorolják, azon az alapon, hogy a helyi 
vezetők jobban ismerik a lokális állapotokat, és ennélfogva több hozzáértéssel íté-
lik meg a beruházási döntéseket, mint a központi pártvezetés. Ennek megfelelően 
Kínában – mint Csanádi írja – „2009-ben a helyi kormányzatok által ellenőrzött 
és engedélyezett állóeszköz-beruházások aránya minden ágazatban elsöprő volt, 
ide értve a feldolgozóipart (95 százalék), az ingatlanfejlesztést (98 százalék), az 
építőipart (92 százalék), a bányászatot (68 százalék) és a különböző szolgáltatásokat 
(99 százalék és 48 százalék között)”.481 Az előbbi két tényezőt is számba véve – bár 
az önkormányzatok elvileg normatív szabályozást is bevezethetnének – a szabályo-
zások jellemzően diszkrecionálisak, és a gazdasági döntéshozó jogkörök delegálása 
az önkormányzatokhoz megteremti a rendszer gazdasági patronalizációra és patri-
monializációra vezető hajlamát. Csu hozzáteszi, hogy a magánvállalkozókból „akár 
még a helyi funkcionáriusok pénztárcája is lehet, amiből kenőpénzeket fizetnek ki 
politikai előrejutásuk érdekében”.482

Mindezek eredményeként alárendelt szuverenitású kleptokratikus államokról vagy 
alárendelt szuverenitású maffiaállamokról beszélhetünk [→ 2.5.3.], attól függően, hogy az 
adott tartományi kormányzat milyen korrupciós sémát képvisel. Kínában mindkét típusra 
utaló korrupciós formák elterjedtnek mondhatók. Egyfelől Heilmann leírja a korrupciónak 
azt a sajátos formáját, amint ő „osztalékbegyűjtésnek” nevez, és amit a mi fogalmainkkal 
mint a kleptokratikus működés egy altípusát lehet értelmezni. Mint kifejti, a pártkáderek 
„rendszeresen részesedést követelnek a cég nyereségéből cserébe a növekedést és stabili- 
tást erősítő szolgáltatásokért; az így bevont vállalatok gyakran nőnek gyorsan egy adott 
időszakban”.483 Az osztalékot ebben az értelemben úgy foghatjuk fel, mint a védelmi pénz 
[→ 5.3.3.1.] egy olyan, sajátos formáját, amit az elérendő teljesítményszintekhez kötnek. 
Ezzel szimbiózisszerű közösség jön létre a pártkáder és a (magán-) vállalatvezető között, 
mivel mindketten érdekeltté válnak a cég növekedésében: a káder oly módon próbálja 
majd manipulálni az állami beavatkozást és a szabályozói környezetet, hogy a vállalat 
növekedését segítse, és így nagyobb osztalékot kaphasson. Ezeket a pénzeket gyakran 
kimenekítik az országból, majd más néven újra befektetik, gazdagítván a kádert, valamint 
a családját.484 Heilmann másfelől leírja a kínai „ragadozó” korrupciót is, amit úgy definiál, 
hogy „a köz- és magánvagyon szisztematikus ellopása; az eltulajdonított vagyon elfogyasztása 

480 Zhu, „Corruption Networks in China”, 34.
481 Csanádi, „A kínai hatalmi szerkezet és átalakulása összehasonlító megközelítésben”, 13. Lásd még 

Szamosszegi és Kyle, An Analysis of State-Owned Enterprises and State Capitalism in China, 52:33.
482 Zhu, „Corruption Networks in China”, 33–34.
483 Heilmann, „4.8. »Cadre Capitalism« and Corruption”, 231.
484 Heilmann, „4.8. »Cadre Capitalism« and Corruption”, 230–233.
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vagy exportja (tőkekiáramlás)”.485 Bár ez tágabb a mi prédavadászat-meghatározásunknál [→ 
2.4.4.], magában foglalja az általunk prédavadászatként leírt jelenséget, s ez arra utal, hogy 
Kínában léteznek ragadozó gyakorlatok, illetve alárendelt szuverenitású maffiaállamok is.

A korrupt alárendelt szuverenitású államok patronális hálói mindkét esetben a saját 
hatalmi körükbe annektálják a versenypiacokat, és patronális alapon gyakorolják 
a kapcsolati piac-redisztribúciót. Mint Csu írja, a felülről indított állam-foglyulejtésnek 
ebben a modelljében „a hivatalnokok csoportjai úgy működnek együtt, mint egy maf-
fiában […]. Bár némely esetekben, amilyen a kollektív sikkasztás, csak kormányzati 
tisztviselők vesznek részt, a korrupció zömmel bonyolult korrupt hálózatokban zajlik, 
amelyek a különböző helyi bürokratikus rendszerek hivatalnokai között és a kormányzaton 
kívüli aktoroknak továbbítják az érdekeket […]. Ezekben a bűnözői hálózatokban a főbb 
szerepeket magánvállalkozók, állami vállalatok menedzserei, gengszterek, helyi kormány-
zók, pártvezetők, bürokraták és a bűnüldözés emberei” játszhatják.486

Kínában a korrupció nem vezetett rögtön a reformok megkezdése után ehhez az 
állapothoz. Eleinte inkább a korrupció önkéntes formáinak feltűnését lehetett megfigyelni, 
amilyen a szabadversenyes és a haveri korrupció – mindkettő máig jelen van Kínában. 
Az eladdig a pártállami hálózaton belül létező korrupció akkor terjedt el és öltött új 
formákat, amikor megszilárdult a magángazdaság. Heilmann szavaival: „a kínai állam 
egyetlen hatalmas törvénytelen tőzsdeparketté alakult: vállalati igazgatók, párttitkárok, 
hivatalvezetők térítették el az állami gazdasági szektorból a termelőeszközöket és a funk-
ciókat, hogy az újonnan létrehozott piacokat táplálják; jövedelmező magánügyletekben 
vezető politikai pozíciókat és hivatalos jóváhagyásokat értékesítettek profitrészesedésért 
[…]. A párt minden szintjén kisebb és nagyobb hatalombirtokosok […] gazdagodtak meg 
úgy, hogy kihasználták az egyelőre még tökéletlen piac és jogrend nyújtotta lehetőségeket”.487 

Minthogy azonban a versenypiacok megszilárdultak, és a magángazdaság nagyságrendileg 
már a pártállami hálózathoz volt mérhető, az országban a korrupció legjellemzőbb és 
legkomolyabb formája a felülről indított állam-foglyulejtés lett.488 Ez a tapasztalat éppúgy, 
mint a fentebb felvázolt elméleti levezetés arra enged következtetni, hogy a piackihasználó 
diktatúrákban ideáltipikusan kedvezők az állam-foglyulejtés felülről indításának feltételei, 
s ez a kapcsolati piac-redisztribúciót jelentős elemmé teszi a szabályozott piaci koordináció 
és a bürokratikus erőforrás-redisztribúció mellett.

Az alárendelt szuverenitású maffiaállamok és informális patronális hálók megerő-
södése nem egyszerűen azért jelent gondot a párt legfelső vezetésének, mert visszaélnek 
a közpénzekkel. A magas szintű nómenklatúra-tagoknak nem szabad figyelmen kívül 
hagyniuk a tágabb képet sem, ami nem más, mint a pártállam „elmaffiásodása”. Az in- 
formális patronális hálók, még ha az alárendelt szuverenitású kormányzatok szintjén 
kezdenek is kialakulni, megnövekedhetnek, és a pártállam további részeit is bekebelezhetik, 

485 Heilmann, „4.8. »Cadre Capitalism« and Corruption”, 231.
486 Zhu, „Corruption Networks in China”, 29. Emellett az alulról indított állam-foglyulejtés – mint további 

annektáló mechanizmus – sem szokatlan a piackihasználó diktatúrákban, de sokkal szórványosabb, 
mert nem következik strukturális/intézményi okokból. Ezekben a rendszerekben nem oligarchák, 
hanem bűnözői hálózatok és azok főnökei kezdeményezik, azaz magántényezők, akik nem a reformok 
nyomán léptek színre, hanem azoktól függetlenül léteztek. Lásd Wang, „The Increasing Threat of 
Chinese Organised Crime”.

487 Heilmann, „4.8. »Cadre Capitalism« and Corruption”, 228–229.
488 Zhu, „Corruption Networks in China”, 28–29.
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ha az adott főpatrónus új pozíciókhoz férhet hozzá a 
párthierarchiában. Ilyen esetekben a főpatrónus minden 
politikai intézményt a saját hatalmi körében patronalizál, 
s így a patronális hálóját országos szintű fogadott politikai 
családdá emeli.489 Emellett több, a kínai szakirodalomban 
„kis hercegként” (taizi) említett magas szintű nómenkla-
túra-tag is létrehozta informális patronális hálóját. 
Heilmann magyarázata szerint ezek az emberek „volt 
vagy jelenlegi párt- és katonai káderek [gyermekei, és] 
kiemelkedő szerepet játszanak a politikai életben, a 
fegyveres erőknél és a gazdaságban. […] A KKP kis hercegei 
a politikailag és gazdaságilag aktív »klánok« főnökeinek 
szerepét tölthetik be, egyesítve az államapparátus vezetői 
pozícióit a magánérdekű vállalkozói profithajszával. 
[…] Emiatt gyakran vélekednek úgy róluk, hogy részt 
vesznek a szervezett korrupcióban és a tőkemenekítésben 
– s valóban, bőven akad bizonyíték ilyen tevékenységekre” 
(kiemelés tőlünk).490

Heilmann ezután rámutat, hogy „a 2007-es és 2012-es 
pártkongresszuson elképesztő számú kisherceget válasz- 
tottak be a KKP vezető szervezeteibe; a szavazási eredmé-
nyek arra utalnak, hogy immár semmiféle jele nem volt 
a hatalomra emelkedésükkel szembeni ellenállásnak”.491 
A rezsimekről szóló háromszögletű fogalmi terünkben 
az elmaffiásodásnak ez a tendenciája lefelé tartó mozgást 
jelent a piackihasználó diktatúrától a patronális autokrácia 
irányába: a hatalmat fokozatosan „kiragadják” a pártállam 
formális hálózataiból, és informális hálózatokba mozgat-
ják át, ami azzal a kockázattal jár, hogy az állampárt 
transzmissziósszíj-párttá alakul. Ez közvetlen fenyegetés 
az állampártra nézve, az ugyanis – mint Wedeman emlé-
keztet rá – nem szervez felülről korrupciót, és nem akar 
bűnszervezetté fajulni (lásd 5.13. idézet). Nem csoda, 
ha a kínai kutatók úgy fogalmaznak, hogy a pártvezetőség 
a korrupció féken tartását a KKP számára „élet-halál kér-
désnek” tartja.492 Az elmaffiásodás valóban veszélyezteti 
a piackihasználó diktatúra önfenntartó egyensúlyát [→ 
4.4.], aminek ezért hatékony védekező mechanizmusokat 
kell kiépítenie a veszély elhárítására.

489 Erre jó példa Csou Jung-kang esete, aki az egyik legmagasabb rangú funkcionárius, akit Kínában 
korrupciós vádakkal ítéltek el. Lásd Zhu, „Corruption Networks in China”, 36–39.

490 Heilmann, „3.7. Informal Methods of Exercising Power”, 185–186.
491 Heilmann, „3.7. Informal Methods of Exercising Power”, 186.
492 Idézi Heilmann, „4.8. »Cadre Capitalism« and Corruption”, 227.

5.13. idézet. Korrupció a nem maffia-
állami Kínában.

„A kínai korrupció nem mutatja a szervezettség 
jeleit. Hszi Csin-ping korrupcióellenes hadjárata 
során korrupt bürokraták kiterjedt hálózatai 
lepleződtek le, amelyek két, ma már életfogytiglani 
börtönbüntetését töltő központi figurához kap-
csolódtak: Csou Jung-kanghoz […] és Ling Csi-
huához. A hatóságok […] számos tartományi 
szindikátust derítettek fel, amelyeket helyi párt-
titkárok vezettek, és amelyeket Csou és Ling 
hálózataihoz fűztek kapcsolatok. […] E korrupt 
hálózatok szervezettsége azonban valószínűleg 
nem volt azon a szinten, amire számítani lehetne 
[egy maffiaállamban]. Először is a korrupciót nem 
felülről hangolták össze: bár Csou és Ling is nagy 
hatalmú ember volt, egyik sem az ország legfelső 
vezetője, és nincs elfogadható bizonyíték arra, 
hogy az akkori pártfőtitkár, Hu Csin-tao felbérelt 
csatlósai lettek volna. […] Másodszor, maguk 
a létező korrupt csoportosulások is viszonylag 
lazán szervezettek voltak. […] Harmadszor, 
a feltárt korrupciós ügyletek […] a jelek sze-
rint mindennemű hierarchikus szervezeten kívül 
mentek végbe: a lebukott magas rangú tiszt-
viselők mintegy harmada „szabadon kóborló 
tigris” volt, nem kötődött egyik hálózathoz 
sem. […] Végül, nincs nyomós bizonyíték arra, 
hogy közvetlen kapcsolat állna fenn a legfelső 
szinteken jellemző »nagykorrupció« és az alsó, 
helyi szinteken működő korrupt hivatalnokok 
tömege között. Ha a nagykorrupció valóban 
bátorítást jelentett a hétköznapi korrupciónak, 
akkor ez példaadás útján, nem pedig szándékosan 
történt. Összefoglalva, arra ugyan van bizonyíték, 
hogy Kínában a nagykorrupció szervezett volt, 
de a szindikátusokból nem épült fel monolit, 
vertikálisan integrált, maffiaszerű struktúra.”

– Andrew Wedeman, „Does China Fit the Model?”, 
Journal of Democracy, 29, 1 sz. (2018): 92.
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A rendszerromboló korrupció fenyegetését ugyan részben a pártversengés hiánya 
teszi lehetségessé, de ugyanez a tényező magyarázza azt is, hogy miért lehet féken tartani 
a jelenséget (és a gazdaság egésze miért nem válik kapcsolati gazdasággá). Azokban a 
posztkommunista országokban, ahol formálisan demokratikus intézményeket és többpárt-
rendszert hoztak létre, az informális patronális hálók önálló patrónuspártokat alapíthattak, és 
szabadon szállhattak be a pártok versengésébe, a pártokat érintkezési felületnek használva a 
politikai cselekvés szférájával. A piackihasználó diktatúrákban azonban a patronális hálókat 
az állampárt tagjai alakítják ki, s ezért az állam a pártfegyelem megsértéseként büntetheti 
az informális patronális hálók kiépítését.493 Máshogy fogalmazva, a patrónuspártok versen-
gése azt jelentené, hogy több hatalmi központ van az államban, s valamennyi az informális 
politika fenntartásában érdekelt. Ilyen környezetben nem teljesen aktív, politikai kvóta 
szerint működő jogalkalmazás alakulhat ki [→ 4.3.5.1.], és addig nem kezdődhet meg 
teljes erővel a hadjárat az informális patronális hálók ellen, amíg valaki meg nem szerzi 
a politikai hatalom monopóliumát [→ 4.4.2.]. Egy piackihasználó diktatúrában azonban 
adottság, hogy a nómenklatúra legfelső szintje a hatalom kizárólagos birtokosa, s így 
teljesen aktív lehet az országos szintű bűnüldözés.494

Kínában a kapcsolati piacokkal való leszámolás és az állam elmaffiásodásának megfé-
kezése heves korrupcióellenes kampányok formáját ölti. Az ilyen kampányok évtizedek 
óta részei a kínai politikai életnek, s pontosan úgy, ahogy a klasszikus kommunista kam-
pányok, az alsó- és középszintű nómenklatúrát vették célba, és előre meghatározott 
ideig tartottak. Azt a kampányt, amit Hszi Csin-ping pártfőtitkár 2012-ben indított el, 
sokan (és nem ok nélkül) a politikai ellenfeleivel való leszámolásnak tartják,495 ám olyan 
mennyiségi és minőségi változások voltak jellemzők rá, amelyek valójában az elmaffiásodás 
elleni harc jeleinek tekinthetők. Mint Csu írja – egyetértésben más kutatókkal –, „Hszi 
szándéka az, hogy a párton és államon belüli korrupciót támadja azon a konkrét módon, 
hogy szétzúzza azokat a kollektív korrupt királyságokat, amiket magas, országos szintű 
funkcionáriusok alapítottak […]. Következésképpen a kampány feltűnő jellegzetessége 
a »nagy tigrisek«, azaz a tartományi és minisztériumi szinten vagy afölött működő vezető 
tisztségviselők korrupciója elleni kemény támadás, valamint a könyörtelen leszámolás 
az alacsonyabb szintű korrupt hivatalnokokkal, avagy a legyekkel”.496 Miközben addig 
nem látott számban tartóztattak le a hivatalnokokat, a kampány azt is megkísérelte, hogy 
megszüntesse az alárendelt szuverenitású maffiaállamokat oly módon, hogy aláássa 
a kontrollmechanizmusok hatástalanítására való képességüket. Mint Melanie Manion 
politológus egy dolgozatában rámutat, Hszi kampányának részeként Kínában „a korrupciós 
ügyek kivizsgálásához többé nincs szükség a helyi szintű pártszervezet jóváhagyására, 
hanem felülről kezdeményezik őket egy szinttel feljebb, az FVB [fegyelmi vizsgálati bizott-
ság] jóváhagyásával. Az FVB-főnökök és helyetteseik jelölése és kinevezés előtti átvilágítása 
most már az eggyel magasabb szintű FVB-k és szervezeti osztályok hatáskörébe tartozik”.497 
Ez a szituáció azt jelenti, hogy többé nem az alárendelt szuverenitású állam hatóságait bíz-
zák meg önmaguk felügyeletével, hanem a magasabb szintű vette kezébe ezt a jogkört.

493 Zhu, „Corruption Networks in China”, 28.
494 Vö. Zhu, „Corruption in Reform Era”, 308.
495 Jiang és Xu, „Popularity and Power”.
496 Zhu, „Corruption in Reform Era”, 317–318.
497 Manion, „Taking China’s Anticorruption Campaign Seriously”, 8. 
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Végül hangsúlyoznunk kell, hogy a posztkommunista térségben elhelyezkedő piacki-
használó diktatúrákban számos olyan kulturális tényező is érvényesül, amely megnehe-
zíti az informális hálók elleni harcot. Kínában ez a tényező nem más, mint a guanxi, 
amit az emberek gyakran fontosabbnak tartanak az írott szerződéseknél és az állam iránti 
kötelezettségeknél.498 Ha emellett számba vesszük a korrupció üzletiesebb, nyugati for-
máit (amilyen a magánszektor terjeszkedésével párhuzamosan megjelent szabadversenyes 
és haveri korrupció), valamint a posztkommunista korrupciós formákat (kiváltképp 
a fentebb részletezett felülről indított állam-foglyulejtést), azt mondhatjuk, hogy Kína 
vezető politikai elitje valójában az informalitás háromoldalú nyomásával szembesül.499 
Heilmann közreadja a formális és informális szabályok között a kínai politikában érvé-
nyesülő feszültségek egy részletesebb listáját is (5.27. táblázat), rámutatva, hogy a korrupció 
és az informalitás gyakorlata „erodálta a hivatalos pártállami intézményeket”.500

5.27. táblázat. A formális és informális szabályrendszer közötti feszültségek Kínában. Forrás: Heilmann 
(2016, 182.).

Formális szabályok Elterjedt informális szabályok

Formalizált káderutánpótlási rendszer Párton belüli patronálási hálózatok és megvásárolható 
politikai tisztségek

Bürokratikus hierarchia és egyetemes szabályok rögzítése Hazai lobbik és klientúra alapú gazdasági szabályozás

Állami tulajdonjogok Informális privatizáció és az állami vagyon ellenőrizetlen 
kiáramlása

Törvény előtti egyenlőség Az igazságszolgáltatási rendszer manipulálása a pártfunkcio- 
náriusok és rokonaik javára

A bevételek kötelezően előírt allokációja a költségvetési 
rendszerben 

Az önkormányzatok visszatartják a bevételeket, folyamatos 
alku a bevételek megosztásáról

5.6.3. Haveroktól a maffiáig: a politikai kapitalizmus típusai
Az előző rész egyik tanulsága az lehet, hogy ha a háromféle gazdaságot egyes piactípusok 
dominanciája alapján határozzuk meg, akkor ugyan világosan elhatárolt kategóriákat ka-
punk, de ezek magyarázó ereje gyengül, ha a gazdaság valamely alárendelt mechanizmusa 
fontosabbá válik. Visszautalunk arra a természettudományokból vett analógiára, hogy egy 
égitest akkor is hat más testek mozgására, ha közvetlenül nem érintkezik velük. Ebben az 
esetben az alárendelt mechanizmus ugyan nem válik dominánssá, de kellően jelentős lesz 
ahhoz, hogy hatással legyen a domináns mechanizmus működési módjára. Éppen ezért 
hasznos az alábbi különbségtétel:

498 Wang, „Extra-Legal Protection in China”. Lásd még korábbi leírásunkat a guanxiról az 5.3.6. részben.
499 Vö. Chang és Tang, „Improve the Ruling Party’s Mechanism of Combating Corruption”.
500 Heilmann, „3.7. Informal Methods of Exercising Power”, 182.
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 ◆ az alárendelt mechanizmus marginális, ha nem befolyásolja a domináns mecha-
nizmus működését;

 ◆ az alárendelt mechanizmus jelentős, ha befolyásolja a domináns mechanizmus 
működését.

Annak, hogy egy alárendelt mechanizmus jelentősé válik, az egyik oka az lehet, hogy felül-
ről kezdeményezik, vagy legalábbis nagyszámú kormányzati aktor vesz részt az alárendelt 
mechanizmussal kapcsolatos cserékben. Mivel minden politikai közösségben kivételesen 
fontos szerepe van az államnak, a vezető politikai elit cselekedetei még akkor is formál-
ják a privát gazdasági aktorok várakozásait és cselekedeteit, ha a vezető politikai elit által 
bevezetett mechanizmus nem válik dominánssá, és a gazdaság uralkodó jellege (amit a 
piactípus határoz meg) nem változik.

Miután ezt tisztáztuk, már körvonalazhatjuk a kapitalista gazdaságra vonatkozó 
fogalmak egy csoportját, a viszonylag korrupt gazdaságokkal kezdve, ahol a kormányzati 
aktorok korrupt cselekményekbe bocsátkoznak, a teljesen kibontakozott kapcsolati 
gazdaságokig, ahol a vezető politikai elit korrupciója rendszeralkotó elemmé válik. 
Mindezen rendszerek gyűjtőfogalmaként a politikai kapitalizmus terminusát használjuk:

• Politikai kapitalizmus az a gazdasági rendszer, amelyre az összejátszó korrup-
cióban részt vevő kormányzati aktorok olyan nagy száma jellemző, hogy az már 
befolyásolja a gazdaság domináns mechanizmusának működését.

Mint a fejezet elején már említettük, a „politikai kapitalizmus” kifejezés egyben Randall 
G. Holcombe könyvének címe is. Gyakran hivatkozunk rá mint a kapcsolati gazdaságot 
tárgyaló műre, ám az az eset, amire Holcombe ezt a fogalmat alkalmazza, a mi termi-
nusaink szerint nem minősül politikai kapitalizmusnak: ő a liberális demokráciákat és a 
lobbizást elemzi, mely utóbbit mi törvényes és formális együttműködésként értelmezzük, 
nem pedig mint a definícióban szereplő összejátszást és korrupciót. Legfeljebb – lévén 
a lobbizást úgy fogjuk fel, mint a szabályozott piaci koordináció torzító mechanizmusát 
– annyit állíthatunk, hogy intézményesülése a piacgazdaság kapcsolati elfajulásának 
egy jele, de nem olyan elem, amely megváltoztatná a rendszer alapvető karakterét.501

A politikai kapitalizmus négy ideáltípusát viszont azon négy korrupciós séma alapján 
definiálhatjuk, amelyekben kormányzati aktorok vesznek részt: haveri korrupció, az alulról 
indított állam-foglyulejtés, a felülről indított állam-foglyulejtés és a bűnöző állam (5.28. 
táblázat). Az első típus ennek értelmében a haveri kapitalizmus:

• Haveri kapitalizmus az a politikai kapitalizmus, melyben az összejátszó korrupció-
nak az a formája, amiben a kormányzati aktorok részt vesznek, a haveri korrupció. 
Haveri kapitalizmusban a korrupt tranzakciókat haverok kezdeményezik, aminek 
eredményeként (1) alkalmi korrupt ügyletek mennek végbe vazallusi láncok ki-
alakulása nélkül, (2) járadékvadász állam jön létre, ahol szabadon versenyeznek a 
járadékokért (szabad belépés, szabad kilépés) és (3) piacokat ejtenek foglyul.

501 Vö. Holcombe, Political Capitalism, 2018, 33–42.
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5.28. táblázat. A politikai kapitalizmus típusai.

A korrupció 
domináns 
formája

Kezdeményező 
aktorok

A foglyul ejtés 
típusai Az állam típusa Korrupciós piac

Haveri 
kapitalizmus Haveri korrupció Haverok Piacok foglyul 

ejtése Járadékvadász 
állam

Kleptokratikus 
állam

Ragadozó állam

Szabad verseny
(szabad belépés / 

szabad kilépés)

Monopólium
(befogadás / kitagadás)

Oligarchikus 
kapitalizmus

Alulról indított 
állam-
foglyulejtés 

Oligarchák
Piac + állam 
foglyul ejtése

Patronális 
kapitalizmus

Felülről indított 
állam-
foglyulejtés

Poligarchák

Maffia-
kapitalizmus Bűnöző állam Fogadott 

politikai család

Piac + állam 
+ oligarchák 
foglyul ejtése

A „haveri kapitalizmus” kulcsszóvá lett a korrupciós szakirodalomban, amit kivétel nélkül 
szinte minden olyan államra alkalmaznak, ahol a vezető politikai elit korrupt, és disz-
krecionális kedvezményeket nyújt barátoknak vagy családtagoknak.502 Ám ahogy a haveri 
korrupció meghatározásánál már kifejtettük, a „haver” szó ténylegesen barátságra utal, azaz 
önkéntes és horizontális, nem pedig kényszert alkalmazó patrónus–kliens kapcsolatokra. 
Mindkét fél szabadon lép be a korrupt kapcsolatba, és szabad a kilépés is ebből a kapcsolat-
ból. Ha a korrupció csak haveri szinten van, további jellegzetessége, hogy a haverok közötti 
kapcsolatot csak alkalmanként, esetről esetre hasznosítják korrupt ügyletekben, nem pedig 
rendszeres kenőpénz- vagy védelmipénz-kifizetések korrupt hálójának részeként.

A második típus az oligarchikus kapitalizmus:503

• Oligarchikus kapitalizmus az a politikai kapitalizmus, melyben az összejátszó kor-
rupciónak az a formája, amiben a kormányzati aktorok részt vesznek, az alulról in-
dított állam-foglyulejtés. Az oligarchikus kapitalizmusban a korrupt tranzakciókat 
oligarchák kezdeményezik, aminek eredményeként (1) rendszeres korrupt ügyletek 
mennek végbe lokális vazallusi láncokkal, (2) járadékvadász vagy kleptokratikus 
állam jön létre és (3) piacokat és az államot ejtik foglyul.

Az „oligarchikus kapitalizmus” kifejezést gyakran használták olyan posztkommunista 
országok leírására, mint Oroszország vagy Ukrajna. Azonban hangsúlyoznunk kell, hogy 
a patronális autokráciák definíció szerint nem oligarchikus kapitalista rezsimek. Az oli-
garchikus kapitalizmusban ugyanis oligarchák ejtik foglyul – alulról – az államot, míg 

502 Vö. Holcombe, Political Capitalism, 2018, 33–42.
503 Az oligarchikus kapitalizmus definíciójából kihagyjuk a korrupciós piac dimenzióját, mert az egy 

kontinuum, s csak a haveri, illetve a maffiakapitalizmusban vannak egyértelműen megragadható 
pontjai.
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a patronális autokráciában a csúcspatrónus, egy poligarcha (általában a végrehajtó hatalom 
feje) az, aki felülről patronalizálja és patrimonializálja a politika és a gazdaság szféráit, és 
ennek megfelelően irányítja az államot bűnszervezetként.

Harmadiknak a patronális kapitalizmust definiáljuk:

• Patronális kapitalizmus az a politikai kapitalizmus, melyben az összejátszó kor-
rupciónak az a formája, amiben a kormányzati aktorok részt vesznek, a felülről 
indított állam-foglyulejtés. Patronális kapitalizmusban a korrupt tranzakciókat po-
ligarchák kezdeményezik, aminek eredményeként (1) rendszeres korrupt ügyletek 
mennek végbe a lokális vazallusi láncokkal, (2) kleptokratikus vagy ragadozó állam 
jön létre és (3) piacokat és az államot ejtik foglyul.

Legjobb tudomásunk szerint a „patronális kapitalizmus” kifejezést eddig még nem alkal-
mazták a szakirodalomban (legközelebbi megfelelője talán a „klán-kapitalizmus” fogalma, 
amit Leonyid Koszalsz használt Putyin Oroszországára).504 Akárhogy is, fontos látni, hogy 
nem minden patronális ország egyszersmind patronális kapitalizmus is. A patronális ka-
pitalizmus legjobban a patronális demokráciához társítható: amit ilyen rendszerben 
láthatunk, az a felülről indított állam-foglyulejtés, ami viszont részleges jelenség marad, 
és vagy földrajzilag behatárolt patronális bűnszövetkezeteket takar, vagy olyan informális 
patronális hálókat, amelyek a patrónusaiknak formálisan alárendelt hatóságokra korlá-
tozódnak. Abban hasonlítanak a patronális autokráciák rendszeréhez, hogy az állam egyes 
részeit valójában informális patronális hálók vagy fogadott politikai családok mozgatják, 
hatástalanítva a helyi kontrollmechanizmusokat, a rendelkezésükre álló jogköreiket pedig 
vagy kleptokratikus módon hasznosítják (a kliensek járadékvadászatát segítve) vagy pedig 
ragadozó módon (hogy kisajátítsák a helyi vállalkozók vagy oligarchák gazdasági egységeit, 
feltéve, hogy képesek rá anélkül, hogy támogatást kapnának az országos intézményektől 
vagy felügyeleti beavatkozó szervektől).

Végül fogalmi eszköztárunkban a politikai kapitalizmus negyedik típusa a maffia-
kapitalizmus:

• Maffiakapitalizmus az a politikai kapitalizmus, melyben az összejátszó korrupci-
ónak az a formája, amiben a kormányzati aktorok részt vesznek, a bűnöző állam. 
A maffiakapitalizmusban a korrupt tranzakciókat a fogadott politikai család kez-
deményezi, aminek eredményeként (1) rendszeres korrupt ügyletek mennek végbe 
monopolizált és centralizált vazallusi láncokkal, (2) az állam ragadozó állam, ahol 
a járadékokat felülről osztják el (befogadás/kitaszíttatás) és (3) piacokat, az államot 
és oligarchákat ejtenek foglyul.

A „maffiakapitalizmus” a maffiaállam koncepciójára vezethető vissza, és valóban, ez a 
politikai kapitalizmus körébe sorolható egyetlen olyan rendszer, amely definíció szerint 
kapcsolati gazdaság: e kapitalizmus sajátossága a hatalomhoz kötött tulajdon de facto 
dominanciája és a kapcsolati piac-redisztribúció. A maffiakapitalizmus fő jellemzője 
a kormányzati aktorok cselekedeteit mindenekelőtt meghatározó hatalmi-vagyonosodási 
logika, amely a politikai hatalomkoncentráció és a fogadott politikai család vagyoni 

504 Kosals, „Essay on Clan Capitalism in Russia”.
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gyarapodásának együttesét a központi politika rangjára emelt maffiakultúrával működ-
tetett állami eszköztárral, erőszakmonopóliummal valósítja meg. A maffiakapitalizmus 
a (politikai) kapitalizmus ideáltipikus formája a patronális autokráciában, ahol a csúcs-
patrónus maga alá rendeli: (1) az államot, ami politikai patronalizációt és patrimoniali- 
zációt jelent; (2) a piacot, ami a versenypiacok patronalizációját és patrimonializációját 
jelenti; és (3) az oligarchákat, azaz betagozza az addig autonóm oligarchákat egy egyköz-
pontú, piramisszerű engedelmességi rendbe [→ 3.4.1.3.]. A maga politikai egységében a 
csúcspatrónusnak korlátozatlan hatalma van, amivel az ő oldalán az állami beavatkozás 
tekintetében fennálló maximális önkényességi amplitúdó, a kliensek oldalán pedig a maxi- 
mális sebezhetőségi amplitúdó jár. A csúcspatrónus továbbá a közhatalom vértelen esz-
közeivel kezdeményezhet prédavadászatot bármely pozitív becserkészési értékű cég ellen, 
levadászhatja, és zsákmányként bevonhatja a fogadott politikai család tulajdonosi körébe.

Összefoglalva, az ebben a fejezetben bevezetett fogalmaknak a hasznosságát úgy 
láthatjuk be, ha átgondoljuk, mennyit észlelnénk ezekből a folyamatokból, ha kizárólag 
az aktorok formális identitására és a gazdasági és politikai cselekvés formális folyamataira 
összpontosítanánk. A liberális demokráciákhoz és a neoklasszikus szintézishez szokott 
megfigyelő számára éppenséggel még a maffiakapitalizmus is piacgazdaságnak tűnhet. Egy 
főáramhoz tartozó elemző együttműködést látna nagyvállalkozók (gazdasági haszonra 
összpontosító autonóm aktorok) és a politikusok (politikai haszonra törekvő autonóm 
aktorok) között; az adóztatás és az állami szabályozás szokásos eszközeit látná, melyeket 
legfeljebb némileg „unortodox” formában használnak; és nyilván azt feltételezné, hogy 
az állam a társadalmi érdek jegyében cselekszik – eseti eltérésekkel, pont, ahogy egy 
liberális demokráciában is. Ha azonban a kapcsolati közgazdaságtan szemüvegét feltéve 
megvizsgáljuk a politikai és gazdasági aktorok közötti formális és informális kapcsolatok 
sokrétű rendszerét, egészen más összkép tárul elénk. Nem politikusok lépnek kapcsolatba 
vállalkozókkal, hanem poligarchák használnak strómanokat, vetnek alá oligarchákat és 
hoznak létre kapcsolati piacokat diszkrecionális állami beavatkozás útján, mindezt saját 
elitérdeküket követve. Ebben az elemzési keretben fel lehet tárni a posztkommunista 
valóságot, illetve olyan jellegzetességeit, mint a hatalomhoz kötődő tulajdon és a felülről 
indított korrupció, ténylegesen a helyükön kezelni – a rendszert meghatározó, lényegi 
elemekként, nem pedig mint afféle egzotikus mellékjelenségek egy alapjában véve nyugati 
jellegű kapitalizmusban.
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6.1. Útmutató a fejezethez

Ez a fejezet a társadalmi jelenségek komparatív fogalmi rendjének felépítéséről szól. A témá-
kat a 6.1. táblázatban összefoglaltak szerint bontjuk ki, amely tartalmaz számos itt bevezetett 
fogalmat a háromszögletű fogalmi tér hat rezsim-ideáltípusának három csúcsbéli típusa 
szerint rendezve.

6.1. táblázat: Társadalmi jelenségek a három csúcsbéli rezsimtípusban (az alfejezetek témáival).

Liberális demokrácia Patronális autokrácia Kommunista diktatúra

TÁRSADALMI 
HÁLÓZATOK

nyílt hozzáférésű rend korlátozott hozzáférésű rend korlátozott hozzáférésű rend

gyenge kötések ereje
informális, információhordozó 
kötések

erős kötések ereje
informális, befolyáshordozó 
kötések

erős kötések ereje
formális, befolyáshordozó kötések

a közösségi hálózat elkülönül a 
gazdasági és a politikai hálózattól

a közösségi hálózat integrálódik a 
gazdasági és a politikai hálózatba

a közösségi hálózat elkülönül a 
gazdasági és a politikai hálózattól

szabad be- és kilépés a politikai/
gazdasági hálózatokban

nincs szabad be- és kilépés a politi-
kai/gazdasági hálózatokban

nincs szabad be- és kilépés a politi-
kai/gazdasági hálózatokban

skálafüggetlen társadalmi hálóza-
tok (piac és önkéntes döntés)

nem skálafüggetlen társadalmi 
hálózatok (informális patronaliz- 
mus és kényszer)

nem skálafüggetlen társadalmi 
hálózatok (bürokratikus patronaliz- 
mus és kényszer)

osztálytársadalom 
(nem-patronális)

klientúratársadalom (informálisan 
patronalizált)

osztálytársadalom (bürokratikusan 
patronalizált)

REZSIM-
STABILITÁS

a tömegek meggyőzésének 
demokratikus modellje (elsődleges 
szerepben az ideológia, másodla-
gos szerepben a kooptálás)

a tömegek meggyőzésének 
patronális modellje (elsődleges 
szerepben a nem erőszakos 
fenyegetések és az ideológia, má-
sodlagos szerepben a kooptálás)

a tömegek meggyőzésének 
kommunista modellje (elsődleges 
szerepben a kényszer, másodlagos 
szerepben az ideológia és 
a kooptálás)

IDEOLÓGIA

ideológiavezérelt uralmi elit, 
ideológiasemleges rezsim

ideológiaalkalmazó uralmi elit, 
ideológiaalkalmazó rezsim

ideológiavezérelt uralmi elit, 
ideológiavezérelt rezsim

nem-teleologikus racionalitás nem-teleologikus racionalitás teleologikus racionalitás

értékkoherencia funkcionalitás-koherencia értékkoherencia

nincs közellenség vagy stigmatizált 
csoport

változó közellenség vagy stigma-
tizált csoport

stabil közellenség vagy stigmatizált 
csoport
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A fejezet azon társadalmi struktúrák elemzésével kezdődik, amelyek egyben ideáltipiku-
sak is az egyes rezsimtípusokban. North és munkatársai terminológiáját használva a 6.2. 
részben megkülönböztetjük a nyílt és korlátozott hozzáférésű rendeket, és megvizsgál-
juk, milyen „játékteret” teremt az állam a társadalmi kötések és hálózatok kialakításához. 
Bemutatjuk a hálózatfejlődés három csúcsbéli rezsimtípusban megfigyelhető modelljeit, 
megmagyarázva e modellek megjelenésének okait, illetve hogy milyen hatást gyakorol-
nak a társadalmi struktúrára, valamint a társadalmi mobilitásra. Ugyanebben a részben 
bevezetjük a klientúra és a klientúratársadalom fogalmát – szemben az osztállyal és 
osztálytársadalommal –, új fogalmi keretet adva a társadalmi rétegződés értelmezéséhez és 
a patronális autokráciákban ideáltipikusan létező társadalmi csoportok leírásához.

A klientúratársadalom leírása szociálpszichológiai fejtegetéssel ér véget, ami azt jelen-
ti, hogy a fejezet tárgyalja azt a kérdést, hogy miért szavaznak az emberek ilyen rendsze-
rekre, azaz – máshogy fogalmazva – a rezsimstabilitás problémáját. Tekintettel arra, hogy 
e könyv vizsgálódásainak középpontjában a patronális autokrácia áll, két külön részt szen- 
telünk az ilyen rezsim által alkalmazott két eszköznek: a klientúratársadalom megterem-
tésének – ezt a 6.2. részben írjuk le – és az ideológiának – ezt pedig a 6.4. részben. A kettő 
között a 6.3. rész az „intermezzo” szerepét tölti be: itt a rezsimstabilitást, valamint a töme-
gek politikai meggyőzésének eszközeit tárgyaljuk a három csúcsbéli rezsimtípusban.

A 6.4. rész két alfejezetre oszlik. Az első a politikai piac kínálati oldalával foglalkozik. 
Az ideológiához fűződő viszony alapot teremt arra, hogy különbséget tegyünk az egyes 
politikai aktorok, illetve ennek alapján a populizmus egyes változatai és a különféle rezsim-
típusok között. A kínálati oldalon beszélünk az ideológiaalkalmazás patronális autokráciák-
ban alkalmazott technikáiról is, az állam különféle részlegeiben használt, értékszempont-
ból inkoherens, de a funkcionalitás szempontjából koherens ideológiák együtteséről, 
valamint az elitérdekhez és a fogadott politikai család működéséhez illeszkedő fedő-
ideológiák működéséről. A 6.4-es rész második alfejezete a politikai piac keresleti oldalára, 
azaz az ideológia befogadóira koncentrál. Rámutatunk, hogy a populizmusnak nemcsak 
a hangoztatása, de támogatása is funkcionális – eltérő okokból Nyugaton és Keleten –, majd 
részletesen elemezzük ezt a kétoldalú funkcionalitás-koherenciát a „mi” és „ők” (Laclau 
kifejezésével: diszkurzív identitások) tekintetében. Ugyanitt foglalkozunk az összeesküvés-
elméletekkel is, hogy miért szükségesek és hasznosak a populisták számára. A 6.4. rész 
végén visszatérünk a populizmus már 4. fejezetben elkezdett definíciójához, befejezve azt 
az ideológiáról szóló tárgyalásunk meglátásai alapján.

Végül a 6.5. részben az informális kormányzás technikáira összpontosítunk. Ezt a 
részt tekinthetjük összefoglalónak is, kétféle értelemben. Egyfelől összefoglaljuk Alena 
Ledeneva és Claudia Baez-Camargo e témában folytatott, rendkívüli jelentőségű kutatásait, 
melyek nyomán kidolgozták az említett informális technikák posztkommunista térségben 
és azon túl is használható tipológiáját. Másfelől ezen tipológia, illetve az abban szereplő 
egyes technikák mentén felidézzük, hogy milyen fogalmakkal azonosítottuk ezeket a 4-6. 
fejezetben a patronális autokrácia tekintetében, így adva egy (részleges) összefoglalót a pat-
ronális autokrácia rezsimspecifikus, „anatómiai” jellemzőiről.
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6.2. A társadalmi struktúrák szintje: hálózatok és 
társadalmi patronalizáció

6.2.1. Nyílt és korlátozott hozzáférésű rendek: a gyenge 
kötések erejének felszámolása
6.2.1.1. Általános definíciók és a liberális demokrácia nyílt hozzáférésű 
rendje

Könyvünk elsősorban rezsimeket elemez, és fogalomalkotásában a rezsimspecifikus jelen- 
ségek megragadására törekszik. Amikor tehát fogalmi eszköztárunkat kiterjesztjük a tár-
sadalomra, helyenként komoly korlátokba ütközünk. Bár a politikai és gazdasági jelenségek 
között is vannak olyanok, amelyek nem rezsim-, hanem ország-, sőt akár korszak-specifi-
kusak [→ 7.4., Konklúzió], a közösségi cselekvés szférájában a legtöbb jelenség ilyen. Hogy 
miként élnek és cselekszenek a hétköznapi emberek a közösségi szférában, azt erősen 
befolyásolja, ha éppen nem meghatározza az ország történelme és kultúrája. Természe-
tesen e tekintetben a posztkommunista térségnek vannak sajátosságai; ezeket számos 
helyen említjük is a könyvben. Ebben a fejezetben azonban főleg a rezsimspecifikus tár-
sadalmi jelenségekre összpontosítunk.

A három csúcsbéli rezsimtípusban a társadalmaknak két olyan általános jellegzetes-
ségük van, amely ideátipikusnak mondható. Az egyik a társadalmi cselekvés szférái 
elkülönültségének rájuk jellemző foka. Liberális demokráciákban a piaci, a politikai és 
a közösségi cselekvés szférája különválik; patronális autokráciában összejátszás van a szférák 
közt; kommunista diktatúrában pedig a társadalmi cselekvés szférái egybeolvadnak 
[→ 3.2.]. A másik ilyen jellegzetesség az erőforrásokhoz való hozzáférés nyílt volta. 
A „nyíltság” fogalmát – mint már a 2. fejezetben volt róla szó – North-tól és munkatársaitól 
kölcsönöztük, akik arra használják a kifejezést, hogy az uralmi eliten kívüliek számára 
mennyire hozzáférhetőek az értékes politikai és gazdasági erőforrások (föld, munka és 
tőke) és tevékenységek (mint a kereskedés, az oktatás vagy a politikai részvétel).1 Mint 
North és munkatársai írják, a korlátozott hozzáférésű rendekben az uralmi elit „korlátozza 
az egyének [nem-elitek] ama képességét, hogy szervezeteket alakítsanak” azáltal, hogy 
magukhoz ragadják az ellenőrzést az előbb említett erőforrások, tevékenységek felett, és 
saját tagjaik számára korlátozzák – jellemzően állami kényszerrel – a hozzáférést. Ezzel 
szemben a nyílt hozzáférésű rendekben „[az olyan] szervezetek alakításának képessége, 
amelyeket a szélesebb társadalom támogat, nyitva áll mindenki számára, aki megfelel mini-
mális számú személytelen kritérium együttesének. Mindkét társadalmi rendben vannak 
köz- és magánszervezetek, de a természetes államok korlátozzák a hozzáférést az ilyen 
szervezetekhez, a nyílt hozzáférésű társadalmak pedig nem”.2

A liberális demokráciák nyílt hozzáférésű rendek. Igaz, az állam különféle szabá-
lyozásokkal keretek közé szorítja az erőforrások felhasználását és az egyes tevékenységek 
piacára való belépést, de a piacok normatívan zártak [→ 5.4.2.], a hozzáférés pedig ennek 

1 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 30.
2 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 2.
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megfelelően nem korlátozódik az uralmi elitre. A belépés korlátainak normatív, személy-
telen jellege garantálja, hogy bárki hozzáférhet az erőforrásokhoz, függetlenül attól, 
hogy milyen kapcsolat fűzi az uralmi elithez – sőt akinek ilyen kapcsolatai vannak, azt 
az összeférhetetlenség elve alapján gyakran korlátozzák is a hozzáférésben. Ezen felül 
a modern liberális demokráciák jellemzője a jóléti állam [→ 2.3.2.], melynek deklarált 
célja az esélyegyenlőség – a nyílt hozzáféréssel rokon, de annál erősebb fogalom. Egyfelől 
a nyílt hozzáférés biztosításához az alkotmányos állam legfontosabb, elengedhetetlen 
összetevője a joguralom, azaz a törvény előtti és utáni egyenlőség [→ 4.3.5.1.]. Másfelől 
az esélyegyenlőséggel már együtt járnak különféle közpolitikai programok is, melyekkel 
megpróbálják kiküszöbölni a véletlenszerű, nem szándékosan választott vagy meg nem 
érdemelt tényezők hatását az egyéni teljesítményből és annak javadalmazásából, azaz az 
erőforrásokhoz való hozzáférésből.3 Ily módon nemcsak az alkotmányos állam uralmi 
elitjét fosztják meg a hozzáférés exkluzív előjogától, de az állam azzal is megpróbálkozik, 
hogy az uralmi eliten kívülieket is felruházza a hozzáférés lehetőségével.

Nyílt hozzáférésű rendben a belépés legfontosabb korlátja az, hogy az emberek maguk 
be akarnak-e lépni, illetve pontosabban: hogy egyáltalán tudnak-e a létező lehetőségekről. 
Az embereknek a hozzáféréshez információra van szükségük, mert ismeretek kellenek 
ahhoz, hogy képesek legyenek céltudatosan cselekedni, és ki tudják használni az elérhető 
lehetőségeket. Információt lehet gyűjteni a média különféle forrásaiból is, amit általános-
ságban a nyílt kommunikációs szféra, konkrétan pedig az ismeret joga garantál [→ 4.3.1.]. 
Rendszerint azonban hasznosabb az olyan információ, amely nem nyilvános, de az ember 
mégis hozzájut, különösen, ha az valamilyen szűkös erőforrás elérhetőségével kapcsolatos. 
Ez az első fontos felismerés, amit Mark Granovetter The Strength of Weak Ties (A gyenge 
kötések ereje) című híres cikkében olvashatunk.4 Mint kifejti, a nem teljesen nyilvános 
információk megszerzésének fő forrását az egyén társadalmi kötései jelentik:

• Társadalmi kötés a közvetlen, információt és/vagy befolyást hordozó kapcsolódás 
a társadalom tagjai között.

Fogalmi keretrendszerünk céljára úgy definiáljuk a „társadalmat”, mint egyazon politi-
kai rezsim joghatósága alatt élő emberek közösségét.5 Ami a társadalmi kötéseket illeti, 
Granovetter csak egy aspektusukra, a kötés erejére összpontosít, ami szerinte „a kötésre 
jellemző időtartam, érzelmi intenzitás, bensőségesség (kölcsönös bizalom) és reciprokatív 
szolgálatok – valószínűleg lineáris – kombinációja”.6 Ez a meghatározás azonban eleve 
leszűkíti a kötés fogalmát, és valójában az elkülönült szférák jegyében működő liberális 
demokrácia (melyet Granovetter vizsgál) iránti elfogultságot tükröz. Először is a kötések 
nem feltétlenül reciprokatívak, ráadásul éppúgy lehetnek kényszert alkalmazók, mint 

3 Rawls, A Theory of Justice.
4 Granovetter, „The Strength of Weak Ties”.
5 Egyes szerzők a társadalom értelmezésének országhatárok közé szorítását „módszertani nacio-

nalizmusnak” tekintik (vö. Éber, A csepp, 28–30.), számunkra azonban ez pusztán egy, az ideáltípusok 
megalkotásához szükséges analitikai elhatárolás. Az általunk azonosított jelenségek nemzetközi 
vonatkozásairól (melyek hangsúlyosan ország-, nem pedig a jelen fejezetben tárgyalt rezsimpecifikus 
jellemzők) a következő fejezetben ejtünk majd szót [→ 7.4.4–5.].

6 Granovetter, „The Strength of Weak Ties”, 1361.
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önkéntesek. Másodszor, a kötések – mint arra maga Gra-
novetter is rámutatott már későbbi írásaiban7 – ugyanúgy 
lehetnek érzelmiek is, mint instrumentálisak, valamint 
formálisak éppúgy, mint informálisak. Vagyis a kötés 
időtartama és érzelmi összetevője nem feltétlenül szabja 
meg az erejét. A formális kötések révén létrejöhetnek olyan 
követelések A és B között, amiket A kikényszeríthet B-től: 
így a kötés a meghatározás értelmében erős lesz, függetle-
nül attól, hogy milyen érzelmi összetevői vannak. Az in-
formális kötéseket pedig szintén erősnek lehet tekinteni, ha 
kikényszeríthetőek, hiába nem igényel általában sok időt a 
kialakulásuk.

Könyvtárnyi szakirodalom szintézise alapján Peter 
Ping Li hosszan részletezi, miképpen teszik lehetővé 
a társadalmi kötések az erőforrásokhoz való hozzá-
férést.8 Ezt a hatást a szakirodalom jellemzően a „társa-
dalmi tőke” fogalmával ragadja meg (lásd 6.1. idézet). 
Mindez átvezet bennünket az információ és a befolyás 
megkülönböztetéséhez, ami szintén Granovetter munkás-
ságából származik.9 A kettő hasonlít, amennyiben (1) egyik 
ember felől a másik felé irányulnak, (2) mindkettőnek 
hatása lehet a másik ember jövőbeli cselekedeteire. Döntő 
különbség azonban, hogy míg az információ csak olyan 
ismeretre vagy adatokra utal, amelyeket A átadhat B-nek, 
hogy B számításba vehesse, a befolyás azt jelenti, hogy 
A elérheti, hogy B számításba vegye az ő akaratát, és 
eszerint cselekedjék. Ez nem feltétlenül kényszert jelent: 
lehetséges, hogy a befolyás csupán horizontális, és egyen-
rangúak közötti nyomásgyakorlással érvényesíthető, parti-
kuláris, perszonalizált formában (pl. szubjektív, affektív, 
személy-orientált és érzelmi alapon).10

A befolyás azonban azt jelenti, hogy általa az ember 
hozzájuthat valamihez, amit egyszerű információval nem 
kapna meg. Befolyás gyakorlásával diszkrecionális előny- 
höz lehet jutni a liberális demokrácia normatív követel- 
telményeihez képest. Granovetter példájával: álláskeresés 
során az információ csak azt teszi lehetővé (nyílt hozzá-
férésű környezetben), hogy valaki szintén „odaálljon a 
rajtvonalhoz”, olyanok mellett, akik ugyanazért a szűkös 
erőforrásért versengenek. Amit itt látunk, az az ideál-

7 Granovetter, „The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited”.
8 Li, „Social Tie, Social Capital, and Social Behavior”.
9 Granovetter, Getting a Job.
10 Li, „Social Tie, Social Capital, and Social Behavior”, 229.

6.1. idézet. Társadalmi kötés, társadalmi tőke.

„[A szakirodalom alapján] a formalitás-informalitás 
öt alapvető dimenzióját lehet azonosítani [...]: 
kodifikáltság, kialakulás, érvényesíthetőség, hata-
lom és perszonalizáltság. [...] Ezen öt kritérium 
szerint a perszonalizált bizalom, az erős társadalmi 
kötés, az érzelmi elköteleződés [...] és az intuíció 
erős-informális; [...] a vallás, a kultúra, az erkölcs 
és a transzformatív vezetés gyenge-informális; 
a jog, az állam, a tulajdon, a hierarchia [...] erős-
formális; a piac és a jogátruházás gyenge-formális. 
Ezt a négy kategóriát tovább lehet osztani erősebb 
és gyengébb alcsoportokra sajátos tartalmuk és 
a kategórián belül képviselt viszonylagos erejük 
szerint. [...] Úgy tekintem a társadalmi tőkét, 
mint a társadalmi kötésnek köszönhető infor-
mális hozzáférést mások erőforrásaihoz. [...] A tár- 
sadalmi tőke összértékének felméréséhez egy- 
ségben kell kezelnünk a társadalmi tőke két 
lényegi dimenzióját. Az első a tartalom, amely két 
aldimenzióból áll: (1) a hozzáférés erőssége annak a 
mércéje, milyen valószínűséggel részesülhet valaki 
mások kedvezésében a diádikus szinten, és (2) a 
hozzáférés haszna, hogy a mások erőforrásainak 
„ingyen bérlése” alapján mekkora a szívesség ér-
téke a diádikus szinten. [...] A második a struk-
túra dimenziója, amely szintén két részből áll: (1) 
a hozzáférés terjedelme az ego-hálózati szinten 
fennálló összes kötés sokféleségének és sűrűsé-
gének a mércéje, míg (2) a hozzáférési pozíció 
annak a mércéje, hogy az egyes kötések mennyire 
központiak, és rangban hogyan viszonyulnak a 
többihez az ego-hálózat szintjén. A két strukturális 
aldimenzió együttesen határozza meg a szívesség-
portfólió konfigurációját. Így az ego társadalmi tőké-
jének összértéke a hozzáférési tartalom és a hozzá-
férési struktúra multiplikatív függvényeinek összege.”

– Peter Ping Li, „Social Tie, Social Capital, and Social 
Behavior: Toward an Integrative Model of Social 
Exchange”, Asia Pacific Journal of Management 24, sz. 
2 (2007); 229–231.



574 • 6. Társadalom

tipikus helyzet a liberális demokráciákban, amikor is az állampolgárok, azaz „egyének 
személytelen kategóriái […] úgy kerülnek kölcsönhatásba a társadalmi viselkedés 
nagy területein, hogy nincs szükség arra, hogy tudomásuk legyen a partnereik egyéni 
identitásairól. Az identitást […] mint személytelen jellemzők együttesét határozzák 
csak meg”.11 Máshogy fogalmazva, mindegy, hogy személy szerint kikről van szó, és 
kikhez kapcsolják őket erős kötések: a személytelen jellemzőik számítanak, például az 
alkalmasság. A befolyás azonban azt jelenti, hogy valakinek eleve jobbak a hozzáférési 
esélyei másoknál, mert az az ismertetőjegye, hogy milyen erős kötések (például családi 
kapcsolat vagy barátság) fűzik a leendő munkáltatójához.

Ez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy mennyire vagy hogyan különül el a rezsim-
ideáltípusokban a közösségi cselekvés szférája a gazdasági és a politikai szférától. Liberális 
demokráciában a társadalmi cselekvés szférái elkülönülnek. Természetesen a társadalom 
valamennyi tagja között létrejöhetnek társadalmi kötések, akármelyik cselekvési szférában 
helyezkednek is el. Mi több, mint azt a 3. fejezetben kifejtettük, egyazon személy képes 
többféle társadalmi szerepet felölteni (a társadalmi cselekvés több fajtáját végrehajtani), 
s ezek különböző szférákhoz tartoznak [→ 3.2.]. Ebből már önmagában következik, hogy 
egy-egy személy társadalmi hálózata – azok, akikkel társadalmi kötést létesít azáltal, 
hogy kapcsolatba kerül velük politikai, gazdasági vagy közösségi cselekvése révén – 
egynél több szféra aktorait foglalja magában. Föntebb bevezetett fogalmaink segítségével 
azonban definiálhatjuk is a társadalmi szférák elkülönülését, a következőképpen: amikor 
különböző szférák aktorai között társadalmi kötés áll fenn, ez a kötés információt 
hordozhat, de befolyást nem. Sőt némely esetekben még az információhordozás is tiltva 
van, például a bennfentes kereskedés esetén,12 ám befolyás még akkor sem áramolhat a 
különböző szférák aktorai között, amikor az információ átadása szabad. Egy politikust 
kapcsolhat erős kötés az ő (nem politikus) vejéhez, és beszélhet neki a saját társadalmi 
cselekvési szférájához fűződő terveiről. Amit nem szabad megtennie: az, hogy ebben a 
szférában a veje érdekében cselekedjék.

A szférák közti befolyásgyakorlás összeférhetetlenséget és diszkriminációt jelent, és 
liberális demokráciában kikényszeríthető jogszabályok vannak az ilyen esetek megelőzé-
sére. Ezek a jogszabályok a liberális demokrácia ama számos garanciális intézménye 
közé tartoznak [→ 4.4.1.], amelyek megakadályozzák a szférák közötti összejátszást, vagy 
legalábbis lehetővé teszik, hogy ennek (szórványos) esetei nyomán bírósághoz lehessen 
fordulni. Azzal, hogy az összejátszás különféle eseteit büntethetővé teszi, a jogintézmények 
formális, személytelen rendszere kiveszi a szférák közti erős kötések figyelembevételét 
az egyéni döntéseket meghatározó szempontok közül. Nem egyes személyek akaratától 
függ, hogy eldöntsék, használják-e saját erős kötéseiket diszkrecionális előnyök elérésére: 
számukra ez tilos. 

Hogy Granovetter föntebb idézett dolgozatára utaljunk, a „gyenge kötéseknek” 
csak akkor lehet ereje, ha két peremfeltétel érvényesül: (1) a nyílt hozzáférés és (2) 
a társadalmi cselekvés szféráinak a normativitás kikényszeríthető garanciái útján 
történő szétválasztása. Amit Granovetter a tanulmányában bizonyít, az nem más, mint 

11 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 2.
12 A bennfentes kereskedelem egy cégre vonatkozó nem nyilvános információk átadását jelenti olyan 

személynek, aki ezt a cég részvényeivel folytatott kereskedésben felhasználja. Alapcikk a témában Kyle, 
„Continuous Auctions and Insider Trading”.
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hogy ha a konkrét erőforrásokhoz (ebben az esetben egy munkahelyhez) való hozzáférést 
az információ dönti el, akkor a gyenge kötések sokkal hasznosabbak, mint az erősek. 
Nem valószínű ugyanis, hogy az utóbbiak bármilyen új információval tudnák ellátni az 
álláskeresőt (amiről a családtagjai vagy közeli barátai hallottak, arról már hallott ő is), míg 
az olyan embereknek, akikhez gyenge kötések kapcsolják (például a távoli ismerősök), 
nagyobb valószínűséggel lehetnek barátaik és ismereteik olyan körökből, amelyek az 
álláskereső számára nem ismertek. Ha megjelenne a képben a befolyás, az információt 
hordozó gyenge kötések leértékelődnének a befolyáshordozó erős kötésekhez képest.13 
Valójában, ha a rend nem nyílt hozzáférésű lenne, akkor az információt nem is lehetne 
hasznosítani, hisz az erőforrásról szerzett tudomás nem jelentené automatikusan, hogy 
hozzá is lehet férni. Röviden: Granovetter ki nem mondott feltételezése az, hogy az 
információ birtoklása szükséges és elégséges feltétele a hozzáférésnek, pontosabban 
a szűkös erőforráshoz való hozzáférésért folytatott versengésnek, ennek biztosításához 
azonban további feltételek érvényesülése szükséges.

A fenti peremfeltételek érvényesülése nem mást jelent, mint hogy az emberek dön-
tései előtti gátló tényezők a minimumra korlátozódnak. A hat rezsim-ideáltípus közül 
a liberális demokrácia nyújtja az embereknek a döntési opciók legszélesebb skáláját, mert 
sem az uralmi elit, sem maguk az emberek nem juthatnak hozzá diszkrecionális alapon 
az erőforrásokhoz. Ezenkívül az emberek ebben a rezsimben létesíthetnek másokkal a 
legszabadabban kötéseket, legyenek azok politikai, gazdasági vagy közösségi jellegűek. 
A politikai és társadalmi korlátok minimalizálásával a liberális demokrácia azt teszi lehető-
vé, hogy az emberek és preferenciáik határozzák meg a legnagyobb mértékben, kikkel 
alakítanak ki (erős vagy gyenge) kötéseket: a társadalmi kapcsolódásokat szabad be- és 
kilépés jellemzi. Természetesen előfordul, hogy az embereknek különféle (tranzakciós) 
költségeket kell vállalniuk, és lehetnek olyan formális kötések, amiket nem lehetséges egyik 
pillanatról a másikra megváltoztatni. De senkire nem kényszerítenek rá ilyen, egyének 
közötti feltételeket, a nyílt hozzáférés és a társadalmi cselekvés szféráinak elkülönülése 
pedig garantálja a rendelkezésre álló alternatívák legszélesebb skáláját arra az esetre, ha 
valaki kilépne a jelenlegi viszonyaiból.

A szabad be- és kilépés feltétele mellett a társadalmi hálózatok kialakulása – mint 
azt Barabási Albert Lászlótól tudjuk14 – elsőrendűen a létező kötések számától és az 
alkalmasságtól függ. Behálózva című könyvében Barabási rámutat, hogy a hálózatok 
növekedésével annak a valószínűsége, hogy valakivel kötést lehet létesíteni, az illető 
népszerűségével, azaz a létező kötések számával arányos. Következésképpen a hálózat 
régebbi pontjait (jelen esetben aktorait), akik a hálózat első kötéseit létesítették, előnyben 
szokták részesíteni az újabbakkal szemben, akiknek kevesebb a kötésük, vagy egyáltalán 
nincs. A régi pontok előnye azonban nem behozhatatlan, hála a másik tényezőnek – az 
alkalmasságnak. Barabási magyarázata szerint az alkalmasság „az a képességünk, aminek 
segítségével a környezetünkben lévőkhöz képest több barátot szerezhetünk; vagy egy 
vállalat jártassága a vásárlók elcsábításában és megtartásában más vállalatokhoz képest; 
egy színész adottsága, hogy a többi, babérra vágyó színészhez viszonyítva őt szeressék, 
és rá emlékezzenek; a weboldalnak az a képessége, hogy a figyelmünkért versengő más 

13 Bian, „Bringing Strong Ties Back In”.
14 Kutatásainak tankönyvjellegű összefoglalásáért lásd Barabási, A hálózatok tudománya.
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oldalak milliárdjai közül naponta hozzá térjünk vissza”.15 Valójában ezek a példák – bár 
Barabási ezt nem mondja ki – azt feltételezik, hogy szabadon választhatunk, és a kötések 
kialakítását elsőrendűen saját preferenciáink határozzák meg, nem pedig politikai vagy 
társadalmi erők. Az „alkalmasságon” Barabási lényegében a piaci alkalmasságot érti: azt a 
képességet, hogy megfeleljünk más emberek keresletének, vágyainak és szükségleteinek.

Mivel a piaci alkalmasságot nem a kötéseink száma határozza meg, a hálózatba újonnan 
érkezőknek megvan az a képessége, hogy felülmúlják vagy legalábbis megközelítsék a 
„vezetőt” (úgy mint piacvezetőt), átcsábítva az ügyfeleit. Ha összerakjuk a két tényezők, azt 
látjuk, hogy „ezekre a hálózatokra »a gazdag egyre gazdagabb« elv jellemző, ami azt jelenti, 
hogy a legalkalmasabb pontból lesz elkerülhetetlenül a legnagyobb középpont. A 
győztes előnye azonban soha nem jelentős. A legnagyobb középpontot szorosan követik 
a kisebbek, amelyeknek majdnem annyi linkje van, mint a legnagyobb alkalmassággal 
rendelkező pontnak. […] A győztes megosztja a reflektorfényt a középpontok folytonos 
sorával” (kiemelés tőlünk).16 A hálózattudomány terminológiája szerint ezzel ún. 
skálafüggetlen hálózat jön létre, és a legtöbb társadalmi hálózat ilyen mintát követ.17

Ez a mintázat azonban csak a kötések szabad létesítésének körülményei között 
válhat uralkodóvá. Az embereknek itt szabadon, a szükségleteik szerint kell megítélniük 
a piaci alkalmasságot, és eszerint belépniük a kapcsolatokba (kényszer nélkül), és az is 
elengedhetetlen, hogy szabadon léphessenek ki, azaz hagyhassanak ott egy régebbi pontot 
egy alkalmasabb újonnan érkező kedvéért. A skálafüggetlen hálózatok kialakulásához 
szükségesek a liberális demokrácia intézményi garanciái, illetve az, hogy megőrizzék 
az ilyen hálózatok kialakulásának lehetőségeit, és gátat szabjanak az ún. „győztes mindent 
visz”-hálózatok kifejlődésének. Ez utóbbi hálózattípusra Barabási egy példát említ, 
amikor is a Microsoft – a technológiai innovációt egy sajátos piaci stratégiával egyesítve – 
uralkodó céggé vált az operációs rendszerek piacán.18 Mégis, a nyílt hozzáférésű rendben 
a tényleges verseny és az előzés hiánya a kivétel, nem pedig a szabály, miközben a 
modern alkotmányos államokban különféle törvényeket, például trösztellenes szabályokat 
foganatosítanak a „győztes mindent visz”-hálózatok felbontására és a skálafüggetlen 
mintázatok kialakulásának megkönnyítésére.19 Röviden, a nyílt hozzáférésű rendek a 
pluralitás, avagy a többpiramisos rendszer elérésére és fenntartására törekszenek a 
társadalmi cselekvés valamennyi szférájában. Az a tény, hogy az intézmények akadályozzák 
az összeférhetetlenségeket és a hagyományos közösségi erős kötések dominanciáját, 
kivételes rugalmasságot ad a liberális demokrácia nyílt hozzáférésű rendjének.

6.2.1.2. A kommunista diktatúra és a patronális autokrácia korlátozott 
hozzáférésű rendje
Ami a nyílt hozzáférésű rendben a kivétel, az a korlátozott hozzáférésű rendben a sza-
bály, ugyanis utóbbi a pluralitás felszámolására törekszik, s hogy a társadalom több- 

15 Barabási, Behálózva, 108–109.
16 Barabási, Behálózva, 117–121.
17 Barabási, Behálózva, 74–89.
18 Barabási, Behálózva, 118–120.
19 Az amerikai trösztellenes jogszabályokról lásd Posner, Antitrust Law.
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piramisos szövetét egy egypiramisos rendszerrel váltsa fel. Mind a kommunista diktatúra, 
mind a patronális autokrácia ebbe a kategóriába tartozik, bár más-más módon érik el, hogy 
a hozzáférés az uralmi elitjükre korlátozódjon. A kommunista diktatúra nyíltan korlátozza 
a hozzáférést: megszünteti a politikai és a piaci versenyt, és totalitárius pártállamot [→ 
3.7.1.2.], illetve állami irányítású központi tervezést [→ 5.6.1.] állít a helyükbe. Ily módon 
a nómenklatúra, vagyis az állampárt mint „a társadalom vezető ereje” vezérelheti mind a 
politikai toborzást [→ 4.3.3.], mind a gazdasági erőforrások redisztribúcióját [→ 5.5.6.2.]. 
A patronális autokrácia ezzel szemben neutralizálja, semlegesíti a politikai erőforrásokhoz 
való formálisan nyílt hozzáférést [→ 4.3.], miközben a versenypiacokat kapcsolati piacokká 
változtatja a patronalizáció annektáló mechanizmusai révén [→ 5.5.6.3.], így korlátozva a 
gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférést a fogadott politikai családba különböző szinte-
ken és formákban betagozott szereplőkre.

Ilyen környezetben szükségszerűen leértékelődnek az információhordozó gyenge 
kötések. Az információ többé nem az erőforrásokért folytatott versengés szükséges és 
elégséges feltétele, mivel az erőforrásokhoz való hozzáférést az uralmi elit szabályozza. 
Akik viszont belül vannak az uralmi eliten, azok hozzáférhetnek erőforrásokhoz. Ez a 
befolyáshordozó erős kötések felértékelését hozza, illetve konkrétan azokét, amelyekre 
az uralmi elit épül. A nómenklatúra éppúgy hierarchikus, erős kötéseken alapuló 
hálózat, mint a fogadott politikai család, jellemzőjük a patronális függőség és vazallusi 
hierarchia felülről kiépített egypiramisos rendszere [→ 2.2.2.2.]. Az erőforrásokhoz való 
hozzáféréshez egyik rendszerben sem információra és alkalmasságra van szükség, hanem 
az adott patrónushoz fűződő erős kötésre és az ő engedélyére. Kommunista diktatúrában 
a nómenklatúra erős kötései formálisak, befolyáshordozó jellegüket pedig nyíltan elisme-
rik, lévén a nómenklatúra de jure (és de facto is) ellenőrzi a rezsim erőforrásait. Az előzőek 
függvényében, ha valaki hozzáférést szeretne, formálisan be kell lépnie a pártba, 
hogy a besorozással létesítsen egy formális erős kötést az uralmi elithez. Ezzel szemben a 
patronális autokrácia fogadott politikai családjának erős kötései informálisak, befolyás-
hordozó jellegük pedig részben rejtett. Ha valaki hozzáférést szeretne, arra van szükség, 
hogy informálisan adoptálják a politikai családba, azaz a csúcspatrónusnak be kell 
fogadnia őt (s vele a családját [→ 3.6.1.3.]) a hálózatba.20

Azoknak, akik már azelőtt jó kapcsolatot ápoltak a csúcspatrónussal, hogy a 
rezsim vezetője lett, kiváltképp jó esélyük van az adoptálásra. Ledeneva rámutat, hogy 
az ilyen, hosszabb múltra visszatekintő kötések gyengék és erősek egyaránt lehetnek: szár-
mazhatnak (1) a csúcspatrónus magánkörnyezetéből, az ő személye körül szerveződve; 
vagy (2) a csúcspatrónus nyilvános környezetéből, az intézményes keretrendszerből, 
amely eleinte nem körülötte szerveződik, hanem személytelenebb alapon.21 A posztszovjet 
Oroszországot elemezve Ledeneva azonosítja a csúcspatrónushoz fűződő kötések néhány 
tiszta típusát, köztük az erős és a gyenge kötéseket az említett kétfajta környezetben 
(6.2. táblázat). Magánkörnyezetben az erős kötések a csúcspatrónus „belső körében” 
képződnek, olyan emberek között, akikkel együtt él (család és legbelső bizalmasok), míg 
nyilvános környezetben a csúcspatrónus „magkontaktjaival” jönnek létre, akikkel együtt 
fut be karriert (párttagok, volt nómenklatúra-tagok). Ezzel szemben a gyenge kötések 

20 Vö. Lamberova és Sonin, „Economic Transition and the Rise of Alternative Institutions”.
21 Ledeneva, Can Russia Modernise?, 52–56.
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(a) magánkörnyezetben „hasznos” barátokkal alakulnak ki, akikkel a csúcspatrónus 
együtt tölti a szabadidejét (sport, dácsa), és (b) a nyilvános környezetben „periférikus 
kontaktokkal”, akikkel valamilyen közös csoportba tartoznak (öregdiákok, munkatársak, 
tagtársak valamilyen intézményben). Az adoptálás azonban azt jelenti, hogy a kezdeti 
kötések a patronalizmus jegyében erős kötésekké alakulnak át. A reciprokatív kapcso-
latok hierarchikussá válnak; és még ha a kezdeti (formális) kötések tovább léteznek 
is, mondhatni „überelik” őket a fogadott politikai családhoz tartozás informális kötései. 
A lényeg az, hogy a csúcspatrónusnak meg kell bíznia az adoptálásra kiválasztott személy-
ben, azaz biztosnak kell lennie abban, hogy lojális marad hozzá. A legtöbb esetben ezt az 
garantálja, ha az illető zsarolható, s így a csúcspatrónus politikailag szelektív jogalkalmazást 
kezdeményezhet illojalitás esetén [→ 3.6.2.2., 4.3.5.2.]. Az eredmény tehát nem egy egy-
szerű „bizalmi hálózat”, hanem egy lojalitási hálózat lesz: egy olyan bizalmi hálózat, amely 
hierarchikus alárendeltségre és függőségre épül.22

6.2. táblázat: A csúcspatrónushoz kapcsolódó egyéni és intézményes kötések típusai. Forrás: Ledeneva 
(2013, 55) módosítva.

EGYÉNI Erős kötések

Nyilvános 
környezet  
(nem személy- 
központú)

Magánkörnyezet 
(személyközpontú)

1. „Belső kör”: közös életút (család és 
legközelebbi bizalmasok, magánügyek)

3. „Magkontaktok”: közös karrier (párt-
alapítók, volt nómenklatúra-tagok)

2. „Hasznos barátok”: szabadidő közös 
eltöltése (sport, dácsa)

4. „Közvetített vagy periférikus kontak-
tok”: közös csoport-hovatartozás (öreg-
diákok, munkatársak, tagtársak)

Gyenge kötések INTÉZMÉNYI

A hálózatok szempontjából fontos felismernünk, hogy a besorozás vagy adoptálás szüksé-
gessége azt jelenti, hogy (1) a társadalmi cselekvés szférái nem különülnek el, és (2) 
a szabad belépést felszámolják. Az erőforrások birtoklásához ugyanis politikai kap-
csolódások kellenek, miközben a belépés többé nem önmagában a leendő belépő döntésétől 
függ. Szemben a liberális demokráciával, ahol a nyílt hozzáférés és a formális intézményi 
környezet a választási lehetőségek széles skáláját biztosítja, kommunista diktatúrában és 
patronális autokráciában csak az uralmi elithez fordulhatnak, akik erőforrásokhoz akarnak 
hozzáférni. Mi több, a hálózatba való befogadásról is az uralkodó elit, a nómenklatúra vagy 
a csúcspatrónus hozhat döntést, sőt a befogadott aktor hozzájárulása nélkül is megtörténhet 
a hálózatba való betagozása. Pontosan ez utóbbit jelenti a patronalizáció, akár bürokratikus 
formában (mint a kommunista diktatúrában), akár informálisan (mint a patronális auto-
kráciában), legyen szó a társadalmi cselekvés bármely szférájáról.

A csúcspatrónushoz kapcsolódó személyes kötéseken alapuló adoptálás élesen külön-
bözik a nómenklatúrától, ahol a besorozás nem a Politikai Bizottság tagjaihoz fűződő 
ilyesfajta személyes kapcsolatokon alapul. A nómenklatúrába való felvétel nem véletlenül 
egyéni, nem pedig „családi jellegű”: a nómenklatúra tagjától a párt iránti bürok-
ratikus hűséget várták el, nem pedig családi hűséget a személyes, erős kötéseken 
alapuló hálózatai (mint a családja) iránt. Természetesen nepotizmus létezett abban az 

22 Vö. Tilly, Trust and Rule.
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értelemben, hogy a nómenklatúra-tag körül baráti és családi kötések bizonyos informális, 
valamint formálisan megadott kiváltságokkal jártak, de a pártfőtitkár sohasem nevezhette 
ki „csak úgy” családtagjait vagy barátait, azaz a személyes hálózatában kiemelt szerepet 
betöltő embereket az állami hivatalok élére, megkerülve a rangok és tisztségek formális 
lépcsőfokait. Patronális autokráciákban viszont elég gyakoriak az ilyen kinevezések, 
minthogy itt az informális patronális háló számít, nem pedig a formális intézményi 
követelményrendszer.23 Egyszerűen fogalmazva, a kommunista diktatúrákban a vezető 
közösségi hálózata elkülönül a gazdasági és a politikai hálózattól (a nómenklatúrától), míg 
a patronális autokráciában a vezető közösségi hálózata egybeolvad a gazdasági és politikai 
hálózattal (a fogadott politikai családdal).

A társadalmi hálózatok fejlődésének liberális és patronális mintázata közti különb-
séget szemlélteti – Barabási fogalomrendszere segítségével – a 6.3. táblázat. Mint föntebb 
kifejtettük, a kötések szabad létesítését lehetővé tévő nyílt hozzáférésű rendben a hálóza- 
tok fejlődésének hajtóereje egyfelől az egyes pontok népszerűsége, másfelől a (piaci) alkal-
masság. Ezzel szemben a bürokratikus és informális patronális rezsimek korlátozott hozzá-
férésű berendezkedéseiben a preferenciális kötődés alapja nem a kötések száma, hanem 
a kisajátított erőforrások terjedelme. Már a patronális demokráciában is ez a helyzet, ahol 
az aktorok számos versengő patronális háló közül választhatnak. Ilyen távlatból nézve az 
egyes hálózatokat úgy értelmezhetjük, mint egy-egy pontot az országos szintű hálózatban, 
amelyben az adott politikai egység erőforrásainak tetemes része egyesül. A patronális 
demokrácia és az autokrácia között a döntő különbség az, hogy patronális demokráciában 
lényegében skálafüggetlen, többpiramisos mintázat alakul ki. A patronális hálók időről-
időre váltják egymást, hála a köztük fennálló dinamikus egyensúlynak, illetve a politi-
kai erőforrásokhoz való váltakozó hozzáférésüknek [→ 4.4.2.1.]. Az, hogy a vezető 
politikai elit hálózatát ciklikusan felváltja egy ellenzéki hálózat, gyakorlatilag analóg a fent 
említett „előzéssel” a szabadpiacon, amikor egy újabb, de alkalmasabb pont tesz szert új 

23 Peyrouse, „The Kazakh Neopatrimonial Regime”; Radnitz, „Oil in the Family: Managing Presidential 
Succession in Azerbaijan”.

6.3. táblázat: Szabadon (nyílt hozzáférésű / piacgazdaságban) és kényszer alatt (korlátozott hozzáférésű / 
parancs- vagy kapcsolati gazdaságban) növekvő hálózatok. Forrás: Barabási (2002) alapján.

Növekedés Preferenciális kötődés Alkalmasság A hálózat mintázata

Nyílt hozzáférés: 
szabad be- és kilépés 
(piacgazdaság)

Piac Önkéntes döntés

Kapcsolódás választása 
a kötések számától 

függően

Új központ önkéntes 
választása piaci alkal-

masság szerint

Skálafüggetlen hálózat
(a gazdag egyre 

gazdagabb)

Fejlődő 
hálózat

Korlátozott hozzáférés: 
nincs szabad be- és 
kilépés (parancs- és 
kapcsolati gazdaság)

Kapcsolódás választása 
a kisajátított erőforrások 
terjedelmétől függően

Versengő középpontok 
kényszerrel történő 

leigázása hatalmi alkal-
masság alapján

Nem skálafüggetlen 
hálózat

(a győztes mindent visz)

Patronális Kényszer
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kötésekre egy régebbi helyett. A különbség az, hogy míg egy liberális demokráciabeli 
hálózatban egy pont központi szerepét a piaci alkalmassága határozza meg, patronális 
demokráciában ez a hatalmi alkalmasságtól függ. Az adott ciklusra az a fogadott poli- 
tikai család válik a legalkalmasabbá, amelyik megnyeri a választást, de mivel más hálóza-
toknak is vannak erőforrásaik és győzelmi esélyeik a következő választásokon, fontosságuk 
az országos szintű hálózatban majdnem ugyanakkora, mint a vezető fogadott politikai 
családé: „megosztják a reflektorfényt”, mint Barabási mondja.

A helyzet gyökeresen más az egypiramisos rendszerekben, ahol az új központ piaci 
alkalmasság szerint (liberális demokráciában) vagy hatalmi alkalmasság alapján (patro-
nális demokráciában) történő önkéntes választása helyett a versengő központok kény-
szerrel történő leigázására kerül sor. A vezető politikai elit hatalmi alkalmasságának 
elsöprő fölényét, illetve a politikai hatalom érvényesíthető monopóliumát kihasználva 
megtöri a (már meglévő vagy potenciális) hatalmi központok autonómiáját, és hierarchi-
kus engedelmességi hálójába igyekszik inkorporálni őket. Kommunista diktatúrában 
a vezető politikai elit totalitárius természetű, és az elit többi szegmensét vagy betagozzák, 
vagy pedig betiltják [→ 3.7.1.2.]. Patronális autokráciában a vezető uralmi elit korlátozatlan, 
patronális jellegű, és patronalizálja a többi elitcsoportot [→ 3.7.1.3.]. Ha Barabási fogalmai-
val szeretnénk leírni, azt mondhatjuk, hogy mindkét cselekvéstípus egy nem skálafügget-
len, „a győztes mindent visz”-jellegű mintázathoz vezet, ahol csak az uralmi elit rendelkezik 
kellő hatalmi alkalmassággal és kellő mértékű kisajátított erőforrással.

6.2.2. Klientúratársadalom: egyenlőtlenség és társadalmi mobi- 
litás a patronális autokráciában

6.2.2.1. „Fojtófogás”: indirekt patronalizáció és az út a klientúratársadalomba
A posztkommunista térségben a patronális autokráciák korlátozott hozzáférésű rendjét 
vagy (a) egy másik korlátozott hozzáférésű rendből, a kommunista diktatúrából kiin- 
dulva alapozták meg, vagy (b) egy nyílt hozzáférésű rendből, jellemzően a patronális 
demokráciából kiindulva. Az (a) pontban összefoglalt út az iszlám történeti régióban, 
Azerbajdzsánban és a volt szovjet Közép-Ázsiában dominált, míg a (b) a keleti ortodox és 
a nyugati keresztény történeti régióban volt tipikus [→ 1.3.1.].

Ahol a patronális autokrácia a kommunista diktatúra örökébe lépett, a folyamat 
főként az elitek (az uralmi elit) szintjén, nem pedig a nem-elitek (a nép) szintjén követelt 
meg változásokat. A politikai vezetés a nómenklatúrától az új fogadott politikai család 
kezébe került, mely utóbbi megszabadult a régi kommunista párttól, és nómenklatúra-
alapú klánként [→ 3.6.2.2.] alkalmazkodott az új, formálisan demokratikus környezethez. 
A gazdasági szférában csak kis mértékben ment végbe a privatizáció, ami garantálhatta 
volna az autonóm (patronális) hálók kialakulását [→ 5.5.2.]. Tehát mind a politikai, mint 
a gazdasági erőforrások az uralmi elit kezében maradtak, amely így könnyen a saját tagjaira 
tudta korlátozni az erőforrásokhoz való hozzáférést.24

A (b) esetben viszont, amikor az átalakulás kiindulópontja egy nyílt hozzáférésű 
rend volt, ahhoz, hogy korlátozzák az erőforrásokhoz való hozzáférést, változásokat kellett 

24 Vö. Melvin, Uzbekistan, 29–60.
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kezdeményezni a gazdasági szférában éppúgy, mint a politikaiban. Hogy egyáltalán meg 
lehessen kezdeni bármifajta változtatást, a fogadott politikai családnak monopolizálnia kell 
a politikai hatalmat, de facto megszüntetve a hatalmi ágak szétválasztását [→ 4.4.3.1.]. Ha 
ezt a lépést megteszi, a csúcspatrónus már rendelkezik az állami kényszer vértelen eszközei, 
a politikailag szelektív jogalkalmazás [→ 4.3.5.], valamint a testre szabott törvények [→ 
4.3.4.2.] és szabályozások [→ 5.4.2.] felett. Mindezek nélkülözhetetlen eszközök, ha egy 
vagy több aktor korlátozni akarja a politikai és gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférést. 
Ami a politikai erőforrásokat illeti, a fogadott politikai család semlegesíti a társadalmi 
érdekbeszámítás folyamatát, s ilyenformán lezárja a politikai piacot, ahová végső soron a 
csúcspatrónus diszkrecionális döntésétől függően lehet belépni [→ 4.3.]. Ami a gazdaságot 
illeti, az autonóm oligarchákat megfosztják státusuktól, és arra kényszerítik őket, hogy 
belépjenek az egypiramisos hálóba [→ 3.4.1.3.], miközben megerősödik a kapcsolati 
gazdaság is a diszkrecionális szabályozás és adóztatás [→ 5.4.], valamint a prédavadászat [→ 
5.5.3.] eredményeként. Röviden, mindkét esetben patronalizációról van szó. A politikai 
patronalizáció a formális intézményeket és a hozzájuk kapcsolódó aktorokat teszi a 
maffiaállam részeivé, a gazdasági patronalizáció pedig semlegesíti vagy aláveti a főbb 
gazdasági szereplőket. Ám a nem patronalizált aktorok sem használhatják szabadon 
a birtokukban maradt erőforrásokat, mivel a csúcspatrónus széles önkényességi amplitú-
dóval rendelkezik, vagyis a fogadott politikai család lényeges esetekben be tud avatkozni 
[→ 2.4.6.]. E tekintetben a patronális autokrácia merőben eltér a kommunista diktatúrától, 
ahol a korlátozott hozzáférésű rendet és a gazdaság feletti ellenőrzést a termelőeszközök 
teljes államosítása (bürokratikus patronalizálás) útján hozták létre és tartották fenn. Patro-
nális autokráciában az önkényes birtokbavétel és ellenőrzés puszta lehetősége is elég, 
míg a napi irányítás feladatait meghagyják a de jure tulajdonosoknak (és menedzsereiknek) 
a hétköznapibb esetekben.

A patronális autokrácia korlátozott hozzáférésű rendjének kiépítésével történik meg a 
társadalmi cselekvés harmadik szférájának patronalizációja: a társadalmi patronalizáció. 
Ezen nem feltétlenül a reciprokatív cserék megszűnését értjük a közösségi cselekvés 
szférájában [→ 3.2.], hanem tágabb értelemben a teljes társadalom és a hétköznapi emberek 
patronalizálását. A társadalmi patronalizációnak része lehet, hogy egyes aktorokat köz-
vetlenül kényszerítenek bele az egypiramisos rendszerbe; itt főként a legfelső és legalsó 
társadalmi rétegekről van szó. Jellemzőbb azonban a közvetett változat, amit „indirekt 
patronalizációnak” nevezhetünk.25 Az előző fejezetben úgy határoztuk meg az indirekt 
államosítást, mint egy aktor környezetének államosítását, ami olyan helyzetet eredményez, 
ahol az aktor csak az államhoz fordulhat, ha üzleti tevékenységet akar folytatni [→ 5.5.3.3.]. 
Hasonlóképpen az indirekt patronalizáció azt jelenti, hogy valakinek a társadalmi kör-
nyezetét patronalizálják. A de facto korlátozott hozzáférésű rend megteremtésével a fogadott 
politikai család felszámolja a fontos gazdasági és politikai erőforrások alternatív, független 
központjait. S annál inkább igaz ez, minél följebb megyünk a társadalmi hierarchiában: 
minél több emberhez kapcsolódik egy intézmény vagy aktor, vagy minél több jövedelmet 
hozhat egy erőforrás, annál valószínűbb, hogy a fogadott politikai család birtokba veszi 
[→ 5.5.4.1.]. Így azoknak, akik meg akarják ragadni ezeket az erőforrásokat, nincs más 
választásuk, mint hogy csatlakozzanak a fogadott politikai családhoz, amely (formálisan 
talán független, de informálisan bekötött) hozzáférési pontok kiterjedt portfólióját építi ki. 

25 Pontosabban „indirekt társadalmi patronalizációnak”, de itt az egyszerűség kedvéért kihagyjuk a 
kifejezésből a „társadalmi” jelzőt.
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Ez hozza létre a társadalom sok különböző részében a föntebb leírt „győztes mindent 
visz” sémát: az embereknek nem áll rendelkezésére többféle opció, amelyek közül 
kiválaszthatnák a legalkalmasabbat vagy a legnépszerűbbet. Csak egyetlen opciójuk van, 
a fogadott politikai család, ezt kell választaniuk, ha hozzá akarnak férni az erőforrásokhoz. 
A kereslet szabadságát korlátozza a kínálat szabadságának hiánya, miközben a szabadon 
elköteleződő aktorok társadalmi hálózatait monopolstruktúrák váltják fel.26

A társadalmi patronalizáció közvetlen hatással van a felfelé irányuló társadalmi 
mobilitásra, mely utóbbin annak az esélyét értjük, hogy valaki a társadalmi hierarchia 
alacsonyabb szintjén lévő csoportból magasabb szintűbe jusson. A patronalizáció ugyanis 
nemcsak a gyenge kötések erejének megbénulását vonja maga után, hanem azt is, hogy a 
hozzáférés – különös tekintettel a legértékesebb erőforrásokra – a patronális összeköttetés 
és engedély függvényévé válik. Minél följebb akar valaki jutni, annál több patronális 
korlátba ütközik: annál több engedélyre van szüksége (egyre nagyobb hatalmú patró-
nusoktól), és annál erősebb kötéseket kell kialakítania a fogadott politikai családdal. 
Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy ténylegesen túl lehet jutni a patronális korlátokon 
– különben nem beszélnénk korlátozott hozzáférésű rendről. Pontosabban ezek a korlátok 
nem objektív, normatív és egyetemes kritériumoktól függenek, mint a liberális demok-
ráciában és a szabad piacgazdaságban, hanem a patrónus diszkrecionális döntésén múlnak. 
A korlátozott hozzáférés lényege éppen az, hogy a hozzáférés nem általános jog, hanem 
diszkrecionális kegy. A patrónus megadhatja ezt az előnyt egyeseknek, és megtagadhatja 
másoktól. Ahogy haladunk egyre följebb a társadalmi hierarchiában, annál kevésbé lesz 
szabad a hozzáférés, és annál inkább igaz, hogy csak a diszkrecionálisan kiválasztott 
(adoptált) aktoroknak van joguk a hozzáféréshez, miközben nagyszámú kívülállót kizár-
nak belőle. Továbbá azzal, hogy valaki elér egy bizonyos státust a fogadott politikai család 
vonzáskörében, egyszersmind (1) elveszti autonómiáját a patrónusával, valamint végső 
soron a csúcspatrónussal szemben, és (2) elveszti a szabad kilépés opcióját. Nyílt hozzá-
férésű rendben szabadon ki lehet lépni egy kapcsolódásból, mert az aktornak sok más opció is 
rendelkezésére áll, amiből a feladott kapcsolat, személy vagy intézmény nem zárhatja ki. 
Máshogy fogalmazva, a feladott kapcsolatnak nincs ellenőrzése az összes többi opció felett, 
s különösen olyan diszkrecionális kontrollt nem gyakorolhat, ami lehetővé tenné egy 
bizonyos kegyvesztett személy kizárását. Korlátozott hozzáférésű berendezkedésekben 
viszont a kilépés nem szabad, mert az uralmi elit az egyetlen választási lehetőség. Patronális 
autokráciában a fogadott politikai család – formálisan vagy informálisan – diszkrecionális 
kontrollt gyakorol az alternatívák sokrétű portfóliója felett. Tény, hogy nem feltétlenül 
ellenőrzi az összes alternatívát, de jellemzően az alternatívák zömét ellenőrzi (1) azon 
a társadalmi szinten, ahol a kilépés történik, illetve (2) az ennél magasabb társadalmi 
szinteken. Ha valaki megpróbál kilépni – s főként ha lépését illojalitás kíséri [→ 3.6.2.4.] 
–, akkor a társadalmi státusának elvesztését kockáztatja meg, mivel a fogadott politikai 
család olyan helyzetben van, hogy kizárhatja a hozzáférésből. Ez azt jelenti, hogy a patrónus 
egzisztenciális fenyegetésekkel kényszerítheti a klienseit engedelmességre, vagyis arra, hogy 
ne éljenek autonómiájukkal és ne válasszanak személyes preferenciájuk szerint [→ 2.2.].

26 Társadalmi patronalizáció végbemehet patronális demokráciában is, ahol a választási lehetőségek 
skálája ugyancsak korlátozott a liberális demokráciához képest. Mivel azonban egyik patronális háló 
sincs domináns helyzetben, az emberek több versengő patrónus–kliens hálózat közül választanak, és 
némely aktorok még autonómok is maradhatnak, hiszen a patronális hálók nem képesek patronalizálni 
a társadalom összes erőforrását [→ 3.4.1.3., 4.4.2.1.].
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Ha a patronalizáció lényegét szeretnénk megragadni, hasznos metafora a „fojtófogás”: 
amikor a támadó az ellenfél nyaka köré fonja a karját, s nem feltétlenül öli meg, de meg-
akadályozza, hogy szabadon mozogjon, és szabályozza, hogy mennyi levegőt vehet. Egy 
patronális környezetben mindez az autonóm cselekvés lehetőségének felszámolására 
utal. Ha valaki nem mozog, azaz úgy cselekszik, hogy az megfelel, vagy legalábbis nem 
zavarja a fogadott politikai családot a céljai elérésében, az adott esetben soha nem kerül 
célkeresztbe, és diszkrecionális büntetésektől mentesen élheti az életét. De valójában a kar 
mindig ott van a nyaka körül: kialakul egy függőségi helyzet, melyben a (csúcs-) patrónus 
elveheti vagy (a) amit az adott személy függetlenül elért vagy felhalmozott, vagy (b) egy 
olyan erőforrást vagy pozíciót, amit a fogadott politikai család adott neki, és ugyanazzal 
a diszkrecionalitással vissza is veheti. Ha valaki az elnyomás hiányának illúziójában 
mozogni próbál, azaz autonóm módon, a saját akarata szerint cselekedni, a fogás hirtelen 
szorosabb lesz, és az elnyomás manifesztálódik. A fojtófogás lényege nem más, mint 
az egyes aktorokat és intézményeket sakkban tartani egy, az elnyomás lehetőségét 
permanensen biztosító keretrendszer létrehozásával. A fojtófogás egyszersmind az 
elnyomás patronális autokráciák által tipikusan alkalmazott formája, s ez az egyik fontos 
különbség köztük és a kommunista diktatúrák terrorja között. Míg a nyílt terror hiánya 
miatt egy felületes szemlélő azt hiheti, hogy a kérdéses rezsim ténylegesen szabad és 
demokratikus, még a látszólag szabad aktorok nyaka körül is ott van a fogadott politikai 
család patrónusainak (momentán kevésbé szorosan tartott) karja. Amikor azt mondjuk, 
hogy a patronális autokrácia, illetve konkrétan a csúcspatrónus igyekszik felszámolni az 
autonómiát a társadalmi cselekvés valamennyi szférájában, pontosan ezt értjük alatta, hogy 
a fojtófogás-helyzeteket igyekeznek általánossá tenni. Legyen szó társadalmi, politikai 
vagy gazdasági patronalizációról, az általános cél mindig a semlegesítés [→ 4.3.]: nem 
a cselekvést mint olyat, hanem a fogadott politikai család érdekeivel szembeni autonóm 
cselekvést számolják fel.

Bár a szabad kilépés lehetőségét erősen korlátozzák, a patronális autokráciában marad 
rá egy nagyon is valós lehetőség – jelesül elhagyni az országot, illetve a rezsimet magát. 
Míg a tényleges kommunista diktatúrákban a határok le vannak zárva, ha valaki nem akar 
beilleszkedni a korlátozott hozzáférésű rendbe a fogadott politikai család felségterületén, 
megteheti, hogy egy másik országba költözik. A menekülés vagy „önkéntes száműzetés” 
megnyitja a mobilitás útját a fogadott politikai családon kívüli emberek előtt, de egyben 
azt is jelenti, hogy „kiszállnak a játszmából”, vagyis az adott politikai egység társadalmából. 
Ettől még a társadalmi struktúra nem válik nyitottabbá, ellenkezőleg: mivel éppen 
az elégedetlenebb, rezsimellenes tényezők vonulnak ki, és csak a könnyebben kordában 
tarthatók maradnak, a rezsim kevesebb akadállyal tud stabilizálódni, és bebetonozni a 
társadalmi berendezkedést [→ 4.4.3.2.].

6.2.2.2. A klientúra és a klientúratársadalom fogalma
A társadalmi mobilitás fent leírt akadályai és korlátozásai a társadalom egyfajta oszlopo-
sodásához vezetnek, pontosabban ahhoz, amit klientúratársadalomnak nevezünk. A „klien-
túra” nem egyszerűen a patrónus–kliens viszonyt jelöli, hanem a társadalmi csoportok egy 
alaptípusát, amit a patronális autokrácia társadalmi hierarchiájának elemzésében haszno-
síthatunk. Az alacsony fokú társadalmi mobilitás láttán általában nagy a kísértés, hogy az 
ilyen társadalmak leírására a „kasztok” vagy a feudális „rendek” analógiáját használjuk, vagy 
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a főáramú szociológia nyelvén befagyott „osztályszerkezetről” beszéljünk. Mi azonban úgy 
véljük, hogy a „klientúra” fogalmával nemcsak az ilyen terminusok rejtett előfeltevéseiből 
fakadó félreértések kerülhetők el, hanem lehetőség nyílik a rezsim patronalizált csoportjainak, 
illetve ezek magatartásának világosabb, lényegre törőbb elemzésére is.

A 6.4. táblázat az említett fogalmak főbb vonásait foglalja össze. A „kaszt” olyan, 
rendszerint vallási legitimációjú, formalizált társadalmi egységet jelöl, amelyre az életmód 
(gyakran a foglalkozás) átörökítése jellemző, valamint a tisztaság és a beszennyezés nyíltan 
használt képzetein alapuló, szokások meghatározta társadalmi interakció és kirekesztés.27 
A kasztrendszerben igen csekélyek a társadalmi mobilitás esélyei, de a társadalmi hierarchia 
szintjei közötti kemény korlátok a jogból és szokásokból (vallásból) adódnak, nem pedig 
a magasabb kasztba tartozók önkényes döntéséből. Mint Louis Dumont rámutat az indiai 
kasztrendszerről írott nagy hatású művében, „a kasztok önmagukat különítik el egymástól” 
az exogámia, valamint „a különböző csoportokhoz tartozó személyek érintkezésének és 
kommenzalitásának” a tilalmával.28 Ilyen körülmények között egyetlen individuum sem 
kényszerítheti ki a saját vagy bárki más státusának semmilyen megváltozását. Senkit nem 
lehet megfosztani kaszt szerinti státusától, és nem lehet magasabb kasztba befogadni 
hűsége alapján, diszkrecionális döntéssel.

6.4. táblázat: a társadalmi csoportok típusai különféle társadalmi rendekben.

A társadalmi rend 
típusa

A pozíció formális 
volta

Felfelé irányuló mobilitás 
esélye

Megfoszthatóság 
a státustól

Kaszt korlátozott 
hozzáférésű

formalizált csekély nincs

Rend korlátozott 
hozzáférésű

formalizált mérsékelt nincs

Osztály nyílt 
hozzáférésű

nem formalizált mérsékelt/nagy nincs

Klientúra korlátozott 
hozzáférésű

nem formalizált csekély/mérsékelt van

Hasonlóan a feudális rendek is törvényekben rögzített elitkiváltságokkal rendelkeztek.29 
A társadalmi mobilitás esélyei mérsékeltek voltak, ha nem is annyira csekélyek, mint egy 
kasztrendszerben,30 de ha valaki egy rendhez tartozott, az azt jelentette, hogy az ezzel járó 
javadalmakat garantálták, és nem a hűbérúr szeszélyétől függtek. Mint Weber emlékeztet: 
„A tiszta patrimonializmusban tág tere van az önkénynek, s ami ezzel összefügg, ingatagok 
a hatalmi viszonyok. Ezzel ellentétes mármost a vazallusi viszonyok struktúrája. [A] pat-
rimoniális nagygazdaságból a lovagi militarizmus megjelenésével [létrejön] az ugyancsak 
szerződésen – szerződésben rögzített hűségen – alapuló viszony: a vazallusi viszony. Ahogy 
ott a tisztán anyagi viszony, itt a személyes hűség kötelessége válik ki a házon belüli 
[…] viszonyok összefüggéséből, és ennek alapján jön létre azután a jogok és kötelességek 

27 Alapmű az indiai kasztrendszerről Dumont, Homo Hierarchicus.
28 Dumont, Homo Hierarchicus, 109.
29 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 49–51.
30 Vö. Herlihy, „Three Patterns of Social Mobility in Medieval History”.
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sajátosan elrendezett világa. [Az] úr és a vazallus közti feudális hűségviszonyt úgy is föl-
foghatjuk […], mint egy nem patrimoniális, hanem karizmatikus viszonynak […] a min- 
dennapivá válását.”31 Az uralkodó továbbá megfoszthatott valakit a vagyonától és a 
szabadságától, olykor diszkrecionálisan és illojalitásra (felségárulásra) hivatkozva, de a stá-
tusától nem foszthatta meg [→ 3.6.1.2.]. Igaz, státusra néha szert lehetett tenni az uralkodó 
döntése alapján – aki például dönthetett úgy, hogy főúri címet ad valakinek –, de ez is 
megkövetelt egy, a formalizált társadalmi csoporthoz való formális csatlakozási processzust. 
A korlátozott hozzáférésű rendek e történelmi típusában a társadalmi csoportok, így a 
nemesség, a papság és a jobbágyok de jure státusa, illetve de facto jogai és kötelezettségei 
egybeestek. A rendek tagjainak többé-kevésbé homogén jogai és kötelezettségei voltak, és 
a renden belül horizontális kapcsolódások fűzték össze őket.

Foglalkoztunk már az „osztály” terminussal a fogadott politikai családdal összefüg-
gésben, rámutatva, hogy miért nem lehet patronális autokrácia esetén uralkodó osztályról 
beszélni [→ 3.6.1.1.]. A fenti kifejtést végiggondolva azonban az „osztály” fogalmát 
akkor is félrevezetőnek minősíthetjük, ha a patronális társadalom leírásáról van szó. 
A modern nyílt hozzáférésű rendekben, így a liberális demokráciában az „osztályok” 
olyan nem formalizált csoportok, amelyek nem törvény folytán jönnek létre, hanem a 
kapitalizmus személytelen, dinamikus erőinek eredményeként.32 Az osztályok közötti 
felfelé irányuló mobilitás esélyei mérsékelttől magas szintűig terjednek, a gazdasági 
fejlettségtől és a bevezetett szociális intézkedésektől függően. Ám ahogy már említettük, a 
modern liberális demokráciák jellemzője a jóléti állam, az esélyegyenlőség pedig elsőrendű 
szempont a szakpolitikusok számára, akik azon dolgoznak, hogy a hozzáférés a lehető 
legnyíltabb legyen [→ 2.6.]. Következésképpen a felfelé irányuló mobilitás esélye nagyobb, 
mint a korlátozott hozzáférésű rendekben, ahol a mobilitást folytonosan akadályozzák 
a (formális vagy informális) határok.

Nyílt hozzáférésű rendben senkit nem lehet megfosztani az osztálystátustától 
diszkrecionális alapon. Mivel az intézményi környezet megakadályozza, hogy monopo-
lisztikus struktúrák települjenek a különféle erőforrásokra, az emberek tipikusan többféle 
lehetőséghez fordulhatnak abban az esetben, ha elzárnák őket a jelenlegi hozzáférésüktől 
(elbocsátanák a állásukból stb.). A jóléti államok szociális védőhálója normatív, egyetemes 
vagy rászorultsági alapú ellátásokat kínál, melyek célja, hogy a kötések elvesztésének 
egzisztenciális következményeit enyhítsék.33 Máshogy fogalmazva, a nyílt hozzáférésű 
rend célja megelőzni, hogy egy kötés elveszítésének kilátásba helyezése egzisztenciális 
fenyegetést jelentsen. Ha ezt egyetemesen elérik az ideáltipikus nyílt hozzáférésű rendben, 
akkor senki sem veszítheti el osztálystátusát a jövedelme szolgáltatójának, munkáltatójának 
vagy az államnak a diszkrecionális döntése miatt. Így az osztályok tagjai megőrizhetik 
autonómiájukat.34

31 Weber, Gazdaság és társadalom, 2/3. kötet, 164.
32 Wright, „Understanding Class”. Kritikánkat leszűkítjük a demokráciák modern osztályaira, mert azt 

szeretnénk kifejteni, hogy az ilyen modern esetekben megszokott osztályelemzés miért nem alkalmazható 
a patronális rezsimekre. Ha valaki az „osztályt” pusztán „társadalmi csoport” értelemben használja, az 
természetesen alkalmas a patronális társadalmak leírására, csak a terminus ezen az absztrakciós szinten 
nem árul el semmit a patronalizmus sajátosságairól, szemben a klientúra lentebb ismertetett fogalmával.

33 Esping-Andersen, „Mi a jóléti állam?” Lásd még a 2. fejezet 2.3.2. részt.
34 Egyes szerzők a demokráciát úgy értelmezik, mint „osztálykompromisszumot”, ahol az osztályharcot 

békés tárgyalásokba csatornázzák a normatív formális intézmények keretein belül. Lásd Korpi, The 
Democratic Class Struggle; Streeck, Buying Time.
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A társadalmi csoportokból klientúrák lesznek a pat-
ronális autokráciában, ahol de facto korlátozott hozzáférés 
alakul ki, ám a társadalmi rétegződés de jure státusa vál-
tozatlan marad. A „klientúra” fogalmát ekképpen definiál-
hatjuk:

• Klientúra az a társadalmi csoport, amely az uralmi 
elit által diszkrecionális alapon biztosított erőforrá-
soktól függ. Ennek folytán az uralmi elit tagjai a kli-
entúrák tagjaival szemben kényszert alkalmazhatnak, 
egzisztenciális fenyegetésnek téve ki őket az erőforrá-
sok visszavonásával. Minél inkább függő a klientúra, 
annál korlátozottabb a tagok autonómiája az uralmi 
elithez képest.

A klientúrák ugyanúgy nem formalizáltak, mint az osztá-
lyok, nincs viszont az osztályokéhoz hasonló autonómiá-
juk, és nem a termelő tulajdonhoz, hanem az uralmi elit-
hez fűződő viszonyuk határozza meg őket, kiváltképp a 
függésük a fogadott politikai család erőforrásaitól. Egy kli-
entúra határainak megrajzolásához azt kell látnunk, hogyan 
jön létre a függőség, és hogyan tartják fenn: munkahelyek 
révén (esetleg szektoronként más-más módon), a vállalko-
zótevékenység sérülékenysége révén, diszkrecionális állami 
juttatások révén stb. Mint föntebb magyaráztuk, a fogadott 
politikai család képes diszkrecionális alapon megtagadni 
az ezekhez az erőforrásokhoz való hozzáférést, és ezzel egy 
időben elzárni az alternatív választási lehetőségeket. Így a 
fogadott politikai család hihető egzisztenciális fenyegetéssel 
tud élni, s így a klientúrában viselt státus elvehető. Ez a 
döntő különbség a klientúra és a három másik fent leírt 
társadalmi csoport között. Ebben a korlátozott hozzáfé-
résű rendben az embereket függő helyzetbe hozzák ama 
nagyszámú erőforrás-hozzáférési ponttal szemben, amely 
fölött a fogadott politikai család rendelkezik, így biztosítva 
az engedelmességet s növelve a politikai ellenállás kocká-
zatát (költségét). Oroszországban például Putyin fogadott 
politikai családja ellenőrzi a hozzáférést a munkahelyek 
kb. 50 százalékához, a többi munkaadó pedig ki van téve a 

prédavadászat folyamatos fenyegetésének, amennyiben nem úgy cselekszenek, ahogy azt 
a fogadott politikai család elvárja (lásd 6.2. idézet). Visszatérve a társadalmi kötések ter-
minológiájához, a klientúra legfontosabb sajátossága, hogy egy új kötés kialakulásával 
károsodhatnak a régi kötések éppúgy, mint a további kötések létrehozásának potenciálja. 
Azaz a kliens akkor őrizheti meg a patrónushoz fűződő pozitív viszonyát, ha nem 

6.2. idézet. A korlátozott hozzáférés klientúra-
generáló hatása Oroszországban.

„A munkahelyekhez való hozzáférés […] az orosz 
állampolgárok jövedelmi szintjét tükrözi. Az orosz 
gazdaságban államilag fenntartott munkahelyek 
aránya a becslések szerint 2013-ban 24,5% körül 
volt, 2014-ben pedig némely becslések szerint 
meghaladta a 30%-ot. A Világbank 2013-as jelen-
tése úgy értékelte, hogy 2008–2010-ben […] 
Oroszországban az átlagnál magasabb volt a köz-
igazgatásban, nemzetvédelemben és oktatásban 
dolgozók aránya. Ráadásul ezek a munkahelyek 
olyan fizetéseket kínáltak, amelyek gyakran ver-
senyképesek voltak a gazdaság más szektoraihoz 
képest. [Az] orosz állam azonban sok magáncéget 
is ellenőrzése alatt tart, főleg azokat, amelyeknek 
a legnagyobb a piaci kapitalizációja: a bánya- és 
energiaiparban, a közlekedésben, a távközlésben, 
a pénzügyi szférában és így tovább. Ez teszi 
lehetővé, hogy a kormányzat a privát szektor sok 
munkahelyéhez való hozzáférést is kontrollálja. 
2008-ban az orosz állam az orosz magáncégek 
tőkéjének mintegy 30%-át ellenőrizte, és […] 
nagyon valószínű, hogy a munkahelyek több mint 
50%-a közvetlenül az államtól függ. Mi több, 
[…] az oroszországi magánvállalkozások nagyon 
erősen ki vannak téve a kormányzati nyomásnak 
(közegészségügyi ellenőrzések, adóelkerülés vádja, 
engedélyek, hitelekhez való hozzáférés stb.) […]. 
Az orosz kormányzat a függőség útján valójában de 
facto patrónus–kliens viszonyt épített ki az ország 
középosztályának nagy részével. [Az uralmi elitnek] 
sikerült domesztikálnia a polgárokat, akik így bér-
függőségbe kerültek a kormányzattól.”

– Dumitru Minzazari, „Disarming Public Protests 
in Russia: Transforming Public Goods into Private 
Goods”, in Stubborn Structures: Reconceptualizing 
Post-Communist Regimes, szerk. Magyar Bálint 
(Budapest–New York: CEU Press, 2019), 400–401.
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alakít ki kapcsolatot a patrónus ellenségeivel, vagy általánosabban azokkal az emberek-
kel, akiknek a patrónus nem akar kedvezni.

A klientúratársadalom egyes tipikus jelenségeit tárgyalja a klientelizmus szakirodalma. 
Susan Stokes így definiálja a politikai klientelizmust: „anyagi javak felkínálása választási 
támogatásért cserébe, ahol a patrónus az elosztásban azt az egyszerű kritériumot használja: 
támogattál-e (fogsz-e támogatni) engem?”35 Stokes a klientelizmus két altípusát említi: (1) 
a szavazatvásárlást, melynek lényege „javak (ellátások, védelem) megadása szavazatért”, 
és (2) a patronázst, amit így határoz meg: „a közszféra erőforrásainak (főképpen állami 
alkalmazásnak) a felajánlása közhivatalt viselők részéről választási támogatásért cserébe”.36 
Azonban bár a korlátozott hozzáférésű rendekben tapasztalható klientelizmus irodalma 
szolgálhat tanulságokkal a klientúratársadalom működéséről,37 a klientelizmus más, 
mint a klientúratársadalom: egyszerre szűkebb és tágabb jelenség is nála. Egyfelől 
tágabb, mert szavazatvásárlás és patronázs létezik nyílt hozzáférésű rendekben is,38 noha 
ezek ott egyedi, alkalmi aktusok az elkülönült politikai szféra részéről, hogy támogatást 
vásároljanak a társadalmi cselekvés többi, máskülönben szintén elkülönült szférájának 
aktoraitól. Ekkor a klientelizmus nem hoz létre tartós patronális függést, és a szavazók 
autonómiáját, azaz szabad be- és kilépését sem érinti a pártok szavazóbázisa tekintetében. 
Nyílt hozzáférésű rendekben a klientelista ajánlatok nem jelentenek patronalizációt, sem 
pedig a szavazók uralmi elittől független erőforrásokhoz való hozzáférésének, illetve ennek 
alternatív lehetőségeinek elzárását. Így a nyílt társadalmak klientelizmusa nem fonódik 
szükségképpen össze a kényszerrel és a nem erőszakos fenyegetéssekkel. Másfelől azonban 
a klientelizmus szűkebb fogalom is, mint a klientúratársadalom, mert kizárólag arra 
összpontosít, hogy adnak-e anyagi támogatást a választáson adott bizalomért cserébe. Bár 
a választói támogatás fontos következménye a klientúrának is, csupán következmény – és 
még csak nem is az egyetlen. „Klientúrákról” beszélni annyit tesz, mint az emberek tartósan 
függő státusára utalni, melynek révén elemezhetővé válik (a) a klientúra létrehozásához 
szükséges társadalmi patronalizáció módszereinek formagazdagsága, valamint (b) a rezsim-
stabilitás tágabb koncepciójához kapcsolódó szociálpszichológiai jelenségek.

A klientúratársadalmakban kétféle csoportot azonosíthatunk: (1) a klientúrákat, 
melyeket a függés létrehozásának és fenntartásának módja definiál; és (2) a nem-klientú-
rákat, melyeket a függés elkerülésének módja határoz meg. Nem-klientúrák három 
okból létezhetnek:

 ◆ a tagjaik normatív állami juttatásokra jogosultak, amelyek olyan megélhetést 
garantálnak, amit az állam nem vonhat vissza személyre szólóan, diszkrecionális 
alapon (nyugdíjasok, diákok stb.);

35 Stokes, „Political Clientelism”, 649.
36 Stokes, „Political Clientelism”, 650.
37 Lásd például Magaloni, Voting for Autocracy. Ahogy azonban Klíma rámutat, „nem releváns […] 

a posztkommunista [informális hálózatok] hozzákapcsolása elsőrendűen a választási küzdőtérhez vagy a 
szavazatvásárláshoz. A választási összetevő, az elektoralizmus – mint az állami erőforrások választási és 
politikai klientúra javára történő elosztását jelölő pártstratégia – nem épül be kulcsfontosságú elemként 
a posztkommunista [informális hálózatokba]”. Klíma, Informal Politics in Post-Communist Europe, 19.

38 Vö. Kitschelt, Patrons, Clients and Policies.
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 ◆ a burzsoázia tagjai, akik vállalkozói készségekkel, exportorientált vállalatokkal és/
vagy már korábban felhalmozott tőkével rendelkeznek olyan piacokon, amelyeket 
a fogadott politikai család még nem annektált;

 ◆ a tagjaiktól olyan csekély haszon várhatóm, vagy olyan csekély politikai kockázatot 
jelent magukra hagyni őket, hogy a fogadott politikai család számára érdektelenek.

A nem-klientúra csoportoknak van némi autonómiájuk a fogadott politikai családdal 
szemben, társadalmi súlyuk azonban attól függ, hogy a patronális autokráciát viszonylag 
szabad magánvagyon-felhalmozás előzte-e meg. Ahol a korlátozott hozzáférésű rend nyílt 
hozzáférésűből képződött, ott a nem-klientúra csoportok kifejlődésének jobbak voltak az 
esélyei, mint ahol az ilyen rendnek a kommunista diktatúra volt a közvetlen előzménye.39 
A maffiaállam azonban még ilyen esetekben is (1) le tudja szűkíteni ezeknek a csoportok-
nak a számát és arányát különféle intézkedésekkel (így például a burzsoázia és a vállalkozók 
gazdasági és közvetett társadalmi patronalizációjával), és (2) költségvetési beavatkozáson 
keresztül nyúlhat a fent idézett értelemben vett politikai klientelizmus eszközéhez, a nor-
matív és automatikus juttatások emelésén túl alkalomszerű ajándékokkal próbálván el-
nyerni a nem-klientúrák választói bizalmát [→ 5.4.3.3.].

A patronális autokrácia társadalmát klientúrák szerint elemezni osztályok vagy kasz-
tok helyett számos kézenfekvő előnnyel jár. Először is lehetővé válik az olyan csoportok 
társadalmi dinamikájának és motivációinak célzott elemzése, amelyek függőségi kap-
csolataik tekintetében egyneműek. Mivel nagyszámú ember kerül bele valamilyen klien-
túrába, a társadalom jelentős része elemezhetővé válik a már létező terminológiából 
fakadó félrevezető előfeltevések nélkül. Másodszor, a társadalmi csoportok és rétegződés 
szociológiai kérdéseit a politikai-gazdasági rendszernek, azaz a rezsim egészének a vonat-
kozásában tudjuk elemezni. Ha klientúrákról vagy társadalmi patronalizásról beszélünk, 
hirtelen összekapcsolhatóvá válnak az előző fejezetekben leírt politikai és gazdasági 
folyamatok a hétköznapi emberek életével és a társadalom egészével. Máshogy fogalmazva, 
a klientúratársadalom terminológiája olyan koherens keretbe illeszkedik, amely lehetővé 
teszi a társadalmi mobilitás csatornáit leszűkítő és ellenőrző posztkommunista rezsimek 
holisztikus és interdiszciplináris elemzését.

Végül a klientúra fogalmának használatával új alapokra helyezhetjük a társadalom 
több, szociológia által gyakran vizsgált aspektusát is. Először is, a klientúratársadalom 
fogalma mentén újraértelmezhető az egyenlőtlenségek kérdése. Kortárs szociológusok 
és közgazdászok a nyugati országok egyenlőtlenségi problémáira összpontosítanak, s így 
alapvetően piaci egyenlőtlenségekről beszélnek, azaz a kapitalizmus és a piacgazdaság 
mechanizmusaiból fakadó vagyoni és jövedelemkülönbségekről.40 Vannak, akik a járadék-
vadászatot látják az egyenlőtlenség elsőrendű forrásának,41 és többen a lobbizás torzító 
mechanizmusának [→ 5.6.1.3.] hatását is aláhúzzák, mint ami a gazdagok javára befolyá-
solja a gazdaságot.42 A klientúratársadalomban viszont az egyenlőtlenségeket nem a piaci 

39 Fábry Ádám érvelése szerint Magyarországon a nyílt hozzáférésű rend korszakában elkövetett 
közpolitikai hibák aláásták a társadalmi mobilitást, és ezért nem fejlődhetett ki erős burzsoázia. Fabry, 
The Political Economy of Hungary. Lásd még Radnitz, „The Color of Money”.

40 Két alapmű e témában Piketty, A tőke a 21. században és Atkinson, Egyenlőtlenség.
41 Szelényi és Mihályi, Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality.
42 Stiglitz, The Price of Inequality.
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szereplők önkéntes döntései okozzák és konzerválják, és nem is az elkülönült politikai 
és gazdasági elitek együttműködése. A versenypiacokat valójában nem csupán eltorzítják, 
hanem annektálják is a különféle patronalizációs mechanizmusok [→ 5.6.1.3.], a klientúrák 
közti egyenlőtlenségek pedig (1) az egypiramisos patronális hierarchiában elfoglalt 
helyükből, illetve (2) a csúcspatrónus diszkrecionális döntéseiből erednek. Másrészt az 
erőforrásokhoz való hozzáférés elsősorban arra a körre korlátozódik, amire a diszkrecio-
nális állami kiadások (például a korrupciós bizonyossággal kiírt közbeszerzések [→ 5.3.3.3.]) 
irányulnak. Ők a társadalmi hierarchia felső szintjeire emelkednek, bár tulajdonuk feltéte-
les jellegű: a csúcspatrónus kegyéből tesznek szert pozíciójukra, aki „el is bocsáthatja” őket 
azáltal, hogy elveszi a tulajdonukat. Erről szól az orosz vicc, miszerint „Oroszországban 
nincsenek milliárdosok, csak milliárdos beosztású emberek”.43 A burzsoáziának azokat a 
sikeres tagjait pedig, akik nem érintettek a hatalomhoz kötött tulajdon ezen rendszerében 
[→ 5.5.3.5.], az államháztartási kiadások elitista módozataival célozzák meg. Ők azon nem-
klientúra csoportok egyikét képviselik, amelyek a rezsim patronális logikájából következően 
válnak a (normatív) társadalompolitikai intézkedések nyertesévé, s így mélyül a gazdagok 
és szegények között húzódó szakadék.44 A nem szabadpiaci, hanem patronalizációs logikát 
követő patronális egyenlőtlenségeknek ez a rövid elemzése már önmagában jelzi, hogy 
egy új, az általunk felvázolt tágabb keretrendszerbe ágyazódó elemzési nyelv termékeny 
talaja lehet a posztkommunizmus társadalmi különbségei kutatásának.

Másodszor, a klientúratársadalom szükségessé teszi a munkavállalók státusának 
újraértelmezését. Mint már említettük, a munkavállalók azok között vannak, akiket 
megfosztanak autonómiájuktól, ugyanis függővé teszik őket azoktól az erőforrás-hozzá-
férési pontoktól, amelyekkel a fogadott politikai család rendelkezik. A munkavállalói státus 
meggyengítésének egyik fontos összetevője, amely egyszersmind tömegesen teszi nyilván-
valóvá számukra ingatag helyzetüket, az őket védelmező formális intézmények, a munka-
vállalói jogok és a szakszervezetek erodálása. Néhány baloldali szerző mindezt úgy 
értelmezi, mint „deregulációt”, ami „a neoliberalizmus programjába” illeszkedik.45 Ha 
azonban tekintetbe vesszük a klientúratársadalom tágabb kontextusát, kiderül, hogy miért 
félrevezető a neoliberalizmus mint értelmezési keret, ha a patronális autokrácia társa-
dalmi viszonyait akarjuk elemezni. Ez jól látható mind a munkaadók, mind a munka-
vállalók szintjén. Ami a munkavállalókat illeti, a neoliberalizmusból valóban következik a 
munkavállalói jogok korlátozása, illetve az elmozdulás a magasabb szintű kollektív alkutól 
az alacsonyabb, a céghez vagy munkahelyhez közelebbi alkuk felé.46 Ennek eredményeként 
a munkavállalók sérülékenysége megnő a munkaadóval szemben. A neoliberális refor-
mokkal azonban nem jár együtt egy korlátozott hozzáférésű rend létrejötte, sem az, 
hogy a munkaadót patrónus–kliens kapcsolat fűzze a fogadott politikai családhoz. Épp 
ellenkezőleg, a neoliberalizmus piacgazdaságot, individualizmust és személytelen refor-
mokat hirdet, a munkajogi védelem felszámolása utáni vákuumot pedig nem tölti fel egy 
domináns patronális hálóhoz fűző személyes erős kötésekkel. A neoliberalizmus atomizál 
– a patronalizmus vazallizál.

43 Markus, „The Atlas That Has Not Shrugged”, 103.
44 Krémer, „Hogyan fosztotta ki a maffiaállam a társadalmat?”
45 Pásztóy, „A munka neoliberális világa egy illiberális demokráciában”; Charman, „Kazakhstan: A State-

Led Liberalized Market Economy?”
46 Baccaro és Howell, „A Common Neoliberal Trajectory”.
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A munkaadók szintjén a neoliberális munkaügyi reformok „arra szolgálnak, hogy 
kiterjesszék a munkaadó mozgásterét”, azaz fokozzák a hatalmát a munkavállalókkal 
szemben.47 Ezzel szemben a patronális autokrácia mind a munkaadók, mind pedig 
a munkavállalók hatalmát elveszi, a patronalizáció révén klientúrastátusba kényszerítve 
őket. Míg a neoliberális reformok során a munkaadói jogok de jure kiszélesítésének 
eredményeként a munkaadók de facto hatalma is nő, a klientúratársadalomban a kettő 
elválik egymástól. De facto a munkaadó vagy (a) a fogadott politikai család tagja, mint 
például egy oligarcha vagy egy stróman, mely esetben csak részlegesen gyakorolhatja de 
jure tulajdonosi jogait (hisz a csúcspatrónus de facto központosítja az endogén jogok egy 
részét [→ 5.5.3.4.]), vagy (b) kívülálló, mint például egy alacsony becserkészési értékű kis- 
vagy középvállalkozó [→ 5.5.4.1.], akinek tulajdoni helyzete mindamellett feltételes marad: 
a csúcspatrónus bármikor úgy dönthet, hogy megtámadja, ha valakit felvesz vagy elbocsát 
az ő elvárásai ellenére. A maximális önkényességi amplitúdó a csúcspatrónus, nem pedig 
a munkáltató osztályrésze [→ 2.4.6.], mivel az utóbbitól elvárják, hogy a de jure kiszélesített 
„munkaadói mozgásterét” politikai részrehajlással használja, ne pedig tisztán saját, egyéni 
(profit-) indítékai alapján. Igaz, az oligarchának kiszélesedik a hatalma az alkalmazottai 
munkafeltételeinek megszabása tekintetében, azonban ő maga továbbra is csak alpatrónus 
az egypiramisos patronális hálóban, korlátozott autonómiával és tulajdonosi jogokkal.48 
Végső soron a rezsim folyamatai nem azt eredményezik, hogy a munkaadó korlátozza 
a munkavállalói autonómiáját, hanem hogy a csúcspatrónus korlátozza mindkettejükét. 
Az autonómiák klientúratársadalom kontextusában megjelenő felszámolása nem egy neo-
liberális programba illeszkedik, amelyet egy konzervatív autokrácia vezetne be (mint 
Pinochet Chiléjében volt a korlátozó „Plan Laboral”),49 hanem egy patronalizációs prog-
ramba, amit egy patronális autokrácia valósít meg.

Összefoglalva, egy klientúratársadalomban az osztályjellegű – autonóm jogállású, 
piaci mechanizmusokon keresztül érvényesülő – struktúrák helyébe a társadalom teljes 
vertikumában patrónus–kliens típusú vazallusi viszonyok, függelmi láncok lépnek. A foga- 
dott politikai család a családfő köré szerveződő, egyközpontú, hierarchikus, személyi és 
családi erős kötéseken keresztül felépülő uralmi képződmény. A patronális hálóba nincs 
szabad belépés, csak befogadás, beléptetés, behódoltatás; és abból nincs szabad kilépés 
sem, csak kitaszíttatás. A liberális demokráciáknak az intézményi garanciák oltalmá- 
ban tömeges, gyenge személyes kötéssel működő nyílt hozzáférésű rendjét – az intéz-
ményi garanciák leépülésével együtt – egy csekély számú, erős személyes kötésre épülő 
világ váltja fel: a személytelen, normatív és jogszerű viszonyok helyébe személyes, 
diszkrecionális és patronális viszonyok lépnek. A diktatúrákban az alávetés nyílt, totális 
és végső soron közvetlen fizikai erőszakon alapul, és az alávetés jogilag többé-kevésbé 

47 Baccaro és Howell, „A Common Neoliberal Trajectory”, 523–528.
48 Vannak olyan patronális autokráciák, ahol a külföldi nagytőke nem-klientúra státusra tehet szert, főleg 

ha az ország függ a közvetlen külföldi befektetésektől. Erre az országspecifikus jelenségre a 7. fejezetben 
fogunk visszatérni [→ 7.4.5.]. Egyelőre elég annyit megjegyezni, hogy az adott esetben jelentős külföldi 
tőkéseket érdemes külön tárgyalni a hazai oligarcháktól és strómanoktól. Az előbbiek ugyanis egy 
nem-klientúra üzleti csoportot alkotnak, míg az utóbbiak klientúra-státusban vannak egy informális 
patronális hálóban [→ 5.4.2.3.].

49 Buchanan, „Preauthoritarian Institutions and Postauthoritarian Outcomes”. Chile valójában csak 
abban az értelemben állt közel a konzervatív autokráciához, hogy nem-patronális gazdaság volt egy 
egypiramisos hatalmi hálózat alatt, azonban egyszersmind katonai junta is volt [→ Konklúzió].
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homogén osztályhelyzetben történik. Patronális autokráciában viszont az egzisztenciális 
patrónus–kliens függési viszonyokat nagy formagazdagsággal kénytelenek – a formálisan 
még jogállami jellegzetességeket mutató intézményrendszer díszletei között – megvalósítani 
[→ 4.3.5.]. A társadalom eltérő helyzetű csoportjai esetében ezért más és más technikákkal 
történik az alávetés folyamata, amely nem steril, intézményi alávetést, hanem alapvetően 
személyi függési–lojalitási láncokba történő betagosítást jelent.

6.2.2.3. Középklientúrák a politikai és gazdasági szférában: „szolgáló 
nemesek” és „udvari beszállítók”
Amikor a klientúratársadalom rétegződéséről beszélünk, nem ajánlatos a „középosztály” 
és az „alsóbb osztály” terminusokat használni: inkább a klientúrák és nem-klientúrák 
középső és alsó rétege a helyes kifejezés. Ezek a csoportok jellemzően keresztbe metszik 
az osztályhatárokat, és vazallusi láncok, illetve azok hiányának széles palettáját képviselik 
a társadalmi piramis különféle szintjein. Ha általánosan akarunk fogalmazni, azt mond-
hatjuk, hogy a klientúratársadalom lényege az autonóm egzisztencia esélyeinek felszá-
molása, illetve felváltása a rezsimtől való függéssel és a fent említett „fojtófogás”-helyzetek-
kel. A közvetlen és közvetett társadalmi patronalizáció módszerei klientúráról klientúrára 
változhatnak, és az egyes maffiaállamok kifejlesztik a patronális beavatkozás saját orszá-
gukhoz és társadalmuk intézményes, pénzügyi és személyi függősége kialakításához 
szükséges eszköztárát [→ 7.4.7.1.]. Éppen ezért a klientúrák változatai végső soron ország-
specifikusak, és nem lenne értelme kidolgozni a posztkommunista térségben ma létező 
klientúrák teljes tipológiáját. Néhány típus azonban ideáltipikus, és valamennyi maffia-
államban megjelenik, a patronális autokráciák általános jellegéből következően.

A társadalmi piramis középső szintjén kezdve, a középklientúrákat egyes populisták 
– eufemisztikusan és propagandisztikusan – „nemzeti középosztálynak” nevezik. Azonban 
a fogalom alatt nem a szellemi vagy anyagi javakkal jobban ellátott, autonóm polgároknak 
a hatalmat kontrolláló közösségét értik. Ellenkezőleg: a „nemzeti” jelző egy privilégiumokkal 
körülbástyázott, patronális rendbe szervezett társadalmi csoportra utal, ahová a bekerülést, 
illetve az onnan történő kitaszíttatást a fogadott politikai család patrónusai szabályozzák. 
E réteg gerincét két klientúra adja a „szolgáló nemesek” és az „udvari beszállítók” 
szociológiai státusában, amit nem kísér egyszersmind a hozzá tartozó formális, jogi 
státus. Ilyen társadalmi csoportok a feudalizmus idején mint formalizált rendek léteztek, 
míg patronális autokráciában de jure nem léteznek, csak de facto, az általuk betöltött 
szociológiai szerep folytán.50 A szolgáló nemesek közé a professzionális értelmiségiek 
tartoznak, akik lehetnek állami vagy magánintézmények tagjai, míg az udvari beszállítók 
a fogadott politikai család cégeinek, de jure magáncégeknek vagy állami holdingoknak 
alvállalkozói vagy közvetlen alárendeltjei. E két klientúrához – amelyek az autokratikus 
uralmi rendszer működtetésének eszközei – igazodik a teljes intézményrendszeri változás. 
Az „új nemzeti középosztály” valójában egy alárendelt vazallusi réteg, korlátozott szabad-
sággal a politikai és piaci cselekvés szférájában.

50 Bár általában nem használunk történelmi analógiákat, s inkább új kategóriákat alkotunk, úgy 
éreztük, ebben az esetben helyénvaló a feudális terminológia, ha kellő óvatossággal használjuk: nem 
megfeledkezve (1) az informalitásban rejlő különbségről és (2) arról, hogy a feudalizmus csak ezen az 
egy ponton megjelenő analógia, nem pedig a rezsim leírásának átfogó fogalmi kerete. Korábban egyszer 
alkalmaztunk csak feudális terminológiát, amikor a patrónus „udvartartásáról” írtunk [→ 3.3.2.].



592 • 6. Társadalom

A szolgáló nemesek klientúrájának létrehozása három szakaszra osztható:

1. A közszolgálati szakértelmiség szolgáló nemesi rendbe történő átsorolásának első 
lépése az átfogó politikai tisztogatás, amit gyakran kísérnek stigmatizáló, krimi- 
nalizáló kampányok. E tekintetben nincs különbség aközött, hogy a korlátozott 
hozzáférésű rend egy korábban demokratikus közszolgálat lecserélésével jár-e 
(mint Magyarországon),51 vagy egy volt kommunista apparátus átalakítását jelenti 
(mint Közép-Ázsiában).52 A sorozatos intézmény-összevonások és -felszámolások, 
amelyek révén az érintett területekről drasztikus forráskivonás is történik, csak 
megkönnyítik a tömeges elbocsátások igazolását. Az államapparátusban, a nagy 
elosztó szervezetekben dolgozók esetében az alsó szinteket is elérő tisztogatást 
például az indoklás nélküli elbocsátás bevezetésével és átszervezésekkel hajtják 
végre.

A szolgáló nemesek konszolidációját megelőző politikai tisztogatások a 
liberális demokráciák kormányváltásait követő személycsere-hullámoktól 
lényegesen különböznek: (1) tömegességükben; (2) a szakmait háttérbe szorító 
politikai lojalitás szempontjának mértékében; (3) a megkövetelt megfelelés katonai 
fegyelmi rendjében; és (4) abban, hogy a kitaszítottak előtt minden egyéb, az 
államhoz köthető kaput bezárnak, ami a benn lévők fegyelmét tovább fokozza. 
Az utóbbi eljárás valós vagy virtuális indexre tételnek, a teljes közszférából történő 
kitiltást eredményező politikai stigmatizációnak tekinthető. Az ilyen típusú fog-
lalkoztatási tilalom a kommunista rendszer idejéből ismerős, bár ott ezeket a kitil- 
tásokat a párt vagy a titkosszolgálat csatornáin kommunikálták.

2. A második lépés a közalkalmazotti értelmiségi csoportok szakmai kamarákba és 
politikai-ideológiai háttérintézetekbe (agytrösztökbe) kényszerítése, melyeket 
a vezető politikai elit felügyel. Ez a lépés természetesen nem szükséges az állami-
gazgatásban dolgozó értelmiségiek esetében, ahol a patronális szolgák [→ 3.3.5.] 
lojalitását önkényesen értelmezhető szakmai–etikai gumiszabályokkal, az előmene-
telek elbírálásának centralizációjával, nyilatkozási tilalmakkal és az elbocsátottakat 
további pályájukon is kísérő, későbbi elhelyezkedésüket akadályozó tilalmakkal 
kényszerítik ki. Másrészt viszont a szolgáló nemesek más csoportjai, például a 
tanárok a megfelelő kar tagjaiként bizonyos előnyöket élveznek (ez elsősorban az 
állami állások betöltésének jogosultságát jelenti azokkal szemben, akik – mivel nem 
tagjai a hivatalnoki rendeknek és karoknak – ezekből ki vannak zárva), de nem 
rendelkeznek egy nem-klientúra társadalom professzionális kamaráira jellemző 
szabadsággal. Hasonló mintázatokat találunk sok más szellemi munkavállaló ese- 
tében, akiknek kiszolgáltatott, az egyedi önkénynek kitett, függelmi helyzetbe kény-
szerített társadalmi csoportként a vazallusi helyzete nem párosul formális vazal-
lusi státussal. Ez teszi korlátozottan alkalmassá az akár megvilágító erejű feudális 
metaforák használatát. A patronális kamarákban és háttérintézetekben igen 
széles a pénzek és állások allokációjának önkényességi amplitúdója [→ 2.4.6.], 
s emiatt ezek az intézmények nemcsak transzmissziós szíjak [→ 4.3.2.3.], hanem 

51 Lakner, „Szemek a láncban”, 218–221.
52 Sievers, „Academy Science in Central Asia 1922–1998”.
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lojalitásgarantáló állami szervezetek is. A liberális demokráciák autonóm kama- 
ráinak minőségbiztosítási funkciójának helyébe a zsarolási funkció lép.53

Túl az önkényes allokáció közvetlen fegyelmező és közvetett jelző hatásán, 
jellemzően megjelenik az erőforrások áramlásának állandó minisztériumi kont-
rollja is. Tanulságos példaként szolgál erre a posztkommunista tudományos aka-
démiák sorsa. Az iszlám történeti régióban a Kazah Akadémiát már az 1990-es 
évek során beolvasztották a Tudományügyi Minisztériumba,54 a Türkmén Aka-
démia pedig nagyarányú leépítéseken és átszervezésen ment át, s 2019-ben az 
intézmény állami finanszírozása is megszűnt.55 A keleti ortodox régióban az 
orosz akadémikusoktól elkülönítették a kutatókat, és utóbbiakat beosztották egy 
minisztérium alá, amely határozott időre szóló ösztöndíjak útján ellenőrizte a kuta-
tások finanszírozását.56 A nyugati keresztény régióban pedig a magyar maffiaállam 
– gyakorlatilag az orosz példát követve – áthelyezte az akadémiai kutatóhálózatot 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alá, a „gyakorlathoz köze-
lebb álló”, valamint „nemzeti” témák kutatását sürgetve.57

3. A harmadik lépés a rekrutációs folyamatok közvetlen ellenőrzés alá vonása. 
A patronális politika kiemelt célja az „új nemzeti” politikai és közszolgálati elit 
utánpótlása, melynek eredményeként létrejönnek a függőségek különféle, föntebb 
leírt formái. Jó példa erre az orosz Nemzetgazdasági és Közigazgatási Elnöki Aka-
démia megalapítása 2010-ben 14 országos és regionális közszolgálati akadémia 
összeolvasztásával,58 ami rímel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem magyarországi 
létrehozására, mely a budapesti Corvinus Egyetem közigazgatási karának, a Ren-
dőrtiszti Főiskolának és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek az egyesíté-
sével történt.59 Most már itt képzik a titkosszolgáktól a rendőrökig, a katonáktól 
az államigazgatás különböző szintjeinek köztisztviselőiig az egységes, katonás 
függelmi láncokba szervezhető szolgáló nemesi rend tagjait.

A középréteg másik pilléreként létrejön az udvari beszállítók klientúrája. Oroszországban 
és más, inkább a formális állami intézményekre támaszkodó patronális autokráciákban 
az állami holdingok töltenek be olyan funkciót, mint a fent említett kamarák: ezek révén 
válik lehetővé számtalan kisebb gazdasági aktor alávetése anélkül, hogy a fogadott politikai 
családnak magára kéne vállalni a napi igazgatás terheit. Ahogy azonban a maffiaállam a 
kapitalista piacok egyre nagyobb szegmenseit annektálja a fogadott politikai család paran-
csainak engedelmeskedő kapcsolati gazdaságba [→ 5.5-6], közvetett társadalmi patronali- 
záció megy végbe, és ennek megfelelően bővül az udvari beszállítókból álló klientúra. 

53 Lakner, „Szemek a láncban”, 221–222.
54 Sievers, „Academy Science in Central Asia 1922–1998”, 272.
55 „Turkmenistan to Cut State Funding for Science”.
56 Bíró, „Az Orbán-kormány tudósklubot csinálna az MTA-ból, megalakul a bölcsészet- és társadalom-

tudományi kamara”.
57 Kolozsi és Bolcsó, „Az MTA kompromisszumot kötött, lemondtak a kutatóintézeteikről”.
58 Forrat, „The Political Economy of Russian Higher Education”.
59 Lakner, „Szemek a láncban”, 224–225.
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Ahogy a gazdasági erőforrásokhoz jutás független csatornáit felszámolják, s a közbeszerzés 
normatív szabályait politikailag motivált diszkrecionális döntések váltják fel, az aláássa 
a független vállalati pozíciók jelentős részét. Például a közbeszerzési értékhatár sokszo-
rosára emelése a közbeszerzési kötelezettség alóli mentesítés tömegesítését tette lehetővé, 
míg a nagyobb beruházások esetében az egyedi mentesítésekre a kiemelt nemzetbiztonsági 
vagy nemzetgazdasági érdekre való parttalan hivatkozás nyújt jogi lehetőséget. A közpénzek 
felhasználásáról szóló diszkrecionális döntések útját még inkább ki lehet kövezni az össze-
férhetetlenségi jogszabályok szigorának további csökkentésével.60 A legjobb ajánlatot 
tevők sokaságának diszkrecionális kizárása a közbeszerzésekből, illetve a fellebbezési 
lehetőségek korlátozása pedig beindítja azt a szocializációs mechanizmust, amelynek nyo-
mán a vállalkozók vagy „önként” távol tartják magukat az állami megrendelések piacáról, 
vagy a politikai családba beágyazott patrónust keresnek, akinek az alvállalkozói lehetnek. 
Így épül ki az udvari beszállítók klientúrája egy patronális autokráciában.

Másfelől a formálisan magántulajdonban lévő, de valójában a patronális hálóhoz tar-
tozó megavállalatok – mint Magyarországon a Fidesz első kormányzása idején a Vegyép- 
szer, 2010 után pedig a Közgép – kialakítása módot ad arra, hogy alvállalkozóikkal 
beszállítói vazallusi láncolatot képezzenek. Elvben a megavállalatok alkalmazhatnának – 
versenyalapon – más-más alvállalkozókat minden elnyert közbeszerzés esetében, a gya-
korlatban azonban, ha formálisan egyetlen óriáscég nyeri el a közbeszerzéseket, udvari 
beszállítóinak bevált hálózatát használja, akik függővé válnak a megavállalat, illetve tágabban 
a fogadott politikai család monopszóniájától.61 A kívülálló gazdasági elemző számára sokat 
mondhat a profitráta mértéke: az átlagos vagy átlag alatti nyereség függésben lévő udvari 
beszállítókat jelez, míg az átlagot (messze) meghaladó profitráta arra utal, hogy a szóban 
forgó alvállalkozó valójában gazdasági stróman, akinek szerepe a pénz kitalicskázása [→ 
3.4.3., 5.5.4.3.].

Így vonják állami kontroll alá és szervezik az udvari szállítók függelmi rendjébe a 
gazdaság minél több szereplőjét. Nem egyszerű, hétköznapi korrupcióról van szó, hiszen 
az nem törekszik a források kizárólagos és teljes körű ellenőrzésére. A maffiaállam logikája 
más: ahogy a szervezett alvilág sem engedi, hogy felségterületén rivális járadékoltatók mű-
ködjenek, úgy a maffiaállam a forráselosztás területén is fel akarja számolni a tőle független, 
különösen a vélhetően vele szemben kritikus vállalkozóknak, intézményeknek az államtól 
függő forrásokból történő „etetését”. Ez okból a fogadott politikai család korlátozott 
hozzáférésű rendet hoz létre, ahol az általa uralt vagy befolyásolható források esetében 
már nincs valódi verseny, nincs szektorsemlegesség, és a kapcsolati piac-redisztribúció 
[→ 5.6.1.] érvényesítésének a jogi kereteit, feltételeit is megteremtik. Ez lényeges feltétele 
annak, hogy a gazdasági élet szereplőit megfelelően kondicionálják, és az új szabályok 
elfogadására késztessék. A maffiaállam szabályainak negligálása, a kirekesztettség nem-
csak reménytelenné teszi a forrásokhoz való hozzáférést, hanem még meg nem térülő 
kiadásokra is kényszerítheti a naiv vállalkozót.

60 Példa erre Magyarország esete. Mint tényfeltáró újságírók írják a 2015-ös költségvetési törvényről: 
„ugyan a nyertes pályázatokra és azok végrehajtására vonatkozó adatok maradnak nyilvánosak, de a 
vesztesekre vonatkozóak nem, sőt törölni kell őket az elbírálás után (ami szinte kizárja a visszaélések 
utólagos feltárását, lásd a trafik- és a földügyekben követett hasonló megoldást), mint ahogy a bírálók 
személyére vonatkozó adatot se kell mostantól közzétenni”. „Januártól könnyebb lesz lopni”.

61 A „monopszónia” a monopólium fordítottja: nem azt jelenti, hogy csak egy eladó van a piacon, hanem 
hogy csak egy vevő. (A szerk.)
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6.2.2.4. Felső és alsó klientúra: a piaci haszon és transzferek diszkrecioná-
lis ajándékokká alakítása
A középrétegen túl a klientúra felső rétege is ideáltipikusnak tekinthető. Az ideáltipikus 
patronális autokráciában a társadalmi hierarchia csúcsán a klientúratársadalom tiszta 
képét láthatjuk, ahol gyakorlatilag minden aktor az egypiramisos patronális háló része. 
Szimptomatikus ennek a megjelenése az ún. „legbefolyásosabb emberek” listáján, amiket 
évről évre publikálnak számos posztkommunista országban.62 Míg a hatalommegosztás 
elvén alapuló, plurális társadalmakban a befolyásos személyiségek listáján nem egymás-
sal hierarchikus, alá-fölé rendelt viszonyban lévő, hanem rendszerint autonóm, egymástól 
nem függő személyiségek találhatók (politikustól vállalkozóig, médiaszereplőtől egyetemi 
professzorig), addig a patronális autokráciák befolyáslistáira felkerülők döntő többsége a 
csúcspatrónus kegyének köszönheti befolyását, és e kegy megvonásával önértékén teljesen 
érdektelenné válik.63 Bármennyire is szubjektív e listák összeállítása, reflektál a valós füg-
gelmi helyzetre, ahogy az egypiramisos háló nem skálafüggetlen jellegére is. Rávilágítanak 
arra, hogy a társadalom csúcsain ugyanaz a patrónus–kliens típusú kapcsolatrendszer lé-
tezik, amely a társadalmi hierarchia alsóbb szintjeit is jellemzi.

A felső klientúrába beletartoznak egyrészt a közigazgatás magas jövedelmű tagjai. 
Rájuk utalt Anna Politkovszkaja újságírónő, amikor „lojális hivatalnokoligarchiáról” beszélt, 
melynek létrehozása szerinte „a putyini adminisztráció védjegye”.64 Másrészt ez átvezet 
bennünket egy, a felső klientúrát alkotó általánosabb csoporthoz, nevezetesen a fogadott 
politikai család oligarcháihoz, akik függő helyzetben vannak a rezsimmel és kiváltképp 
a csúcspatrónussal szemben. Ezek az emberek közvetlenül vagy közvetve, családtagjaikon 
és strómanjaikon keresztül [→ 3.4.3.] lényegében kizárólagos kedvezményezettjei (1) az 
állammal kapcsolatos minden – akár belső, akár külső erőforrásokból biztosított [→ 7.4.6.] 
és a csúcspatrónus által allokált – beszerzésnek és beruházásnak, valamint (2) annak a 
diszkrecionális szabályozói beavatkozásnak is, melynek révén az állam előnyben részesít-
heti őket [→ 5.4.]. Ezért is tévesek például a kommunista diktatúra különböző formáival 
vont párhuzamok, mert ott nem magánvagyonok épültek állami segédlettel, valamint 
a nómenklatúrát a mainál jóval kisebb mértékben jellemezték családi összefonódások. A 
maffiaállam viszont maga a besorozott fogadott család, mely vérségi és kvázi-vérségi, tehát 
erős kötések útján terjeszkedik, s az oligarchákat adoptálja vagy alárendeli az egypiramisos 
patronális rendszerbe [→ 3.4.1.3.].

A maffiaállam alapvető célja nem pusztán az, hogy intézményi szinten felszámolja 
az autonóm pozíciókat, hanem az is, hogy közvetlenül felszámolja az autonómia személyes 
pozícióit a politikai, gazdasági és közösségi szférában, és valamennyit patronális függéssé 
transzformálja. Bár nem mondható ideáltipikusnak, érdemes megemlíteni, hogy némely 
patronális autokráciákban a patrónus–kliens viszonyok a társadalmi piramis legaljáig 
terjednek.65 Az alsó klientúra legjobb, legszemléletesebb példája a magyarországi közmun-
kásoké. Egy, az Orbán-kormány által erősen átalakított intézményként a közmunkák nem 

62 Lásd például Rapoza, „Russia’s Top 10 Most Influential”; Szakonyi, „Befolyás-barométer”; „Топ-100 
Самых Влиятельных Людей Украины [Ukrajna Top 100 legbefolyásosabb embere]”.

63 Bozóki, „A Párttól a Családig”.
64 Politkovszkaja, Orosz napló, 370.
65 Lakner, „Szemek a láncban”, 232–234.
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pusztán a munkanélküliség enyhítésére létrehozott, hanem a politikai kommunikáció igé-
nyeihez igazított, bizonytalan pénzügyi hátterű központi programok (amelyek keretében a 
2014-es országgyűlési választás hónapjában kétszer annyian dolgoztak, mint egy hónap-
pal később, azaz a választásokat követően).66 Az így foglalkoztatottak nem csak az ideig-
lenességgel, kiszámíthatatlansággal és azzal vannak sújtva, hogy a törvényes minimálbér 
mintegy feléért dolgoznak, hanem azzal is, hogy alkalmazásuk és elbocsátásuk a polgár-
mesterek nem perelhető, diszkrecionális jogköre.67 Valójában olyan, központilag intézmé-
nyesített cselédmunka-rendszerről van szó, amelyben a foglalkoztatottak jogai és bizton-
sága még a két világháború közti időszak cselédkönyveseinek státusát sem éri el.68 Nem 
véletlen, hogy kénytelenek eltűrni, hogy közmunkásként kormányzati pártrendezvények 
biodíszleteiként kell asszisztálniuk, vagy kormánykritikus események ellentüntetőiként 
demonstrálniuk, vagy éppen helyi potentátok magánbirtokain dolgozniuk. Ez utóbbi 
lehetőség abból a belügyminiszteri törvénytervezetből bontakozott ki teljes pompájában, 
amelyet a parlament 2015 júniusában fogadott el, és amely lehetővé teszi, hogy a föld-
tulajdonosok májustól októberig napszámosokat vegyenek fel. Ezt az igényüket be kell 
jelenteniük a helyi polgármesternek: ő fogja kiválasztani a megfelelő közmunkásokat, 
„majd leadni a listát a járási hivatalnak, amely szól a közmunkás foglalkoztatójának, hogy 
mentse fel a »munkavégzési és rendelkezésre állási« kötelezettsége alól, a közmunkásnak 
pedig át kell mennie az idénymunkára, mert ha nem teszi, akkor három hónapra ki kell 
zárni a közmunkából és a segélyezésből is. A javaslat alapján pedig fel sem mondhatna 
például a rossz munkakörülmények miatt, mert ha otthagyja a neki kijelölt munkát, akkor 
három hónapra elveszítheti a közmunkát is”. A törvény másfelől három hónapra kizárja a 
közmunkából „azokat, akiknek közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonyuk, vagy 
akik saját maguk mondtak fel”.69

A jelenlegi magyar szabályozás szerint legalább harminc napi közmunkát kell teljesí-
teni, hogy valaki jogosult legyen akár a legelemibb szociális juttatásokra.70 Ennek a fegyel-
mező hatását láthatjuk a szociálisan leginkább sebezhető kistelepülések választási ered-
ményein. Hazai civil szervezetek mélyreható elemzése szerint azokon a településeken, 
„ahol a közfoglalkoztatás a munkavállaló korú népesség jelentős hányadát érinti, 2014 
áprilisában jellemzően sokkal jobban szerepelt a Fidesz–KDNP országos listája. Míg a 
kormány-pártok a kistelepülések 38 százalékában értek csak el kiemelkedő (saját országos 
átlaguknál 30%-kal erősebb) eredményt, addig a közfoglalkoztatás által leginkább érintett 
kistelepülések kétharmadában is kiugróan szerepeltek.”71 Egy másik civil szervezet, a Policy 
Agenda azt állapította meg, hogy a közmunkával minimálisan érintett településeken 
2014-ben a szavazók 42,3%-a választotta a Fidesz–KDNP országos listáját, 2018-ban 
pedig 55,4%. Ezzel szemben az „erősen” vagy „nagyon erősen” érintett településen ez 
az arány 49,7%, illetve 61,4% volt. Ha csak a „nagyon erősen” érintett falvakat nézzük, 
a kormánypártok támogatottsága 53,1% volt 2014-ben és 67,1% 2018-ban.72

66 „A szegények voksa”, 5.
67 Lakner, „Szegénységbe zárt ország”.
68 Vö. Császár, „A cselédség jogi helyzete a dualizmus-kori Magyarországon”.
69 „Pintér új ötlete: napszámosnak lehetne igényelni a közmunkásokat”.
70 Cseres-Gergely és Molnár: „Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac”.
71 „A szegények voksa”, 3.
72 Vaskor, „Elsült a Fidesz csodafegyvere”. A kutatásban a közmunkával „erősen érintett” települések közé 
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6.2.2.5. Az erős kötések ereje és a klientúratársadalom szociálpszichológiája

Jóllehet nagyban támaszkodnak a társadalmi érdekbeszámítás semlegesítésére [→ 4.3.], 
a csúcspatrónusok igen figyelemreméltó választói támogatottságot tudnak maguk mögött.73 
Gyakran felmerül, hogy vajon „miért szavaznak rájuk az emberek”, különösen a rendszer- 
szintű korrupció [→ 5.] és a patronális politikák kedvezőtlen szakpolitikai következményei 
ellenére [→ 4.3.4.1.]. Mint a következő részben részletesen lesz róla szó, az ideológia és a 
kommunikáció alapvető szerepet játszik a patronális autokráciák stabilitása szempontjából 
[→ 6.3–4.]. Azonban még a társadalmi struktúrák szintjén maradva, amit látnunk kell, hogy 
a klientúrák szilárdsága, tartóereje egészen más, mint egy nyílt hozzáférésű rend autonóm 
szavazópolgárainak politikai támogatása. A hatalmi kontraszelekció mechanizmusai révén 
pozícióba kerülőknek már van vesztenivalójuk – ez köti őket az új rendhez. Valóban, 
aki értetlenül nézi, hogy az emberek „miért szavaznak rájuk”, az figyelmen kívül hagy egy 
egyszerű tényt: hogy az erős kötések tényleg erősek – s még láthatatlanok is, ha az ember 
csupán a formális intézményrendszerre koncentrál.

Különösen igaz ez a szolgáló nemesek tagjaira, akik nem szakértelmük, hanem 
megkövetelt, feltétlen lojalitásuk révén jutottak pozíciójukhoz. Így elenyészik a szakmai, 
közszolgálati ethosz és tartás, amikor a patronális szolga úgy gondolhatja, hogy boldogu-
lásához elegendő a szakértelme, és elég politikailag semlegesnek lennie. A tudással kiér-
demelt pozícióból patrónusi kegy által juttatott – bármikor elveszíthető – állás lesz. Így 
a patronális szolga érdekeltté válik a rendszer fenntartásában, mert bármilyen változás 
egzisztenciális kockázatot jelent számára. A klientúrastátusban rejlő kiszolgáltatottság 
érzésének feldolgozása pedig növeli a késztetést a lelki azonosulásra, amivel e rétegben 
stabilizálódik a kormányzat átszellemült híveinek aránya.

Az átrostált rendben maradók fegyelmét növeli a jelenlegi és a képességeikkel a piacon 
szerezhető jövedelmek között tátongó szakadék is. Az udvari beszállítók és a felsőklien-
túra köreiben pedig a nyerni- és vesztenivaló egyenesen vagyonokban mérhető. Hiba lenne 
lebecsülni a rezsim erejét, mellyel megteremti a fogadott család kohézióját, a befogadottak 
lojalitását. Mint vasbetonban a vasszerkezet: a közvélemény-kutatások számára nem észlel-
hető dimenziója az egyedi akaratok társadalmi összetartásának, miközben a klientúra 
tagjai számára világosan rendeződik össze ideológia, program és egzisztencia.

A patronális autokrácia valójában „megbocsátó”, „befogadó” rezsim, csak épp más nor-
mák alapján, mint ahogy ezt a kifejezést használni szoktuk. A megtérésnek és a befoga-
dásnak megvannak a „családi szabályai”, kötelmei és jutalma. Sok rendszeridegennek tűnő 
személy megfér benne: egykori kommunisták, titkosszolgák, megtévedt értelmiségiek, meg-
szeppent művészek, valamikor magukat függetlennek gondoló vállalkozók. A populista 
retorika „nemzeti középosztálynak” láttatja őket, és annak is szeretik hinni magukat, pedig 
valójában csak a függelmi, vazallusi rendnek a „tisztesektől a tisztekig” tartó fokozatainak 
a besorozottai.

A kritikai attitűd elfojtásának eszköze az egzisztenciális kiszolgáltatottságra építő 
megfélemlítés. Ám a kiszolgáltatottság természete alapvetően különbözik az egykori
kommunista diktatúrát jellemzőtől. Akkor, ha valakinek volt lakása, a lakbér, a köz-

azok kerültek, ahol 2017-ben a munkavállaló korúak 10 és 20 százaléka dolgozott közmunkásként, míg 
a „nagyon erősen érintett” települések azok, ahol a munkavállaló korú lakosság több mint 20 százaléka 
közfoglalkoztatott.

73 Guriev és Treisman, „The New Dictators Rule by Velvet Fist”.
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üzemi díjak, a közlekedési költségek alacsony ára miatt viszonylag kevés jövedelemből 
is fenntarthatta magát. Ráadásul, az egalitárius (alacsony) kereseti viszonyok miatt nem 
léteztek a jelenlegihez mérhető jövedelmi és vagyoni különbségek. A politikai retorziók 
leginkább a szakmai, hivatali előmenetel megakadályozásában, publikációs moratórium-
ban, útlevélmegvonásban, hivatali vagy titkosszolgálati zaklatásban merültek ki. A bör-
tönbüntetésre ítélt személy családjának többi tagja pedig még így is fenntarthatta szerény 
anyagi színvonalát.

A rendszerváltás után az egzisztenciális bizonytalanság tartalma is megváltozott. 
Az egykori „kevés, de biztos” helyébe az „esetleg több, de bizonytalan” lépett. Csak 
látszólagos ellentmondás, hogy a gyarapodás ellenére az egzisztenciális bizonytalanság 
érzése jelentősen erősödött. Hiába nőtt a technológiai eszközökkel (mobiltelefonok, sze-
mélygépkocsik stb.) való ellátottság sokszorosára valamennyi országban, hiába költözhetett 
önálló lakásba vagy kerülhetett egyetemre a fiatalok jóval nagyobb része, mint korábban, 
vagy mehetett üdülni csak a horvát tengerpartra évente mintegy félmillió magyar, ha 
ezzel párhuzamosan megjelent a – sokszor kilátástalanul hosszú és generációkon át tartó 
– masszív, sok százezres munkanélküliség, bekövetkezett a lakosság széles rétegének – 
a válság következtében reménytelen – eladósodása, a kis- és középvállalkozási csődök 
tömege. Ma már van mit veszíteni, és egyik pillanatról a másikra nagyon sokan kerül-
hetnek egzisztenciálisan teljesen kilátástalan helyzetbe. Egy állás vagy éppen az állami, 
önkormányzati megrendelések elvesztése az addig stabil egzisztenciát vagy prosperáló 
vállalkozást egy pillanat alatt tönkreteheti. És egy olyan társadalomban, amelyben az állam, 
illetve a fogadott politikai család által ellenőrzött pozíciók és megrendelések különösen 
számosak, ez szinte természetesen fejlődik át egy klientúratársadalomba.

Stokes szerint a korlátozott hozzáférésű rendek uralmi elitjei által az átlagemberek-
nek juttatott anyagi támogatás „hatalomban tartja a diktátorokat azáltal, hogy lehetővé 
teszi számukra a választások megrendezését, ahol a versengést elnyomják, ugyanis azokat 
a szavazókat, akik a rezsim ellen szavaznának, visszatartja a retorzióktól való félelem”.74 
Egy kliens a fogadott politikai családdal fennálló konfliktusában állását, vagyonát, 
tőkéjét, szakmai és erkölcsi hitelét, sőt olykor még a szabadságát is kockára teszi [→ 
3.6.2.3.]. Nemcsak nullára kerülhet, hanem – eladósodása révén – mínuszba. Lecsúszása 
nem fokozatos, hanem zuhanásszerű is lehet. Számára a szembeszegülés – patronális 
retorziótól és zsarolástól függetleníthető egzisztencia híján – reménytelennek és igen 
veszélyesnek tűnhet. Különösen egy olyan természetű politikai erővel szemben, amely 
szisztematikusan törekszik az egzisztenciális helyzetek függelmi rendbe kényszerítésére és 
az egyéni autonómia alapjainak felszámolására.

Túl az anyagi érdeken és a megtorlástól való félelmen a rezsim támogatása őszinte is 
lehet a klientúra tagjainak körében. Ha még nem is beszélünk ideológiai meggyőződésről, 
a klientúratársadalomnak van egy sajátos szociálpszichológiája, mely megalapozza az 
alakoskodástól mentes támogatást. A szakirodalomban számos, erre vonatkozó felismerést 
találunk a társadalmi szintű Stockholm-szindrómától (amikor a fogoly beleszeret fogva 
tartójába, ezt esetben az autokratikus uralmi elitbe)75 a csúcspatrónusra irányuló társadalmi 
apakomplexusig. Ennek alapja az a kép, amit a csúcspatrónus kialakít magáról: ő az emberek 

74 Stokes, „Political Clientelism”, 648.
75 Kolesnikov, „Russian Ideology after Crimea”.
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és érdekeik védelmezője a különféle támadásokkal és sérelmekkel szemben.76 Azonban mi 
most egy mélyebb szociológiai tényre hívnánk fel a figyelmet, amely általában a térség 
történelméből, konkrétan pedig a posztkommunista társadalmak tapasztalataiból ered. 
A rendszerváltó országokban, a szovjet blokk hagyományos piacainak elvesztésével komp-
lett iparágak omlottak össze, és az addig csaknem teljes foglalkoztatottságot sokszázezres 
munkanélküliség váltotta fel. A szocialista munkaerő kapitalista környezetben történő 
leértékelődését súlyos gazdasági recesszió és magas infláció, néha egyenesen hiperinfláció 
kísérte, mely fölemészette a lakossági megtakarítások és vagyon komoly hányadát.77 Ha 
mindehhez hozzávesszük a piaci verseny általános bizonytalansága következtében hirtelen 
felerősödő stresszhatást, arra juthatunk, hogy a posztkommunista társadalom alapélménye 
a nyílt hozzáférésű rendről az egzisztenciális szorongás volt: a bizonytalanság érzete, 
illetve a minden elvesztésével fenyegető, nagyon is valószerű kilátástól való félelem.78 
A nyílt hozzáférésű rendet tehát negatív fejleménynek érezhetik, mint ami nem jár mással, 
csak elszegényedéssel és egzisztenciális szorongással.

Amikor egy ilyen rend helyén patronális autokrácia és klientúratársadalom jön létre, 
a patronális függés a biztonság érzetét nyújthatja. Ugyan a klientúrák tagjai elvesztik 
szabadságukat a patrónusukkal szemben, az utóbbinak kellő tartóssággal kell biztosítania 
számukra bizonyos előnyöket, hogy kialakuljon a függőség, s vele az egzisztenciális fenye-
getések lehetősége. Ezen előnyök, és a tartósságuk olyan kiszámítható környezetet teremt, 
amely ontológiai biztonságot generál: egy, a személyes biztonságérzetnek és bizalomnak 
a mindennapi rutin kiszámíthatóságából fakadó érzését.79 Sőt még a gondoskodás 
érzete is kialakulhat, ha nem minden juttatás automatikus, hanem egy részüket alkalmi 
(diszkrecionális) ajándékként kapják meg az emberek. Szemben az arctalan államappa-
rátustól érkező automatikus juttatásokkal, az ajándékozás azt az érzést kelti, hogy 
„gondoskodnak rólam” olyan vezetők, akik „gondolnak rám”. A függőségbe ágyazódott 
hálaérzet segíti a klientúratársadalom megszilárdítását, főként amikor az uralmi elit több 
választás után is hatalomban marad, az emberek pedig őket látják az egyetlen valódi 
lehetőségnek.

A pozitív érzelmek jól megfigyelhetők azokban a statisztikákban, amiket azután 
gyűjtöttek Magyarországon, hogy Orbán három választáson ért el minősített többséget, és 
nagyrészt stabilizálta rezsimjét.80 Ugyanis valóságos szakadék tátong a mobilitás érzékelése 
és a magyarok tényleges mobilitási esélyei között. A nem mobilis szellemi munkavállalók 
körében viszonylagos többségben vannak azok, akik felfelé mobilisnak tartják magukat 
(44%); az immobilis fizikai dolgozók között pedig abszolút többséget alkotnak (54%).81 
A mobilitás objektív hiánya ellenére kialakuló szubjektív mobilitásérzetet többféle tényező 
magyarázhatja, egyebek közt a fogyasztás mennyiségi és minőségi javulása, a műszaki 
fejlődés, vagy ha az intergenerációs mobilitás érzetéről beszélünk,82 a munkaerőpiac szerke-
zeti átalakulása, eltolódása a primer és szekunder szektortól a tercier szektor, a szolgáltatások 

76 Sebestyén, „Az Orbán-kormány és a társadalom tranzakcióanalízise”.
77 Rostowski, Macroeconomic Instability in Post-Communist Countries.
78 Vö. Weems et al, „Paul Tillich’s Theory of Existential Anxiety”.
79 Giddens, Modernity and Self-Identity.
80 Balogh et al, Származás és integráció a mai magyar társadalomban.
81 Balogh et al, Származás és integráció a mai magyar társadalomban, 28.
82 Vö. Balogh et al, Származás és integráció a mai magyar társadalomban, 26–27.
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felé. Élhetünk azonban azzal a hipotézissel is, hogy a mobilitás érzékelésére a biztonságérzet 
is hat, mivel az emberek nem tesznek egyértelmű különbséget a mobilitás és az általában 
vett „életesélyek”, tehát személyes életminőség javítását akadályozó bizonytalanság és meg-
rázkódtatások hiánya között.

A rezsim saját tevékenysége kétféle alapon erősítheti a biztonságérzetet. Egyfelől a 
fogadott politikai család a „mi” és „ők” populista ideológiai keretében értelmezi az ország 
és a világ történéseit, és folytonosan azt hirdeti, hogy megvéd „minket” (a jókat) az „ők” 
(a rosszak) által indított különböző támadásoktól, kritikáktól és azok negatív hatásaitól 
[→ 6.4.2.]. Amikor ezt a narratívát kommunikálja az uralt kommunikációs szférában 
[→ 4.3.1.2.], valamint kiszorító kampányokban [→ 4.3.3.1.], a fogadott politikai család 
a külvilágot általánosságban ellenségesnek, nem biztonságosnak, önmagát pedig 
ezzel szemben a nemzet védelmezőjeként és a biztonság zálogaként tudja feltüntetni. 
Másfelől a korlátozott hozzáférésű rend létrehozása az integrálás és felmorzsolás kettős 
stratégiájával jár együtt, hasonlóan, ahogy választási kampányok során a híveket mobilizál-
ják, a velük szembenállókat pedig demobilizálják [→ 4.3.3.1.]. Egyfelől a hatalmon lévők 
erős kötésekkel integrálják a klienseket az egypiramisos patronális rendbe, aktív engedel-
mességre és/vagy passzív elfogadásra kényszerítve a különféle klientúrák tagjait.83 Másfelől 
ugyanők felmorzsolják a patronális hálóból kimaradt csoportokat. Ez történhet passzí-
van, pusztán azáltal, hogy kihagyják őket az erőforrások allokációjából az amorális 
családközpontúság jegyében [→ 3.6.2.4.]. De aktív felmorzsolásról is beszélhetünk, ha az 
alternatív intézmények, kulcsfontosságú egyének és az ellenzék fenyegetésére, zaklatására 
vagy közvetlen megtámadására gondolunk [→ 3.3.9., 3.6.3.2.]. Így a fogadott politikai 
család csökkenti a kliensek által alternatív forrásokból elérhető hasznokat, értelmetlenné 
téve számukra az átállást. Mint azt a viselkedési közgazdaságtanból tudjuk, az emberek 
általában kockázatkerülők, és nem hoznak a bizonytalanság magas szintjével járó dön-
téseket.84 Ez azt jelenti, hogy még azok is, akik nem hisznek a populista narratívában, 
csak rendkívül ígéretes kilátások esetén veszik fontolóra, hogy támogatnak-e egy alapvető, 
rezsimszintű változást. Mivel éppen a fogadott politikai család semlegesít, számol fel vagy 
veszélyeztet minden tőle függetlenül létező, alternatív lehetőséget, az emberektől nemigen 
lehet elvárni, hogy hátat fordítsanak a patronalizmus bizonyosságának és mérsékelt 
előnyeinek a gyenge ellenzék és a nyílt hozzáférésű rend kínálta bizonytalanságért 
cserébe. Így egy stabilizálódott patronális autokrácia klientúratársadalma a patronalizmus 
egyensúlyi állapotába kerül.85

6.3. A hatalom stabilitása és a tömeges politikai 
meggyőzés

Az előző részből már kiderült, hogy a társadalmi patronalizáció a hatalom stabilitásának 
eléréséhez szükséges eszközként is felfogható. A 4. fejezetben úgy fogalmaztunk, hogy 

83 Kovách, Társadalmi integráció.
84 Kahneman, Gyors és lassú gondolkodás, 309–397.
85 Az elnyomó struktúrák támogatásának további magyarázatáról a bizonyosság, biztonság és társadalmi 

elfogadottság alapvető pszichés szükségleteinek tükrében lásd Jost, A Theory of System Justification.
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a hat rezsim-ideáltípus stabil és önfenntartó, de rámutattunk arra is, hogy a liberális 
demokráciák, a patronális demokráciák és a patronális autokráciák is többféle kihívással 
szembesülhetnek [→ 4.4.]. A patronalizáció azonban segíthet annak a másfajta kihívásnak 
az elkerülésében, amely (1) külön a vezető politikai elitre és hatalmi pozíciójára irányul, 
ami lehet szinonim a rezsimmel, de nem szükségképpen [→ 2.2.1.], és (2) a nép oldaláról 
érkezik, amely fenyegetheti az uralmon lévőket, ha a többség aktívan ellenük fordul. 
A kihívást akkor védik ki, és a vezető politikai elit hatalma akkor tekinthető stabilnak, 
ha az elitet a lakosság többsége vagy (a) aktívan támogatja, (b) passzívan eltűri, vagy (c) 
hatástalanul száll vele szembe.86 A társadalmi patronalizáció a hatalmi stabilitást szolgálja 
azzal, hogy olyan engedelmességi láncolatokat hoz létre, amelyek részint leérhetnek egé-
szen a társadalom alsóbb rétegeiig, részint pedig mélyebb szociológiai folyamatokra is 
támaszkodnak, mint a politikai cselekvési szféra semlegesítésének technikái. A patro-
nális autokrácia stabilitását az emberek függő helyzete és a rezsim fennmaradásában való 
érdekeltsége teszi tartóssá, már ami az emberek támogatását, belenyugvását és semle-
gesítettségét illeti.87

Azzal, hogy a társadalmi patronalizációt egy tágabb keretben értelmezzük, lehetőség 
nyílik arra, hogy megvizsgáljunk más módszereket is, amelyekkel különböző rezsimekben 
hasonló jellegű stabilitást érnek el. Ahhoz azonban, hogy hasznosíthassuk a rezsimstabilitás 
irodalmának meglátásait úgy, hogy közben következetesen a saját fogalmi keretünkben 
maradjunk, el kell választanunk egymástól két fogalmat: a „stabilitást” és a „legitimációt” 
(utóbbit a 4. fejezetben tárgyaltuk [→ 4.2.]). Amikor a mi fogalomrendszerünkben stabili-
tásról beszélünk, illetve az elérésének módjairól, valójában annak eléréséről van szó, hogy 
az emberek ne akarjanak aktorváltást kezdeményezni, vagyis elindulni egy olyan 
úton, amelyről feltételezik, hogy a vezető politikai elit távozásához vezethet. Ebben 
a kontextusban a legitimáció konkretizálja, hogy mit jelent az imént említett „út”: a 
rezsimeknek vagy választásos, vagy nem-választásos legitimációjuk van [→ 4.2.4.]. Így, 
noha sok szerző azt hangsúlyozza, milyen szerepet játszik a választások bevezetése a modern 
autoriter rezsimek stabilizálásában,88 a mi értelmezésünkben a választások csupán keretbe 
foglalják a hatalom stabilizálásának folyamatát. Ha a csúcsbéli rezsimtípusokat tekintjük, 
a kommunista diktatúrában a rezsimnek nem-választásos a legitimációja, úgyhogy a 
stabilitás a nem választásos helyreállítás, azaz az erőszakos lázadás vagy forradalom 
elkerülését jelenti. Ezzel szemben a patronális autokráciában választásos legitimáció van, s 
így a stabilitás nem mást jelent, mint a választási vereség elkerülését: a hatalmon lévőknek 
meg kell előzniük, hogy az emberek leszavazzák őket, miközben fontos, hogy ne ismerjék 
föl, hogy a választás nem járható út, mert azzal már megrendülne a rezsim legitimációs 
alapja [→ 4.4.4.2.]. Ami a harmadik csúcsbéli rezsimtípust illeti, liberális demokráciában a 
különbség az előzőekhez képest az, hogy választásokon való győzelem vagy vereség kérdése 
nem a rezsim stabilitásához kapcsolódik, ugyanis a kormányzó párt vagy pártok leváltása 
nem vonja maga után a rendszer egészének megváltozását is. A hatalmon maradás tétje 
így pusztán annyi, hogy a politikai szereplőt tisztességes választásokon ne szavazzák ki 
a hivatalából [→ 4.3.3.2.].

86 Vö. Dukalskis és Gerschewski, „What Autocracies Say (and What Citizens Hear)”.
87 A társadalmi érdekbeszámítás intézményeinek semlegesítése végső soron ugyanezt a célt szolgálja 

[→ 4.3.].
88 Áttekintést ad Gandhi és Lust-Okar, „Elections Under Authoritarianism”.
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Egyfelől az autokratikus rezsimek az emberek legitimitás-érzékeléséhez alkalmazkod-
nak azáltal, hogy választásokat tartanak,89 de másfelől a hatalmon lévőknek más, konkrét 
eszközökre is szükségük van, hogy a választásos legitimáció keretén belül elkerüljék az 
emberek aktív ellenségességét. A következőkben ezeket a „konkrét eszközöket” taglaljuk, 
vagyis azt, amit a tömeges politikai meggyőzés eszközrendszerének nevezünk.90 Ez két 
csúcsbéli rezsimtípus, a kommunista diktatúra és a patronális autokrácia esetében azonos 
a rezsimstabilitás más szerzők által azonosított pilléreivel, épp azért, amit elmondtunk: 
egy ilyen, egypiramisos rendszerben a vezető politikai elit leváltása egyszersmind a rezsim 
leváltását is jelenti.91 Johannes Gerschewski szerint a hatalom stabilitása kapcsán az emlí-
tett pillérek közül a három legfontosabb: (1) a legitimitás, amit ő úgy értelmez, mint 
„diffúz támogatást”, általános és hosszú távra terjedő hitet a rendszerben és valamely 
ideológia szerinti „helyességében”; (2) a represszió, amin a nyers erőszak alkalmazását érti; 
és (3) a stratégiai elitek (tényleges vagy potenciális ellenzéki vezetők, a gazdasági elit stb.) 
kooptálása.92 Az utóbbi kapcsán elfogadjuk Gerschewski definícióját:93

• Kooptálás a vezető politikai elitnek az a képessége, hogy a stratégiailag releváns 
aktorokat (vagy aktorok csoportját) magához kösse.

A másik két pillérre azonban már eltérő kifejezéseket használunk. A fogalmi koherencia 
megtartása érdekében a „legitimitás” szót nálunk az „ideológiahasználat” (vagy röviden 
„ideológia”), a „repressziót” pedig a „kényszer” helyettesíti. Ezen túl azonban Gerschewski 
csak általánosságban beszél a rendszerstabilitásról, és pusztán az első pillért tekinti olyan- 
nak, ami a nép szélesebb rétegeinek megtartására vonatkozik, míg a másik kettőnek az 
egyéni és kollektív formáit is egyaránt tárgyalja.94 Mi azonban már tárgyaltuk a stratégiai 
elitaktorok egyéni kooptálását [→ 3.3.9., 3.4.1.3., 3.5.3.2.] és a testre szabott kényszert [→ 
4.3.4.2., 4.3.5.2.], most pedig a társadalmi tényezőkre szeretnénk összpontosítani, úgyhogy 
az általános rezsimstabilitás kérdését most leszűkítjük annak kollektív aspektusára, azaz a 
már említett tömeges politikai meggyőzésre.

A 6.5. táblázatban felsoroljuk a tömeges politikai meggyőzés eszközeit, jelezve az egyes 
eszközök relevanciáját a három csúcsbéli rezsimtípusban. Az első eszköz a kényszer, ami – 
mint Gerschewski említi – együtt járhat az erőszak alkalmazásával, de a mi fogalmaink 
szerint nem erőszakos fenyegetések, például zsarolás vagy egzisztenciális fenyegetések 
formáját is öltheti [→ 2.2.]. Három olyan, függésben lévő csoportról kell szólnunk, amit 
az állam ilyen fenyegetésekkel vehet célba: (1) a transzferekből élők, főként a szegény, 
többnyire falusi emberek, akiket azzal a fenyegetéssel lehet kényszeríteni, hogy egyetlen 
jövedelemforrásukat diszkrecionálisan leállítják; (2) a közalkalmazottak, akiket el lehet 
bocsátani állásukból, esetleg családtagjaikkal együtt; és (3) a gazdasági aktorok, akik-
nek a jövedelme jelentős részben állami szerződésekből származik, vagy (ha patronális 

89 Schedler, „The Logic of Electoral Authoritarianism”, 13.
90 Vö. Guriev és Treisman, „Informational Autocrats”.
91 A „leváltás” viszont nem feltétlenül merül ki egy egyszerű kormányváltásban, hiszen a formális hatalom 

cseréje nem jelenti egyszersmind feltétlenül az informális hatalom átadását is. Mindezt tárgyaltuk a 4. 
fejezetben [→ 4.4.4.].

92 Gerschewski, „The Three Pillars of Stability”, 18–23.
93 Gerschewski, „The Three Pillars of Stability”, 22.
94 Vö. Gerschewski, „The Three Pillars of Stability”, 27–30.
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autokráciáról beszélünk) állami beszállítók, azaz a fogadott politikai család oligarcháinak 
és gazdasági strómanjainak alvállalkozói. Az ilyen aktorok közvetlenül függenek az 
államtól, azaz az uralmi elittől, és folytonosan fennáll a kockázata, hogy a támogatásukat 
megvonhatják [→ 5.4.1.2.]. Másodszor, ha a tömeges politikai meggyőzésre összpontosí-
tunk, a kooptálás nem mást jelent, mint a klientelizmus alkalmazását: a szavazópolgá-
roknak kedvező költekezést és „megvásárlásukat” a rezsim támogatása céljából. Ennek 
számos formája létezhet, az egyszeri szavazatvásárlástól az egalitárius és elitista módokon 
történő költségvetési beavatkozáson [→ 5.4.3.3.] át az életszínvonal folyamatos, gazdaság-
politikai eszközökkel történő emeléséig. Végül az ideológia lényege a médián keresztül az 
egész népességre irányuló kommunikáció, amivel az uralmi elit támogatására igyekeznek 
rávenni az embereket.

Az egyes csúcsbéli rezsim-ideáltípusokhoz egy-egy modellt társíthatunk, amit az 
általuk tömeges politikai meggyőzéshez ideáltipikusan használt eszközök konkrét „port-
fóliója” definiál.95 Liberális demokráciában alkalmazott, „demokratikus modellnek” 
nevezhető eszközegyüttesben a tömeges politikai meggyőzés elsődleges eszköze az ideo-
lógia. Mint kifejtettük, a liberális demokráciákban a pártversengést meghatározó fő 
törésvonalak ideológiai természetűek [→ 4.3.2.4.]. Mind a vezetők, mint a főbb ellenzéki 
pártok alárendelődnek a társadalmi érdek elvének, igyekeznek megvalósítani valamilyen 
ideológiát, és a társadalmi érdekbeszámítás megvitatási szakaszában megpróbálják el-
nyerni programjukhoz az emberek támogatását [→ 4.3.1., 4.3.3.1.]. A tömeges meggyőzés 
másodlagos eszköze a kooptálás az életszínvonal emelése és a klientelizmus révén, 
amikor a kormányzó párt választások idején támogatásszerzés érdekében „kiköltekezik”, 
azaz költségvetési beavatkozással él [→ 5.4.3.3.]. Természetesen demokráciákban a 
gazdaságpolitika önmagában is döntő fontosságú a hatalmi stabilitás szempontjából,96 
hiszen a megfelelő gazdaságpolitikai „mix” (rövid vagy hosszú távon) fokozhatja az állam-
polgárok jó közérzetét a pillanatnyi hazai vagy globális gazdasági környezetben. North és 
munkatársai szerint ez az összefüggés erős ösztönző az uralmi elitnek, hogy kerülje a széles 
körű járadékképzést, az ugyanis csődbe viheti a gazdaságot, míg a virágzó piacgazdaságok 
hozzájárulnak a nyílt hozzáférésű rendek stabilitásához a hosszú távú gazdasági prosperitás 
általános kilátásának köszönhetően.97

Kommunista diktatúrában a tömeges meggyőzés „kommunista modelljét” alkal-
mazzák, melyben a nómenklatúra elsődlegesen kényszert (erőszakot), másodlagosan 
kooptálást és harmadlagosan a nem erőszakos fenyegetések bizonyos formáit veti be ural-
mának fenntartása érdekében. A kényszerre hagyatkozás természetesen nem azt jelenti, 
hogy a párt örökös harcban áll egy aktívan ellenséges népességgel; inkább a tömeges terror 
jelenlétére, valamint az ellenzéki tevékenység általános tilalmára utal [→ 1.6., 4.3.]. Ez 
egyszersmind jelzőhatást is gyakorol a népesség többsége felé, amelyben passzív tolerancia 
alakul ki az elnyomás status quójával szemben.98 

95 Az egypiramisos hatalmi hálózatként leírható rezsimekben empirikusan többféle modellt különböztet 
meg Maerz „The Many Faces of Authoritarian Persistence” című írásában. A meggyőzés változó 
modelljeinek elméletibb jellegű leírását adja Dukalskis és Gerschewski, „What Autocracies Say (and 
What Citizens Hear)”.

96 Przeworski et al., Democracy and Development.
97 North, Wallis és Weingast, Violence and Social Orders, 129–133.
98 Vö. Guriev és Treisman, „The New Dictators Rule by Velvet Fist”.
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6.5. táblázat. A tömeges politikai meggyőzés eszközei a három csúcsbéli rezsimtípusban.

Célcsoport(ok) Az alkalmazás 
formája/eszköze

A tömeges politikai meggyőzésben milyen hangsúllyal 
alkalmazza egy…

Liberális 
demokrácia

Patronális 
autokrácia

Kommunista 
diktatúra

Kényszer

Erőszak 
alkal-
mazása

népesség
törvényesített 
(szürke és fizikai) 
kényszer

– + +++

Nem 
erőszakos 
fenyege-
tések

transzferekből 
élők

transzferek 
leállítása

– +++ –

közalkalmazottak elbocsátás – +++ +

gazdasági aktorok
kirekesztés 
(az állami) 
szerződésekből

– +++ –

Kooptálás népesség
klientelizmus 
/ életszínvonal 
emelése

++ ++ ++

Ideológia népesség média +++ +++ ++

Jelmagyarázat: +++: elsődleges eszköz; ++: másodlagos eszköz; +: harmadlagos eszköz; –: nem használatos a tömeges 
politikai meggyőzésben.

Ami a kooptálást mint másodlagos módszert illeti, kutatók gyakran beszélnek a kommu-
nista diktatúrák materiális legitimációjáról, vagyis hogy a gazdasági teljesítmény az ilyen 
rendszerek stabilitásának egyik forrása.99 Ebbe egyfelől beletartozik a nómenklatúra-tagság-
gal, illetve más kedvezményezett csoporthoz (például a munkások egyes fajtáihoz) tartozás-
sal járó, rezsim által biztosított magasabb életszínvonal. Valóban, a nómenklatúra nem az 
uralmi pozíciók puszta névsora, hanem státusok regisztere is: egy személy státusa magában 
foglalja, nemcsak a hatalmi szintjét, hanem a fogyasztói besorolását is, amennyiben a nó-
menklatúra és a társadalom egyes (formális) szintjein élő emberek más-más bürokrati-
kusan meghatározott fogyasztói kosárra jogosultak. Mindez része annak a bürokratikus 
erőforrás-redisztribúciónak, amelyet a nómenklatúra tagjai irányítanak, terveznek meg és 
hajtanak végre.100 Másfelől a pártállamok – főleg a kommunista diktatúrák puhább változa-
taiban – materiális jellegű „jóléti” programokat alkalmazhatnak, melyek célja az állam- 
polgárok életszínvonalának folytonos emelése normatívabb alapon.101 Lévén a pártállam 
rendelkezik a termelőeszközök monopóliumával, az életszínvonal-emelést egyszerűen 
elérheti a bérek és más jövedelmek emelésével. Az ilyen intézkedések materiális legiti- 
mációs hatása kapcsán több kutató a kommunista országokban megvalósuló „társadalmi 

99 White, „Economic Performance and Communist Legitimacy”.
100 Voslensky, Nomenklatura.
101 Kornai, „Négy jellegzetesség”; Széky, Bárányvakság, 112–138.
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szerződésről” beszélt, azt állítván, hogy az emberek „lemondtak szabadságukról” (azaz 
nem lázadtak az elnyomás ellen), cserébe azért, hogy az állam biztosítsa és fokozatosan 
javítsa az egzisztenciájukat.102

Az ideológia szerepe kommunista diktatúrákban ugyancsak nem elhanyagolható.103 
Bár kétséges, hogy egy, a kommunizmus gazdasági valóságával szembesülő ember tény- 
legesen meg van győződve arról, hogy „az élcsapat” az ő érdekeit szolgálja, az erőteljes 
propaganda és az alternatív média hiánya létrehoz egy zárt kommunikációs szférát [→ 
4.3.1.2.]. A kommunista propaganda valójában legalább annyira az ellenerők nélküli 
politikai hatalom kinyilvánításának módszere, mint a valódi meggyőzésé. Ilyen környe-
zetben az embereket folyamatosan bombázzák a rezsim üzeneteivel, miközben ritkán 
hallanak bármi mást: ahogy a rezsim maga, úgy annak értelmezési keretének csapdája 
is bezárul körülöttük.104 Végül a munkából való elbocsátások harmadlagos szerepet 
játszanak a tömeges politikai meggyőzésben. Hisz bár a rendszer iránti kellő odaadás 
kimutatásának hiánya elengedő indokot szolgáltathat, hogy valakit elbocsássanak a pozí-
ciójából, karriert csinálni pedig (különösen a kemény rendszerekben) elképzelhetetlen 
a kommunizmus nyilvánvalóvá tett támogatása nélkül, a kommunista diktatúrákra mégis a 
teljes foglalkoztatottság jellemző.105 Így a rezsim fenyegetései nem önmagában az emberek 
egzisztenciális helyzetére irányulnak, hanem sokkal inkább a személyes szabadságukra a 
kényszer elsődleges szerepet játszó eszközével.

Rátérve a patronális autokráciákra: a csúcspatrónus pragmatizmusa miatt némiképp 
félrevezető lehet bármilyen, többé-kevésbé statikus „modell” meghatározása. Gerschewski 
nyomán106 az intézményi komplementaritás fogalmát használhatjuk: egy olyan rezsim 
szemében, amelynek érdekében áll fenntartani az elnyomásmentesség díszleteit, az 
a racionális stratégia, ha kezdetben látszólag demokratikus eszközöket használ, és csak 
akkor vált át kevésbé demokratikusakra, ha az addigiak nem elegendőek a hatalom meg-
tartásához.107 Elemzési célokra mégis hasznos lehet, ha azonosítunk egy modellt, amely a 
patronális autokráciák politikai és szociológiai jellegzetességeire épül. Ennek megfelelően 
azt mondhatjuk, hogy a tömeges politikai meggyőzés „patronális modellje” elsődlegesen 
ideológiát és nem erőszakos fenyegetéseket alkalmaz, melyek között aligha lehet ideál-
tipikus fontossági sorrendet felállítani. Ebben a modellben a nyílt erőszak csak harmad-
rendű szerepet kap, amennyiben szórványosan bevetik azzal a céllal, hogy ráijesszenek 
a társadalom szélesebb rétegeire [→ 4.3.2.1.]. Ám az általánosabb értelemben vett erőszak 
mint az ellenzék letörésének eszköze a patronális autokráciákban csak egyének elleni 
fellépés formájában, eseti alapon és kizárólag a legrosszabb forgatókönyvként jelenik meg, 
míg a népesség egészével szemben ugyanúgy nem alkalmaznak nyílt erőszakot, ahogy 

102 Cook és Dimitrov, „The Social Contract Revisited”. Egyes Belarusz kutatók a Lukasenka-rezsim hosszú 
fennállását is egy hasonló „társadalmi szerződés” létének tulajdonítják, melybe leginkább a magas 
foglalkoztatási ráta, a lakhatási (például hitel-) támogatások, valamint az ingyenes köz- és felsőoktatás 
tartozik bele. Haiduk, Rakova és Silitski, Social Contracts in Contemporary Belarus.

103 Dukalskis és Gerschewski, „What Autocracies Say (and What Citizens Hear)”, 253–254.
104 Friedrich és Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy.
105 Kornai, A szocialista rendszer, 230–254.
106 Gerschewski, „The Three Pillars of Stability”, 27–30.
107 Vö. Maerz, „The Many Faces of Authoritarian Persistence”, 5–7.
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a demokráciákban sem.108 A kooptálás is csak másodlagos eszköz, bár egyaránt idetartozik 
(1) a klientelizmus és a nem-klientúracsoportok körében végzett szavazatvásárlás és (2) az 
általános gazdasági teljesítmény.109 Az elsődleges eszköz szintjére lépnek azonban a nem 
erőszakos fenyegetések: a klientúratársadalom létrehozása a zsarolás és egzisztenciális 
fenyegetés lehetőségeinek megteremtését jelenti, miközben – mint az előző részben 
beszéltünk róla – kialakulhat egy, a függőség tényéből fakadó biztonságérzet is.

A fenyegetések mellett a tömeges politikai meggyőzés másik elsődleges eszköze patro-
nális autokráciákban az ideológia. Igaz, nem alkalmaznak totalitárius ideológiákat,110 
és vannak választások, melyek hatalom általi manipuláltságának szintje megfelel annak, 
hogy mennyire korlátozott az uralmon lévők népakaratnak való kitettsége [→ 4.3.3.2., 
7.4.7.3.]. De a választási manipuláció leggyakrabban említett eleme a lejtős pálya, vagyis 
az uralt kommunikációs tér [→ 4.3.1.2.]. A patronális média önmagában nem sokat érne, 
ha nem volna tartalom, amivel a csúcspatrónus feltölthetné. S amivel tipikusan feltölti, 
az a populista narratíva, és ezt az ideológiai eszközt arra használja, hogy legitimálja 
lépéseit, és közelebb hozza választási győzelmét. Azzal, hogy szert tesz a népesség jelentős 
ideológiai támogatására, a populista csúcspatrónus (1) az elit számára csökkenti a meg-
győzés költségeit, hiszen egyszerűbb a kooptálás, ha az emberek elkezdik ideológiai 
alapon támogatni a rezsimet, és (2) azzal, hogy gyengül a potenciális ellenállás, kevesebb 
szükség van kényszerre.111 Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minél kevésbé érzik 
az emberek magukat elnyomottnak, azaz minél kevésbé érzik azt, hogy a rezsim miatt 
úgy kell cselekedniük, ahogy saját akaratukból nem tennék, annál kevesebb kényszert 
kell a kormányzóknak alkalmazniuk, és annál kisebb ellenállással kell az uralmi elitnek 
szembenéznie.

6.4. A diskurzusok szintje: az ideológia és a politikai 
piac
Ebben a részben az ideológia szerepét és jellegét vizsgáljuk az uralmi elit szemszögéből. 
Föntebb az „ideológia” kifejezés az emberek valóságos meggyőzésének eszközét jelölte, 
melynek révén az emberek jónak, megfelelőnek fogadhatják el a vezetőiket. Ám különböző 
diszciplínákban eltérő módon azonosítják ezt a fogalmat, ezért az „ideológia” terminus 
definiálása nem egyszerű feladat.112 Fogalmi keretrendszerünk céljára most az előző rész 
gondolatmenetét folytatjuk, azaz a következő meghatározást használjuk:

• Ideológia az a nézetrendszer, (1) amelynek tárgya a társadalom helyes működése, 
és (2) amelyet egy politikai aktor használ, aki a cselekedeteihez népi támogatást 
próbál szerezni.

108 Guriev és Treisman, „Informational Autocrats”.
109 Dukalskis és Gerschewski, „What Autocracies Say (and What Citizens Hear)”, 255–256.
110 Dukalskis és Gerschewski, „What Autocracies Say (and What Citizens Hear)”, 259.
111 Gerschewski, „The Three Pillars of Stability”, 29.
112 Áttekintést ad a vonatkozó szakirodalomról Stråth, „Ideology and Conceptual History”.
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Mindkét alpont meglehetősen konkrét jelentésre szűkíti le a definíciót. Ami (1)-et 
illeti, ezzel a definíció a politikai nézetrendszerekre szűkül: azokat a nézetrendszereket, 
amelyeknek tárgya nem a társadalom helyes működése, nem tekintjük ideológiáknak. 
A (2) miatt pedig még a politikai nézetrendszerek esetében is csak akkor beszélünk „ideoló-
giáról”, ha azt használják politikai kommunikációban is, vagyis abból a célból, hogy egy 
politikai aktor elnyerje a nép (választásos rezsimekben: a szavazópolgárok) támogatását. 
Ezenkívül, bár nem része a definíciónak, érdemes megkülönböztetnünk az ideológia egészét, 
azaz a teljes narratívát és koherens egésszé összeálló érvkészletet az ideológiai panelektől. 
Utóbbiak csak a narratíva egyes elemeit jelölik, avagy olyan konkrét érveket, amelyekből 
aztán összeáll az ideológia egésze.

Politikai elemzésekben az előbbi értelemben vett ideológiákat gyakran „készpénznek 
veszik”. Ha egy politikai aktor nacionalista paneleket hangoztat, azt mondják rá, naciona-
lista; ha jobboldali konzervatív paneleket, konzervatívnak tekintik stb. Az aktorokat kom-
munikált céljaik és pártprogramjaik alapján általában a bal–jobb és a liberális–konzer-
vatív tengelyen helyezik el.113 Ez a szemlélet azonban annak kockázatával jár, hogy 
összetévesztenek két eltérő állítást: (1) hogy az aktor egy bizonyos ideológiát kommunikál, 
és (2) hogy ez az ideológia a tényleges céljait fejezi ki. Ha egy aktort „nacionalistának” vagy 
„konzervatívnak” címkéznek, azzal az ideológiát az aktor meghatározó elemeként tüntetik 
fel, és ezzel azt sejtetik, hogy nemcsak kommunikálja az ideológiát, de komolyan is veszi 
– hogy ez a cselekvésének vezérfonala. Az állami szakpolitikák értelmezésekor is gyakran 
a vezetők kommunikációjából indulnak ki: mintha az intézkedések szükségképpen annak 
megvalósulásai volnának, amit az aktor hirdet, s ha mégsem azok, akkor az bizonyára csak 
azt jelenti, hogy az aktor „hibázott”, azaz nem sikerült összhangba hoznia az eredményeket 
a célokkal (noha nyilvánvalóan erre törekedett, hiszen ezt állította).114 Az ilyen elemzés 
valójában maga él egy igazolatlan előfeltevéssel: a priori feltételezi, hogy az aktor a társa-
dalmi érdek vagy az ideológia végrehajtásának elve jegyében cselekszik [→ 2.3.1.]. Az aktor 
vagy a rendszer működésének uralkodó elvéről tett efféle állítások azonban igazolásra 
szorulnak, úgyhogy nem lehet őket adottnak venni az elemzés implicit előfeltevéseiként.

Az implicit előfeltevésekből fakadó zavar kockázatát két lépés megtételével lehet 
kiküszöbölni. Először is el kell választanunk az ideológiák kínálati és keresleti oldalát. 
A kettő egybemosása vezet mindenekelőtt oda, hogy az ideológiákat készpénznek veszik, 
minthogy az aktort az emberek érdekei és értékei őszinte képviselőjének látják. Holott 
könnyen megtörténhet, hogy az aktor a retorikájában épít a létező társadalmi feszült-
ségekre, de az emberek körében népszerű és valóban átélt ideológiával olyan cselekmé-
nyeket akar elfedni, amelyeknek valójában semmi közük a deklarált célokhoz. Másodszor, 
funkcionalista megközelítéssel kell élnünk, azaz olyan szemlélettel, amely az ideológiát 
valamilyen cél eléréséhez szükséges eszköznek tekinti. A kommunikált paneleket nem 
kezeljük eleve úgy, mint a politikai aktor cselekedetei megértésének kiindulópontját, 
hanem annak fogjuk fel őket, amik: kommunikációs aktusoknak, amelyeknek a tartalma 
lehet, hogy segít az aktor más, nem kommunikációs cselekedetei magyarázatában, de 
lehet, hogy nem. Az aktor kommunikációs aktusait cselekedetei összességének részeként, 
nem pedig közvetlen magyarázataként kell tekinteni, mert csak így lehetséges olyan, 
elfogulatlan elemzés, amely egyik irányban sem él előfeltevésekkel az egyes panelek vagy 
ideológiák funkciójáról a tényleges politikai tevékenység tekintetében.

113 Franzmann és Kaiser, „Locating Political Parties in Policy Space”.
114 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 232–233.
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6.4.1. A kínálati oldal: ideológiaalkalmazó aktorok és 
rezsimek

6.4.1.1. Az ideológia általános funkciói

Az ideológia többféle funkciót tölthet be a politikai aktorok számára. Elemzésünk céljaira 
két ideáltipikus funkcióját azonosíthatjuk: lehet vezérfonal, és szolgálhatja az elfedést 
is. Az előbbi esetben – amit a „balostól” és „jobbostól” a „neoliberálisig”, „fasisztáig” és 
„kommunistáig” terjedő ideológiai besorolások is sugallnak – ideológiavezérelt aktorokról 
beszélhetünk:

• Ideológiavezérelt aktor az az egyéni vagy kollektív politikai aktor, aki/amely egy 
ideológiát követve cselekszik. Pontosabban egy politikai aktor akkor tekinthető 
ideológiavezéreltnek, ha (1) cselekvésének alapvető jellege vagy meghatározó 
alkotóelemei levezethetők a kommunikált ideológiai paneljeiből, (2) ritkán változ-
tatja ideológiai pozícióját, és (3) bármilyen ideológiai változást annak megfelelő 
cselekvésbeli változás is követ (értékkoherencia).

Meg kell jegyeznünk, hogy az „ideológiavezéreltség” – mint a 2. fejezetben már jeleztük – 
nem valamiféle belső meggyőződésre vagy a kormányzók pszichéjére utal; nem arra, hogy 
„igaz” hívők lennének. Amiről szó van, hogy igaz hívőknek látszanak: hogy a kommunikált 
ideológiájuk és a cselekvésük erősen korrelál, a „szavak és a tettek összhangja” figyelhető 
meg [→ 2.3.1.]. Pontosan ezért értjük a „vezérfonal”-funkción: az aktor alapvető (nyilvános) 
politikai céljait, stratégiáját és lépéseit le lehet vezetni az ideológiájából. Az ilyen aktorokról 
sem mondható el, hogy mentesek minden pragmatizmustól, nincsenek taktikai megfon-
tolásaik, és kizárólag saját ideológiájuk engedményt nem ismerő, vaskalapos végrehajtói. 
Az ideológiavezérelt aktorok köthetnek kompromisszumokat, kétségtelenül van poli-
tikai taktikájuk, és nagyon is érdekli őket a politikai hatalom, mint minden politikai 
aktort. Mi több, annak alapján, hogy mekkora hatalom megragadására törekszenek, az 
államműködés korábban tisztázott uralkodó elvei szerint [→ 2.3.1.] elkülöníthetjük azokat 
ideológiavezérelt aktorokat, akiket az ideológia végrehajtásának elve hajt (feltéve, hogy a 
hatalom kizárólagos birtoklása a céljuk), azoktól, akiket a társadalmi érdek elve (ha a céljuk 
nem a hatalom monopolizálása). A kiindulópontjuk azonban egy ideológia: a köz elé 
ideológiai, szakpolitikai célokkal járulnak, és ezekből engednek, ezekhez igazodnak a 
politikai taktikájukkal, s ezekért akarják megragadni a hatalmat. Wolfgang C. Müller 
és Kaare Strøm terminusával élve az ideológiavezérelt aktor „szakpolitika-központú” (pol-
icy-seeking), azaz „maximalizálni akarja a szakpolitikára gyakorolt hatását”, stratégiájának 
előterében a szakpolitikai célokkal kapcsolatos megfontolások állnak.115 Mint a szerzők 
kifejtik, az ilyen aktoroknak gyakran mérlegelniük kell, hogy mennyire ragaszkodnak a 
szakpolitikai preferenciáikhoz, és mennyire engednek belőlük, hogy elég szavazatot és 
kormányzati pozíciót szerezzenek a végrehajtásukhoz. Amikor ilyen „nehéz döntések” elé 
kerülnek, az ideológiavezérelt aktorok néha feláldozzák szélsőségesebb politikai céljaikat 

115 Müller és Strøm, Policy, Office, Or Votes?, 7.
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azért, hogy végrehajthassák a kevésbé szélsőségeseket (például kompromisszumot kötnek, 
hogy koalíciót alakíthassanak), de arra is hajlandók, hogy bizonyos szakpolitikai célok-
hoz való ragaszkodásnak megfizessék a politikai árát.116 Egy példa a posztkommunista 
régióból: Lengyelországban Kaczyński ragaszkodik a szigorú abortusztörvényhez annak el-
lenére, hogy azt a lengyelek kétharmada ellenzi, és a vezető politikai elitnek sem származik 
személyes anyagi haszna belőle.117

Amikor ideológiavezérelt aktorokról beszélünk, ésszerű valamely ideológia alapján 
azonosítani őket. Az ideológia ugyanis az aktor politikai cselekvései tekintetében magya-
rázó erővel bír, sőt akár prediktív erővel is, hiszen az aktor konkrét ügyekben nem változ-
tatja sűrűn az álláspontját. Gyökeresen más viszont a helyzet, amikor az ideológia elfedő 
szerepet játszik – vagyis az ideológiaalkalmazó aktorok esetében.

• Ideológiaalkalmazó aktor az az egyéni vagy kollektív politikai aktor, aki/amely 
valamilyen ideológiát kommunikál, de nem aszerint cselekszik. Pontosabban 
egy politikai aktor akkor tekinthető ideológiaalkamazónak, ha (1) a cselekvésé-
nek alapvető jellege vagy meghatározó alkotóelemei nem vezethetők le a kom-
munikált ideológiai paneljeiből, (2) gyakran változtatja ideológiai pozícióját, és 
(3) a cselekvésbeli változásait követik az ideológiai változásai, nem pedig fordítva 
(funkcionalitás-koherencia).

Az ideológiaalkalmazó aktor uralmi modelljéhez válogatja össze a hozzá illeszkedő ideoló-
giai eszközöket, illetve a politikai célszerűség igényeinek megfelelően váltogatja ideológiai 
paneljeit. Az „elfedés” mint funkció alatt azt értjük, hogy az aktor azért választ ki ideológiai 
paneleket, mert el akarja rejteni a tényleges céljait, egyfajta racionális és funkcionálisan 
cinikus hozzáállást valósítva meg. Az államműködés uralkodó elvét tekintve az ideoló-
giaalkalmazó aktorokat úgy azonosíthatjuk, mint akiket az elitérdek mozgat, vagyis a 
hatalom kizárólagos birtoklása és a személyes vagyonfelhalmozás a céljuk anélkül, hogy 
egy, a társadalomról alkotott ideologikus víziót követnének [→ 2.3.1.]. Olyannyira, hogy 
a koherenciát nem az ideológiai panelek összesített tartalmában találjuk meg, hanem 
az elitérdekre való összpontosításban, illetve abban, ahogy a panelek az elitérdeket szol-
gálják (funkcionalitás). Ez döntő különbség az ideológiavezérelt aktorokhoz képest, mely 
a következő megkülönböztetéshez vezet:

 ◆ értékkoherenciáról beszélhetünk, amikor az aktor ideológiája logikailag koherens, 
az alkalmazása pedig következetes (mentes az egymásnak ellentmondó állásfog-
lalásoktól és a kettős mércétől); így van ez az ideológiavezérelt aktorok esetében;

 ◆ funkcionalitás-koherenciáról beszélhetünk, amikor az aktor ideológiája egyfelől 
logikailag inkoherens és következetlen az alkalmazása (azaz ellentmondó állásfogla-
lásokat és kettős mércéket tartalmaz), másfelől azonban az ideológiai pozíciók ki-
választásának és változtatásainak mintázata koherensen levezethető pragmatikus 
megfontolásokból, azaz – ideológiaalkalmazó aktorok esetében – az elitérdekből.

116 Müller és Strøm, Policy, Office, Or Votes?, 9–15 és passim.
117 Lásd például „A lengyel kormánypárt szavazóit is megosztja az új abortusztörvény”. További tárgyalásért 

lásd Magyar és Mitrovits, „Lengyel–magyar párhuzamos rendszerrajzok”, 2. rész.
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Röviden összefoglalva, az ideológiai pozíció itt követi, nem pedig megelőzi a taktikai meg-
fontolásokat és a kompromisszumokat. Mint alább bemutatjuk, a hatalom kizárólagos 
birtoklása és a személyes vagyonosodás kettőséhez csak bizonyos ideológiai paneleknek 
illeszthetők hozzá logikailag. A panelek között vannak múló érvényűek, amiket ad hoc 
módon választanak ki és vetnek el egy-egy konkrét intézkedés igazolására, gyakran kö-
vetkezetlenül ahhoz az ideológiához vagy célokhoz képest, amiket az aktor (a) korábbi 
állítása szerint követett, illetve (b) állítása szerint más ügyekben követ. De némely panelek, 
mint például a posztkommunista patronális autokráciákban a „szuverenitás” és a „nem-
zeti érdek” gyakrabban ismétlődnek, és általánosabban használatosak a politikai cselekvés 
igazolására. Ez utóbbiak azt a látszatot kelthetik, mintha az aktornak csakugyan volna mo-
tiváló ideológiája, avagy a társadalom helyes működéséről alkotott, következetesen képvi-
selt elképzelése.118 Az ilyen aktort mégsem tekinthetjük ideológiavezéreltnek, éspedig két 
okból. Először is az ideológiaalkalmazó aktor definíciójának (2)–(3) pontja továbbra is 
alkalmazható rá múló érvényű paneljei miatt, melyek bősége legalábbis közelebb viszi az 
ideológiaalkalmazó aktor ideáltípusához, mint az ideológiavezéreltéhez. Másodszor viszont 
még az (1) pont sem áll fenn, mert az újra és újra előkerülő, általánosabb panelekből ki-
rajzolódó „vízió” is jellemzően túlságosan tág, vagyis az aktor cselekvésének meghatározó 
elemeit nem lehet levezetni belőle. Ezért ezek a panelek nem működhetnek vezérfonal-
ként, hanem kizárólag elfedésre szolgálhatnak, mert elég mozgásteret biztosítanak ahhoz, 
hogy előre nem definiált cselekvések egész skáláját igazolják velük. Máshogy fogalmazva, 
az ideológiaalkalmazó aktor alkalmazhatja ezeket az általános paneleket, de ezekkel nem 
ad magyarázatot arra, hogy konkrétan miért mindig azokat a cselekvési utakat választja, 
amelyek az elitérdek érvényesítéséhez vezetnek [→ 6.4.1.4.].

6.4.1.2. Ideológiavezérelt és ideológiaalkalmazó populisták

Az alkalmazott ideológiák (amiket fedőideológiáknak is nevezhetünk) tág volta vissza-
vezet a populizmus kérdéséhez. A 4. fejezetben úgy határoztuk meg a populizmust, mint 
hat sajátosság koherens egységét: (1) népszuverenitásra támaszkodás, (2) antipluralizmus, 
(3) plebiszciter jelleg, (4) a többségi elv uralma, (5) antielitizmus, (6) „mi” és „ők” retorika 
[→ 4.2.3.]. A populizmus azonban, mint kifejtettük, egyszersmind „vékony” ideológia is, 
vagyis nincsenek határozott körvonalai: csak az autokrata uralmának korlátlansága 
következik belőle, de az nem, hogy hogyan használja hatalmát. A populizmus valójában 
tökéletesen alkalmas a fedőideológia szerepére, pontosan azért, mert nincs logikai kap- 
csolat a „diagnózis” és a „terápia”, vagyis a kommunikált populista cél (például a „nemzeti 
érdek”) és az azt követő cselekvések között, mivel a hirdetett indítékot bármilyen közpoli-
tikai intézkedéshez hozzá lehet kötni. Ezért neveztük a populizmust korábban ideológiai 
eszköznek [→ 4.2.3.]. Valójában afféle „védőcsomagolás”: ebbe helyezhetik a politikai 
aktorok politikai terméküket, s ennek alapján állíthatják, hogy ajánlatuk az egyetlen legitim 
opció a versengő alternatívák közül, s hogy csak ez az egy „szolgálja a nép érdekét”.

Lényegi választóvonalat kell húznunk az olyan politikai aktorok, akik elsődlegesen 
valamilyen ideológiát vallanak, és csak másodlagosan kapcsolják hozzá a populizmust, 
illetve azok között, akik elsődlegesen alkalmazzák a populizmust, és ahhoz kapcsolnak 
különféle ideológiákból vett közpolitikai csomagokat. Más szóval meg kell különböztetnünk:

118 Egy ilyen jellegű értelmezésre példa Tölgyessy, „Válság idején teremtett mozdíthatatlanság”.
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 ◆ az ideológiavezérelt populistákat, akik a populista narratívát egy ahhoz tartósan 
hozzácsatolt, értékkoherens ideológia mellett alkalmazzák, és

 ◆ az ideológiaalkalmazó populistákat, akik a populista narratívát a funkcionalitás- 
koherencia jegyében alkalmazzák, bármilyen ideológia tartós hozzácsatolása 
nélkül.

Az aktorok politikai programja egyik esetben sem vezethető le magából a populizmus-
ból. De az ideológiavezérelt populisták intézkedések egy konkrét együttesét képviselik, 
és ragaszkodnak is hozzájuk: következetesen kitartanak mellette az idők folyamán, és en-
nek szellemében cselekszenek, ameddig van rá lehetőségük. Nem használják ki a popu-
lizmus elfedő jellegét, ami lehetővé tenné, hogy tetszésük szerint váltogassák a hozzákap-
csolt ideológiát. Ezzel szemben az ideológiaalkalmazó populisták a populista narratívát 
használják tartósan a célból, hogy kiaknázzák a rugalmasságát. Az ideológiaalkalmazó 
populisták számára nincs olyan ideológia, melyet tartósan hozzácsatolnának a popu-
lizmushoz. Ami van, az csupán az érték-inkoherens (de az elitérdek funkcionalitása szem-
pontjából koherens) panelek változékony együttese.

Az ideológiavezért populistákat a tartósan csatolt ideológiájuk alapján könnyen el 
lehet helyezni a bal–jobb vagy a liberális–konzervatív tengelyen.119 Az ideológiaalkalmazó 
populisták viszont se nem bal-, se nem jobboldaliak, és nem is ezek szélsőséges válto-
zatai. Ha valaki ideológiájuk szerint például a szélsőjobbra sorolja őket, az félrevezető, 
mert (1) azt sugallja, hogy az ideológiaalkalmazó populisták valójában ideológiavezéreltek, 
pedig nem azok, és (2) összemossa őket az ideológiavezérelt aktorokkal, akik nemcsak 
kommunikálják ugyanazt az ideológiát, de aszerint is cselekszenek. Az ideológiaalkalmazó 
populisták attitűdje és viszonya az ideológiához alapvetően különbözik a „hagyományos”, 
ideológiavezérelt bal- és jobboldalétól: (1) az ideológiai paneljeiket pragmatikusan válto-
gatják, és jobb- és baloldalról egyaránt választanak paneleket, melyeket meglehetős gyako-
risággal és szabadságfokkal cserélgetnek; másfelől (2) a kommunikáción túli cselekvésük 
alapvető jellegzetességeit nem lehet az ideológiájukból levezetni.

6.6. táblázat. A politikai aktorok ideáltípusai az ideológia szerepe szerint.

Ideológiavezérelt aktorok Ideológiaalkalmazó 
aktorok

Centrista
(bal/jobb, liberális/konzervatív)

Szélsőséges
(bal/jobb, liberális/konzervatív)

Totalitárius Ideológiaalkalmazó 
populisták

Nem-populista Ideológiavezé-
relt populista

Ideológiavezé-
relt populista

Nem-populista

Nem-antielitista Antielitista Anti-/nem-antielitista Elitista Antielitista

Pluralista Antipluralista Pluralista Antipluralista

Nem-teleologikus legitimáció Teleologikus/nem-teleo-
logikus legitimáció

Teleologikus 
legitimitás

Nem-teleologikus 
legitimitás

119 Igaz, a főáramhoz tartozó szakirodalomban eleve úgy kezelik a populistákat (azok antipluralizmusa 
és antielitizmusa miatt), mint ideológiai oldaluk radikális vagy szélsőséges képviselőit. Lásd Mudde, 
Populist Radical Right Parties in Europe.
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A 6.6 táblázat az ideológiavezérelt és ideológiaalkalmazó 
aktorok ideáltípusait mutatja a politikai szférában. Az 
ideológiavezérelt aktorok között először is meg kell külön-
böztetnünk a centristákat és a szélsőségeseket, melyek 
közül mindkettőnek van ideológiavezérelt populista és 
nem-populista változata. Politikai pozíciójukat tekintve 
mind a centristáknak, mind a szélsőségeseknek van per-
manens ideológiájuk, amely alapján vagy a bal-, vagy 
pedig a jobboldalhoz állnak közel.120 A centristák azonban 
középutas álláspontot foglalnak el, és ellenzik az olyan 
szakpolitikákat, amelyek radikális társadalmi változásokhoz 
vezetnének, míg a szélsőségesek épp az ilyen politikákat 
részesítik előnyben. Oldaltól függően a szélsőségesek 
balra húzó radikális közpolitikai változtatásokat sür-
gethetnek (amilyen a radikális jövedelem-újraelosztás a 
vagyoni egyenlőség jegyében), vagy pedig jobbra húzó 
változásokat (amilyen az alternatív életstílusok vagy a 
konzervatívok által erkölcstelennek minősített gyakor-
latok – LMBT-jogok, abortusz stb. – radikális tilalma).121 
A szélsőségesek között az ideológiavezérelt populisták és 
a nem-populisták elsősorban a pluralizmus kritériuma 
mentén különíthetők el egymástól. A mi terminológiánk 
szerint például a fasiszták szélsőséges ideológiavezérelt 
populistának minősülnek, míg a bal- és jobboldali an-
tidemokraták különféle típusai, akik „a képviseleti 
demokrácia normatív alapjainak delegitimálását és jogi- 
intézményi rendszereinek aláásását célozzák”, ugyan szintén 
szélsőségesek, de nem feltétlenül populisták.122

A liberális demokráciák pártrendszereit ideáltipi-
kusan a nem-populista centristák (nagy) többsége és a 
populisták és szélsőségesek (csekély) kisebbsége jellemzi. 
Az egészséges, stabilan működő liberális demokráciát úgy 
foghatjuk fel, mint amit a nem populista baloldaliak és 
jobboldaliak vezetnek ciklikus váltógazdaságban, melynek 
lényege a bal/jobboldalról, illetve a liberális/konzervatív 
álláspontok felől érkező visszacsatolás. Így kerülik el, hogy 
bármelyikük radikális intézkedéseket valósítson meg az 
általuk preferált társadalmi csoportjaik előnyére, illetve az 
ellenfeleik rovására (lásd 6.3. idézet).123

120 A bal–jobb tengelyt csak az ideáltípusaink definiálására használjuk, miközben tisztában vagyunk azzal, 
hogy az ilyen tengely nem foglalhatja magában a precíz, leíró kategóriák (Sartori-féle elvek szerint 
definiált) sokaságát, ami figyelembe kéne, hogy vegye a pártverseny sokkal több dimenzióját is. Vö. 
Albright, „The Multidimensional Nature of Party Competition”.

121 Ezrow, Homola és Tavits, „When Extremism Pays”.
122 Pappas, „Distinguishing Liberal Democracy’s Challengers”, 24–26.
123 Vö. Frankenberg, „Democracy”.

6.3. idézet. A centrista ideológiák mint a 
demokrácia visszacsatolásai.

„A […] politikai tagolódás két alapvető formája […] 
a bal- és jobboldaliság, vele párhuzamosan pedig a 
liberalizmus és konzervativizmus eszmerendszere. 
[…] Mind a kétszer két jelenség elválaszthatatlan 
a demokráciától. Lételemük ugyanis a tisztességes 
választási rendszer, mely váltakozó kormányra 
kerülésük, s ezáltal a mindenkori – demokrácián 
belül maradó – korrekció biztosítéka. […] Bal- és 
jobboldali, illetve konzervatív és liberális erők és 
eszmék [szerepe] éppen az, hogy egymással vívott 
politikai küzdelmeikkel javítsák a demokráciát. 
Nem mások, mint a demokrácia visszacsatolásai. 
[…] A demokráciát jellemző visszacsatolások 
azért fordulnak elő párokban, mert így tarthatják 
egymást sakkban, s ezáltal a visszacsatolás mecha-
nizmusának kiegyensúlyozott működését bizto-
sítják. Hol a baloldaliság, hol a jobboldaliság, hol 
a liberalizmus, hol a konzervativizmus játssza a 
pozitív vagy negatív visszacsatolás szerepét. Azaz 
hol az egyik, hol a másik akadályozza meg a másik 
eluralkodását. Valamit gyengít vagy valamit erősít 
a demokráciában. […] Ha a két pár bármelyik 
eleme túlsúlyba kerül, ha nincs megfelelő ellenerő 
vele szemben, akkor elfajul (csak az általa kiváltott 
pozitív visszacsatolás létezik), és megsemmisítheti a 
demokráciát. A politika nyelvén túlságosan radikális, 
»megváltó« jellegű lesz, a formális megközelítés 
szerint kiiktatja a negatív visszacsatolást, és […] 
útfüggőséget eredményez.” „[Ilyen esetekben] 
Norberto Bobbio megfogalmazásában »nincs sza-
badság«, azaz nincs demokrácia. A szélsőséges 
irányzatok szükségképpen a demokrácia politikai 
tagadását képviselik.”

– Ungváry Rudolf, A láthatatlan valóság: A fasisztoid 
mutáció a mai Magyarországon (Pozsony: Kalligram, 
2014), 71–75.
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A kommunista diktatúra egypártrendszerében [→ 4.3.2.4.] működő egyetlen 
kollektív politikai aktort, az állampártot totalitáriusként jellemezhetjük. Egyrészt a 
totalitárius pártok hasonlítanak – antipluralizmusuk miatt – a szélsőséges populistákra, 
és ugyancsak szélsőséges ideológiai pozíciót foglalnak el: ez volt történelmileg a fasizmus 
vagy nácizmus a szélsőjobb- és a marxizmus-leninizmus a szélsőbaloldalon. A totali-
tárius pártok viszont két tekintetben másnak mondhatók: (1) míg a szélsőséges populisták 
antielitisták, a totalitárius pártok elitisták (a marxizmus-leninizmus például egy „élcsa-
pat” uralmát feltételezi, amely „jobban tudja”, mi a nép érdeke, mint a nép maga [→ 
4.2.4.]); és (2) míg a szélsőséges populisták legitimitása nem-teleologikus, a totalitárius 
pártok teleologikus legitimitásra tartanak számot. Ezt a fogalmat Konrád Györgytől 
és Szelényi Ivántól kölcsönöztük, akik szerint a marxizmus-leninizmus teleologikus, 
amennyiben cselekedeteit egy utópikus végcél, a kommunista társadalmi berendezkedés 
kitűzésével igyekszik legitimálni.124 Rajtuk kívül teleologikus legitimitással csak egyes 
nem-populista szélsőségesek bírnak, akik azonban pluralisták (és nem-antielitisták). Az 
ilyen ideológiára nyilvánvaló példaként kínálkozik az individualista anarchizmus vagy 
radikális libertarianizmus, amely szélsőjobboldali álláspont utópikus társadalomképpel, 
ám egyszersmind pluralista, és nem használ populista narratívát.125

Végül a patronális autokráciákban az egypiramisos patronális hálót ideológia-
alkalmazó aktorok vezetik, ezért az uralmi elitet az ideológiaalkalmazó populisták közé 
sorolhatjuk. Ha a retorikájukat nézzük, hasonlítanak más populistákhoz – antielitiz-
musukkal, antipluralizmusukkal és nem-teleologikus legitimitásukkal –, de mint föntebb 
kifejtettük, nem tartoznak sem a jobb-, sem a baloldalhoz, lévén nem ideológiavezéreltek. 
Ezen a ponton jegyezzük meg azt is, hogy a patronalizmushoz és az elitérdek elvének 
követéséhez szükség van ideológiaalkalmazásra – nem pusztán definíció szerint, hanem 
mert nincs olyan, a népi legitimációval összeegyeztethető ideológia, sem jobb-, sem 
baloldali, sem egyéb, amely a személyes vagyonfelhalmozást pártolná. A vagyonosodást, 
hiába a patronális autokráciáknak a központi politika rangjára emelt alkotóeleme [→ 5.], 
nem lehet nyíltan beismerni a népi legitimációra, vagyis a közjó (és nem a „magánjó”) 
valamely értelmezésére támaszkodó politikai rendszerekben. A közjó interpretációjának 
patronális kisajátítása az, ami lehetővé teszi, hogy ezt az elvet is mint az államműködés 
uralkodó elvét legitimálják.

6.4.1.3. Ideológiavezérelt, ideológiaalkalmazó és ideológiasemleges 
rezsimek

Mindeddig az aktorokra összpontosítottunk, akiknek szavai és tettei összhangját vizsgálva 
egy fogalmi kontinuumot feszítettünk ki az ideológiavezérelt és ideológiaalkalmazó ak-
torok között. Ezeket a fogalmakat azonban rezsimekre is alkalmazhatjuk, aszerint, hogy 
az uralmi elit szavai és az állam tettei közötti összhangra (vagy annak hiányára) kon-
centrálunk. Más szóval az állam egészére, intézményeire és működésére kell összpontosíta-
nunk, és azt kell tisztáznunk, hogy a politikai cselekvés értékkoherenciát vagy funkciona-
litás-koherenciát mutat-e.

124 Konrád és Szelényi, Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.
125 Ezen álláspont egyik elsőszámú példája Rothbard, For a New Liberty. Az individualista anarchisták 

között vannak olyanok is, akik magukat baloldalinak tartják, bár ők a libertariániusok táborán belül 
csak egy kisebbség. Lásd Chartier és Johnson, Markets Not Capitalism.
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A rezsimek ideológia szerinti csoportosítása leginkább autokráciákban és diktatú-
rákban, azaz az egypiramisos hatalmi hálókban lehetséges [→ 3.7.1.]. Amikor ugyanis a 
hatalmi háló egy egy-piramis, a hatalmi ágak nincsenek szétválasztva, hanem a végrehajtó 
ág és a vezető politikai elit alá tagolódnak be. Az ilyen rezsimek tehát a végrehajtó hatalom 
és a vezető politikai elit céljait követve működnek, ebből pedig az következik, hogy az 
autokráciákat és a diktatúrákat ugyanúgy lehet jellemezni, mint a vezető politikai elitjüket. 
Ideológiavezérelt vezetők esetében, mint kommunista diktatúrákban a nómenklatúra, 
ideológiavezérelt rezsimről beszélhetünk; ezzel szemben egy elitérdeket követő, ideológia-
alkalmazó uralmi elit, mint a patronális autokráciák fogadott politikai családja, ideológia-
alkalmazó rezsimet jelent.

Az ideológiavezérelt rezsimek az ideológia végrehajtása elvének rendelődnek alá [→ 
2.3.1.], s így a formális intézményekkel – mint ahogy a lakossággal is – következetesen 
betartatják a központi ideológiát. Az államszervezet minden részlege ugyanazt az ideoló-
giát szolgálja a teleologikus cél jegyében, legalábbis a totalitárius rezsimek esetében. Egy 
ideológiaalkalmazó rezsimben viszont az államszervezet részlegei vagy semmilyen ideo-
lógiát nem szolgálnak következetesen, vagy pedig különböző, lokálisan funkcionális, az 
ideológiaalkalmazó vezetők elitérdekét szolgáló ideológiákat követnek. Máshogy fogal-
mazva, elképzelhető, hogy a rezsim egyes területei – például az oktatás – egy konkrét ideo-
lógiát követnek, ez azonban az ideológiaalkalmazásnak nem ellentéte, hanem evidens 
következménye: az egyes alrendszereket a legcélszerűbb, akár más alrendszerek 
ideológiaalkalmazásával teljesen ellentétes ideológiáknak vetik alá. Ezek általában 
olyanok, amelyek vagy „nem sok vizet zavarnak” (pl. kultúrpolitika), vagy közvetlenül 
szolgálják a jövedelmek korrupt elsajátítását (pl. sporttámogatás), vagy pedig olyan 
meggyökeresedett szövetségeseket találnak hozzá, amelyek bizonyos autonómia mellett 
ideológiavezérelten szolgálják ki a rendszer fő és alapvető céljait (pl. az oktatásban az 
egyház). Ez utóbbiak miatt tűnhet ideológiavezéreltnek az adott alrendszer, miközben 
a rendszer egésze nem értékkoherens, hanem funkcionalitás-koherens: a magyarországi 
rezsim az egyik ponton multiellenes hadjáratot hirdet, a másikon a „munkahelyteremtés” 
jegyében támogatásokkal halmozza el a külföldi tőkét; az egyik ponton bevándorlóellenes 
lépéseket tesz, a másikon letelepedési kötvényprogramot indít stb. A létrejövő struktúra 
emlékeztet arra, ahogy az ideológiaalkalmazó aktorok az ideológiai panelek valamely 
funkcionalitás-koherens együttesét használják. Egy-egy kommunikációs panel lehet 
önmagában értékkoherens, és egy adott állami részleg is alkalmazhat következetesen 
egy ideológiát, ha lokálisan az szolgálja az uralmi elit érdekeit. De „globálisan”, azaz 
minden panelt számba véve az ideológiaalkalmazó aktorok kommunikációja logikai 
következetlenségeket és ellentmondásokat mutat, éppúgy, ahogy egy ideológiaalkalmazó 
rezsimben az államszervezeti részlegek összessége is érték-inkoherens, viszont a funkcio-
nalitás szempontjából koherens. Mi több, míg némely területek első pillantásra ideológia-
vezéreltek, minthogy valamilyen ideológiai pozíciót jelöltek ki a számukra, az ideológia-
alkalmazó rezsim sűrűn váltogathatja az ideológiai paneljeit, és az adott területet (vagy 
bármely másikat) bármikor átprogramozhatja a hatalomkoncentráció és a személyes 
vagyonfelhalmozás ikermotívumainak megfelelően. Röviden, az egypiramisos rezsimben 
az egyes alrendszerekhez választott ideológiák többé-kevésbé konzekvens követése nem 
érinti a rendszer ideológiaalkalmazó jellegét: pont így működik az ideológiaalkalmazás.126

126 Vö. Váradi, „Polip-e?”, 205.
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Nehezebb viszont besorolni azokat a rendszereket, amelyekre a többpiramisos 
hatalmi háló és a hatalmi ágak szétválasztása jellemző. Konkrétan: a liberális demokrá-
ciákban a hatalom megoszlik, és az államhatalom részlegei, a minisztériumok és a hatalmi 
ágak (valamint a helyi önkormányzatok) nagy fokú autonómiát élveznek, azaz nem mind 
a vezető politikai elit céljait szolgálják [→ 4.4.1.]. A besorolás kérdésére azonban éppen 
ebből az alkotmányos jellegből következik a válasz. A politikai hatalom kizárólagos 
birtoklásának hiánya, az erős joguralom és a pártatlan állami intézmények (a független 
igazságszolgáltatás és törvényhozás) az ideológiák versengésének garanciái. Mivel a 
vezető politikai elitet egy (centrista) ideológia vezérli, az általa kontrollált intézmények 
természetesen követni fogják az ideológiáját, de – a szélsőséges vagy totalitárius rezsi-
mektől eltérően – nem kizárólagos módon. Az ideáltipikus liberális demokráciában az 
állam semlegességéről beszélhetünk: az állami intézmények nyíltak, és semleges játék-
teret kínálnak az ideológiák versenye számára a konstitucionalizmus elvei, az emberi 
jogok egyetemes tisztelete, illetve a társadalmi érdekbeszámítás jegyében [→ 4.2–4.3.].127 
Felvethető, hogy a konstitucionalizmus maga is egy ideológia, s ezért az ilyen rendszer 
szintén ideológiavezéreltnek számít, csakhogy az ideológia definíciójába belefoglaltuk, 
hogy egy politikai aktornak kell használnia, megpróbálván népi támogatást szerezni a 
tevékenységéhez. Liberális demokráciában a konstitucionalizmust, azaz az alkotmányosság 
elvét nem használják erre a célra, mert ideáltipikusan eleve mindenki tiszteletben tartja. 
Máshogy fogalmazva, a konstitucionalizmus adott mint keret, és ezen belül cselekszenek 
az aktorok, nem pedig mint alternatívát kínálják fel a szavazópolgároknak.128 Az ideológiák 
versenyében részt vevő nézetek és szereplők viszonylatában az állami intézmények nem 
részrehajlók, nem is alárendeltek (mint az ideológiavezérelt rezsimekben), hanem semle-
gesek. Ezért a liberális demokráciát a legjobban mint ideológiasemleges rezsimet katego-
rizálhatjuk: ez az elnevezés tükrözi azt a sajátosságot, hogy semleges keretet nyújt a társa-
dalmi érdekbeszámításhoz és a közjó társadalom általi kisajátításához. 

6.4.1.4. Az elitérdek és a fogadott politikai család karakteréhez illeszkedő 
fedőideológiák
Bár az ideológiaalkalmazó aktorok hajlamosak rá, és gyakran meg is teszik, hogy váltogat-
ják az ideológiáikat, vannak olyan paneljeik, amelyek a tartósabbak a többinél, vagy legaláb-
bis gyakrabban és több konkrét ügy kapcsán is használják őket. Valójában egy ideológiai 
panel használatának gyakorisága egyenesen arányos azzal, hogy logikailag mennyire 
tágak, vagyis hogy mennyire nem konkretizált a jelentésük. Ha egy panelhez bármilyen 
politikai intézkedés csatolható, egy ideológiaalkalmazó aktor erre a rugalmasságra építve 
ügyek széles skálájára alkalmazhatja. A skála másik végpontján vannak az „ügyspecifikus”, 
azaz egy konkrét ügyet, lépést vagy cselekvést igazoló panelek, melyeket csak egy adott 
ügy kapcsán használnak, máskor nem (pl. technokratikus érvek a jogszabályok formális 
indokolásában). Az ideológiaalkalmazó aktor érvei arzenálja ideáltipikusan nagyszámú 

127 Kis, Az állam semlegessége.
128 Igaz, az alkotmányos rend védelmére hivatott intézmények, például az alkotmánybíróság politikai 

aktorai a konstitucionalizmust használják cselekvésük igazolására. Ám nem arra használják, hogy népi 
támogatásra tegyenek szert, hiszen az ilyen testületeket jellemzően nem választják – pontosan azért, 
mert a konstitucionalizmus mint olyan nem a politikai versengés része. Lásd Sajó, Az önkorlátozó 
hatalom, 281–318.
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ügyspecifikus panelből (amiből tetszése szerint és alapjában következetlenül választ ki 
némelyeket és vet el másokat) és kisebb számú nagy, kevésbé konkrét panelből áll (amiket 
ritkábban váltogat). Az ügyspecifikus, élesebb körvonalú paneleket továbbá hozzácsatolják 
az általánosabb, kiterjedtebb és elmosódóbb panelekhez, mely utóbbiak így a narratíva 
stabil gerincévé válnak, és vonatkoztatási pontként szolgálnak az összes többi panel és 
kommunikáció számára.

A legtágabb és leggyakrabban használt panelek közül nem egyet a populizmus 
szolgáltat, mellyel az aktor a döntéseit megkérdőjelezhetetlenné, korlátlan uralmát pedig 
retorikailag legitimmé transzformálja. Így kerül sor a közjó interpretációjának patronális 
kisajátítására [→ 4.2.]: minden, amit az ideológiaalkalmazó populista „nemzetinek” 
vagy „a nép érdekét szolgálónak” minősít, a politikai intézkedés tartalmától függetlenül 
legitimációt nyer; ő pedig monopolizálja ennek a panelnek a használatát s ennélfogva 
a jogot, hogy meghatározhassa, hogy mi nemzeti és mi nem az.

Hasonló kisajátításra egyes kevésbé tág panelek is alkalmazhatók, amelyek jobban 
illeszthetők az adott rendszer sajátos jellegéhez. Vegyük a patronális autokrácia példáját, 
ahol a maffiaállam uralmi jellege a patriarchális családfő kompetenciáinak törvénytelen 
kiterjesztése a nemzet egészére [→ 2.4.5.]. A patriarchális családfőé, akinek háza népe 
felöleli a vér szerinti és fogadott rokonságot, a háztartás és a birtok különböző rendű és 
rangú szolganépét, valamint a lazábban kapcsolódó szolgálatokat végző személyeket. 
A patriarchális családfő rendelkezik személyek, javak, státusok felett.129 A maffiaállam 
mindezt nemzeti méretben hajtja végre: a társadalom legkülönbözőbb csoportjaihoz tartozó 
személyek autonóm státuszát számolja fel, s igyekszik őket a tradicionális patriarchális 
család mintái szerint magának alávetni. Ez részint az elitérdek, azaz a hatalom kizárólagos 
birtoklása és a személyes vagyonosodás kettősének megnyilvánulása, de mégis, annak 
egy sajátos formáját vagy altípusát jelenti, amihez sajátos ideológiai panelek csatolhatók. 
A rendszer koherenciáját a patriarchális családfő uralmi természetének kulturális 
mintái, valamint az ezekre épülő, ezekkel harmonizáló, akár más-más értékrendszerekből 
felszedett ideológiai panelek adják.

Természetesen az uralom ezen kulturális mintáihoz nem illeszthetők tetszőleges 
ideológiai panelek. Idegenek tőle például az egyén autonómiáját, szabadságát hirdető 
ideológiák, eszmerendszerek, míg a patriarchális családfői szerephez a „háza népét” uraló 
kollektivista ideológiai elemek könnyebben hozzáilleszthetők. Persze nem akármilyen 
kollektivista ideológia képes ezt a funkciót ellátni. A marxizmus-leninizmus osztályalapú 
és internacionalista kollektivizmusa a patriarchális családfő hatalmi mintáinak ideológiai 
legitimálására nem alkalmazható. Így leginkább jobboldali tekintélyuralmi rendszerek 
ideológiai készletéből szemezget.130 Példának okáért említhetjük a szélsőséges konzerva-
tivizmust mint a fogadott család által használható panelt. Ezt az ideológiát természetesen 
nem egészében használják föl, és még a maffiaállam ideológiai eszköztárába beépített 
elemeket is könnyen lehet, hogy átalakítják és átkeretezik, hogy áramvonalasabban 
szolgálják a legitimáció célját.131 De az érvelés alapjait, miszerint a nemzeti vagy vallási 
kultúrát meg kell védelmezni, és a devianciák nem megengedhetők, fenntartják, hogy 
ezzel legitimálják a társadalmi patronalizációt, illetve azon társadalmi autonómiák 

129 Vö. Weber, Gazdaság és társadalom, 2/3. kötet, 100–106.
130 Csepeli, „A maffiaállam használt ruhája”.
131 Jelentős, ezt a célt elérő mű Dugin, A negyedik politikai eszme.
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felszámolását, amelyeket a propaganda mint deviáns, a „normális” társadalmi rend 
szempontjából sérelmes jelenségeket vesz célba. Egyfelől fontos látni, hogy az ideológia 
valójában csak az elfedést szolgálja, hiszen a tetteikben nem alkalmazzák következetesen: 
a fogadott politikai család tagjai egyénileg büntetlenséget élveznek, és olyan életstílust 
választhatnak, amilyet csak tetszik. Másfelől a kisebbségi csoportok védelmére vagy a 
kritikus gondolkodás terjesztésére szervezett, az emberi jogokért és a konstitucionalizmus 
elveiért felszólaló vagy aktívan tevő civil szervezeteket, azaz röviden a rezsim szempont-
jából ellenzékiségbe hajó tevékenységeket könnyen delegitimálhatják a szélsőséges 
konzervatív panelekkel (mint Oroszország esetében).132

A „normális társadalmi rend” melletti érvelés ugyancsak használható a társadalmi 
mobilitás és gyakorlatilag minden olyan társalmi változás ellen is, ami fenyegetést jelenthet az 
egypiramisos hatalmi háló patronális hierarchiájára. Belaruszban például a hivatalos állami 
ideológia (amit maga Lukasenka, a csúcspatrónus úgy jellemzett, mint a marxizmus-
leninizmus, a konzervativizmus és a liberalizmus eklektikus kombinációját)133 amellett 
száll síkra, hogy őrizzék meg a nemzeti kultúrát a liberális értékek és szemlélet terjedésé-
vel szemben, a szükséges „ideológiai nevelést” pedig állami intézmények és különféle 
TRANSBO-k, a hatalom alá tartozó ifjúsági szervezetek és szakszervezetek végezzék. Mint 
Uladzimir Rouda rámutat, „[az] ideológiai munka gyakorlatából egyértelműen kiderül, 
hogy ez az eszmerendszer […] semmilyen módon nem korlátozza a jelenlegi kormányza-
tot. Ellenkezőleg, arra szolgál, hogy garantálja Lukasenka pragmatikus céljainak elérését: 
személyes kontrolljának megerősítését az államapparátus, az oktatási rendszer és a média 
felett”.134

További példák sorát találjuk azon panelek között, amelyeket a magyar maffiaállam 
használ a személyes vagyonosodás, az illegális favoritizmus és a központilag vezérelt 
céglerablások legitimálására (6.7. táblázat).135 Magyarország példája reprezentatív a 
patronális autokratikus működés tekintetében, s bár az, hogy milyen ideológiai paneleket 
használnak, a helyi (gazdasági) sajátosságok függvénye is, számos orbáni panelnek 
megtaláljuk a megfelelőjét más posztkommunista csúcspatrónusok retorikájában is. 
Hogy csak egy dolgot említsünk, ők is mind populisták, és gyakran hivatkoznak ők is 
a „nemzeti érdekre” a vagyonfelhalmozás kontextusában, a favoritizmust és a gazdasági 
patronalizációt a közjó egy interpretációjaként láttatva. Az alább tárgyalt, konkrétabb 
panelekbe is gyakran beleszövik a populista ideológiát, hiszen az – mint már említettük 
– a legitimációs narratíva gerinceként funkcionál. A konkrétabb paneleknek azonban 
mégis van egy sajátos, ügyspecifikus szerkezete. Mindegyikben szerepel (1) egy sajátos 
érvelési lánc a piacgazdaság, a versenypiacok vagy valami más, hozzájuk kötődő esemény 
„diagnózisával” és (2) egy javasolt „terápiával”. Azonban, ahogy a populizmus esetében, 
úgy itt sincs logikai kapcsolat a diagnózis és a megvalósított terápia között – mi több, a 
következő panelek mindegyikének az a célja, hogy delegitimálják az ellenkezést, illetve 
azt a pozíciót, ami a panelek által bírált struktúrák kormány általi megváltoztatásával 
szemben állna.

132 Wilkinson, „Putting »Traditional Values« Into Practice”.
133 Lukashenka, „O szosztojanyii Igyeologicseszkoj raboti i merah po jejo szoversensztvovanyiju [Az ideo-

lógiai munka helyzetéről és eszközeinek fejlesztéséről]”.
134 Rouda, „Is Belarus a Classic Post-Communist Mafia State?”, 267–269.
135 Az Orbán-rezsim narratíváinak átfogó elemzéséért lásd Madlovics, „A maffiaállam paravánjai”.
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6.7. táblázat. A személyes vagyonosodás fedőideológiai paneljei a magyar patronális autokráciában.

Cselekvés Ideológiai 
panel

Érvelési lánc Elfedő képesség  
(az érvelés funkcionális következménye)

Illegális 
favorit-
izmus

Etatizmus

A szabadpiaci ideológia nem vezetett jóléthez 
(hanem a 2008-as válságot eredményezte) à 
az államnak segítenie kell a nemzetgazdaságot 
(pl. egy „nemzeti burzsoázia” felépítésével)

Legitimálják a nem hatékony aktoroknak nyúj-
tott diszkrecionális előnyöket à a piaci koor-
dinációt felválthatja a kapcsolati koordináció

Anti-
liberalizmus

A (neo)liberális politika a multinacionális cégek 
uralmához és magas államadóssághoz vezetett 
à az államnak ezt beavatkozással vissza kell 
fordítania

Legitimálják a diszkrecionális költségvetési és 
szabályozói beavatkozást à a fogadott politikai 
család bármelyik (korábban szabad) gazdasági 
szektort patronalizálhatja

Illegális 
préda-
vadászat Igazságtétel

A korábbi elit csalárd módon szerezte vagyonát 
(a privatizáció soránà az államnak el kell 
vennie a Rosszak tulajdonát, és oda kell adnia 
a Jóknak

Legitimálják a nem pénzbeli tulajdon diszkre-
cionális lerablását à a fogadott politikai család 
bármelyik ellenfelének (célba vett áldozatának) 
a vagyontárgyait elveheti

Az illegális favoritizmus legitimálására használt első panel az etatizmus. Az érvelés első 
lépése ez esetben a piaci koordinációval szembeni általános bizalmatlanság, hozzákötve 
azt olyan válságokhoz, amelyek valóban világszerte tápláltak szkepticizmust és hívtak létre 
mozgalmakat a kapitalizmussal szemben.136 Mint egy Orbán fogadott politikai család-
jához tartozó politológus kifejti, a 2008-as nagy gazdasági válság után, „amikor a piac 
mindenhatóságába vetett neoliberális hit összeomlott, s a korábban fanatikus vallásosság-
gal benne hívők egyetlen entitáshoz, az államhoz mint szuverénhez tudtak csak fordulni 
segítségért, nemcsak a piaci szereplők jutottak csődbe, hanem […] a Breton Woods-i 
rendszer széthullása utáni liberális ideológia és nyugati államszervezés is”.137 Ez a megfo-
galmazás már magában foglalja az érvelés következő lépését, nevezetesen azt, hogy – mint 
az ideológiaalkalmazó populisták hirdetik – az államnak kell közbelépnie, és segítenie a 
nemzetgazdaságot, újra beindítania a növekedést, és támogatást adnia olyan „országos 
bajnokoknak”, akik a versenyképességet a nemzet iránti elkötelezettséggel egyesítik. 
Egyszerűbben szólva az államnak fel kell építenie egy „nemzeti burzsoáziát”, melynek fej-
lődését „fejlesztő állam” módjára kell beavatkozásaival serkentenie [→ 2.6.]. Tellér Gyula 
szavaival, az államnak be kell indítania a „»honorálás–teljesítmény–honorálás« ciklus”-t, 
ami pedig „egyfajta politikai »anyaméh« az új, teljesítménynyújtó társadalomrész meg-
formálására és megnövelésére”.138 Mint egy másik ideológus köntörfalazás nélkül kimondta: 
„Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Ezen azt értem, 
hogy olyan célokat tűzött ki a kormány, mint a hazai vállalkozói réteg kialakítása, az erős 
Magyarország pilléreinek a kiépítése vidéken vagy az iparban”.139 (Hasonlóan érvelnek egyfajta 

136 Áttekintést ad ezekről Tormey, „Anti-Capitalism”.
137 Zárug, „Leviatán ébredése”, 127. Zárug az utóbbi időben kritikusabb hangokat is megütött a rendszerrel 

szemben, az itt idézett szöveg azonban 2015-ben jelent meg. Vö. Zárug, Megtelt a fideszes kisgömböc.
138 Tellér, „Született-e »Orbán-rendszer« 2010 és 2014 között?”, 361.
139 Lánczi, „Viccpártok színvonalán áll az ellenzék”.
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„fejlesztő állam” mellett közép-ázsiai patronális autokráciákban, így Üzbegisztánban vagy 
Kazahsztánban is.)140

Az ilyen tervek liberális kritikusai gyakran azok racionalitását veszik célba – jelesül, 
hogy mennyire is ésszerű, hogy az állam építsen fel tőkéseket –, ennél azonban többet 
kell látni, hogy leleplezzük az ideológia fedőjellegét. Egyrészt valóban: Tellér állításával 
ellentétben a felsőklientúra állami erőből történő kinevelése nem egy teljesítménynyújtó 
társadalomrészt épít, hanem egyfelől korrumpál és a versenyre való nevelés helyett állam-
függővé tesz potenciálisan teljesítménynyújtásra alkalmas, a rezsim által preferált társa-
dalomrészeket, másfelől meg kiszorít értékteremtésre potenciálisan szintén képes, de a 
rezsim által nem preferált társadalomrészeket (tehát nem csak a „büntetetteket”, hanem 
a szükségszerűen kimaradóakat is). Ha egy pillanatra el is fogadjuk a narratíva céltételezését, 
az alkalmazott eszköz akkor is – mint mindig – visszahat a célra: a versenyképesnek szánt, 
állami erőből felnövesztett nemzeti tőke patronális függőségi rendbe tagozódik, mely a 
rezsim egyszemélyi irányítottsága révén szintén egyközpontúvá, hierarchikussá válik. Így ha 
ilyen elven is alakítják ki, a telléri „közösségelvű rendszer” valójában nem különböztethető 
meg hatásában a kisajátító és minden magasztos cél nélküli maffiaállam működése által 
létrehozott rendszertől (azaz a magasztos cél feltételezése sem változtat a rendszeren), 
hiszen a társadalom átalakításához használt eszközök pont egy, a teljesítménynyújtó aktorok 
kialakulását lehetetlenné tévő folyamatot idéznek elő, amely a maffiaállam kialakulásához 
vezet. Tellér nyelvén szólva: a „megalvadt struktúrák” föloldására tett kísérlet újabb, más 
személyek által benépesített alvadt struktúrákat képez.141

Másrészt azonban az etatista érvelés közgazdaságtani megalapozottsága valójában lé-
nyegtelen, mert fedőideológiáról beszélünk – ez pedig onnan látszik, hogy a fenti célkitűzést 
nem olyan közpolitika követi, mint amit előirányoz, vagy pontosabban: nem vezethető 
le a narratívából az a konkrét intézkedéssor, amelynek az indoklására használják. Az 
ilyen érvelések csak egyetlen dolgot legitimálnak valóban, a piacképtelen, nem hatékony 
aktoroknak való (diszkrecionális) kedvezést. Az azonban már az általános etatizmusból nem 
következik, hogy a csúcspatrónus lojális híveiből vagy akár családtagjaiból kell „nemzeti” 
bajnokoknak válniuk, sem az, hogy valakinek szinte varázsütésre „nemzetietlenné” kell 
válnia abban a percben, amikor illojális lesz [→ 3.4.1.4.]. A szavak és a tettek összhangja 
csak akkor valósulna meg, ha behelyettesítenénk (1) a nemzetet és a nemzeti érdeket a 
fogadott politikai családdal és annak érdekével, és (2) a kölcsönös támogatás eme körében 
részt vevők viszonyát a patrónus és kliens viszonyával. Ez a behelyettesítés azonban, 
mely összhangba hozná a narratívát a patronális autokrácia két alapelemével, korántsem 
magától értetődő, és az eredeti logikai láncban semmi nem is teszi szükségessé. Ezért 
egy leíró elemzésben a patronális autokrata etatizmusát nem indokolt másnak, mint 
fedőideológiának tekinteni, mely csak arra szolgál, hogy mindenkit, aki ellenzi a gazdasági 
patronalizációt, a szabadpiaci status quo illegitim oldalára lehessen szorítani.

A második panel, amit az illegális favoritizmus és a prédavadászat elfedésére egyaránt 
használnak, az antiliberalizmus. Ez a felfogás is egy bizalmatlanságban gyökerezik, de ez 
nem a piacgazdaság egészével, hanem szűkebben bizonyos „neoliberális” politikákkal 
szemben, amelyek „romlásba döntötték a nemzetet”. Ide sorolhatunk lényegében minden 

140 Kudaibergenova, „The Ideology of Development and Legitimation”. A fejlesztő államról lásd még a 2. 
fejezetet [→ 2.6.].

141 Vö. Tellér, „Született-e »Orbán-rendszer« 2010 és 2014 között?”, 366–367.
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olyan kritikát, ami a korábbi (2010 előtti) időszak liberálisabb intézkedései ellen irányul, 
a külföldi tőke „feltétel nélküli” befogadásától a multinacionális cégeknek (bankoknak stb.) 
a nemzet polgáraival, munkásaival szembeni „ellenőrizetlen uralmán” át a „közvagyon” 
privatizálásáig és az államadósság felhalmozásáig.142 A diagnózishoz kapcsolt terápia 
ebben az esetben megint csak az állam, de nem valamiféle általános, államba vetett 
hit szellemében, hanem mint felhatalmazás arra, hogy ezeket a folyamatokat állami 
beavatkozással visszafordítsák. Mint az Orbán-rezsim egy vezető közgazdásza írja: 
„Magyarországon a felhalmozódott problémák és feszültségek nemcsak gazdasági, de 
társadalmi téren is jelen voltak, nem csupán a korábbi nyolcéves hitelre alapozott jólét, 
majd gazdasági összeomlás miatt. […] Ebben a helyzetben a kétharmados parlamenti 
többség támogatásával a kormányzat nem kerülte el a konfliktusok vállalását, és gyökeres 
változtatásokat kezdeményezett a gazdaságpolitika majd minden területén. […] Röviden 
összefoglalva: az új kormány a közjó célját elsősorban az aktív munkaerőpiac és a szükséges 
területeken a nemzeti érdeket határozottan képviselő állam együttes megvalósításaként 
határozta meg. Ez radikális változást jelentett a megelőző húsz év gyakorlatával [sic], 
amely […] a nemzetközi intézmények által javasolt, a neoliberális gazdaságfilozófiára 
épülő úgynevezett washingtoni konszenzus jegyében zajlott”.143

Ezt az érvet ugyancsak patronális politikák: a diszkrecionális költségvetési és 
szabályozói beavatkozás elfedésére használják, és mivel ezeket használják a favorit-
izmushoz és a prédavadászathoz is, ezért segítenek legitimálni mindkét tevékenységet. 
A neoliberalizmussal szembeni érvelés delegitimálja azt az elgondolást, hogy bármely 
piacra való beavatkozás kapcsán korlátozni lehetne az államot; a multik megtámadása 
pedig legitimálja az azokra kivetett, működésüket gátló szabályozásokat és adókat, 
valamint a hazai versenytársaiknak nyújtott diszkrecionális támogatásokat. Ebből azon-
ban még nem következik, hogy az ország számtalan gazdasági aktora közül pont a foga-
dott politikai család lojális oligarcháinak és strómanjainak kell elnyerniük a támoga-
tásokat. Mégis, a diszkrecionális beavatkozás útján éppen a számukra generálnak jára-
dékokat a gazdasági verseny „győzteseinek” felülről történő kijelölésével és a velük 
szembeni (külföldi) verseny intenzitásának csökkentésével [→ 5.4.2.1.].144 Túl ezen, 
míg a kevésbé mobil külföldi cégek kénytelenek védelmi pénzt fizetni, vagy kivásárolják 
őket, a tevékenységüket könnyebben áthelyezőket vagy békén hagyják, vagy akár be is 
vonzzák az országba adókedvezményekkel és más diszkrecionálisan garantált előnyökkel. 
A posztszovjet patronális autokráciákhoz képest kiemelkedő gazdasági beágyazottsága 
révén Magyarországon az ilyen megállapodások még hivatalos formát is öltöttek: a kor-
mány ún. „stratégiai partnerségi megállapodásokat” köt a multinacionális cégekkel [→ 
7.4.5.]. A partner vállalatok termékeinek nagy része nem a hazai piacon kel el, így lehetetlen 
megfelelő hasznot törvényben kikötni, ugyanakkor magyar munkaerőt foglalkoztatnak, 
és utánuk itt adóznak. Ami az ideológiát illeti, azt kell látnunk, hogy ellentmondás feszül 
a multikkal szemben alkalmazott pragmatikus kettős mérce és a heves multiellenes 
retorika között – ez megint csak az antiliberalizmus fedőjellegét bizonyítja.

142 Mint azt Orbán kifejtette elhíresült, az „illiberális állam” építését bejelentő tusványosi beszédében. 
Orbán, „A munkaalapú állam korszaka következik”.

143 Barcza, „A magyar gazdasági modell”, 26. Nagyon hasonló érvelést fejt ki könyvében egy kormánypárti 
kutatóintézet, a Századvég vezető közgazdásza: György, Egyensúlyteremtés.

144 Békesi, „A maffiaállam gazdaságpolitikája”, 248. Vö. Orbán, „Száz év szorongás”.
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Végül egy, külön a prédavadászat igazolására használt panel az igazságtétel, amely 
annak a kiinduló tulajdonosi struktúrának az igazságtalanságával szemben fogalmazódik 
meg, melynek része volt a privatizációhoz kapcsolódó hatalomátmentés is [→ 5.5.2.2.]. Az 
ehhez a diagnózishoz kapcsolt terápia nem más, mint a tulajdonosi szerkezet politikai 
átrendezése: elvenni a tulajdont azoktól, akik jogtalanul jutottak hozzá, és odaadni a 
jogos tulajdonosoknak, avagy a „nemzeti” aktoroknak (hogy visszacsatoljuk ezt a panelt 
a populizmus általános fővonalához).145 Lánczi András, Orbán egyik főideológusa és a 
Budapesti Corvinus Egyetem rektora nagyon világosan fogalmaz: „Döntő kérdés, hogyan 
ítéljük meg a rendszerváltás tulajdoni átrendeződését. Volt egy spontán privatizációs 
szakasz közvetlenül a rendszerváltás előtt, amikor a kommunista hatalomhoz közelállók 
könnyen, törvényen kívül juthattak állami tulajdonhoz. Ez ugyan gyorsan véget ért, 
ám a törvényes privatizáció már sok elvtársnak adott lehetőséget – számos konstrukción 
keresztül – a vagyonhoz jutásra. […] Ne bűvöljön el azzal senki, hogy ami ma zajlik, »lopás« 
vagy »korrupció«. Nem, itt politikai forradalom zajlik gazdasági következményekkel. […] 
A választás tétje mindig elvi: a demokratikus képviselet nemcsak azt jelenti, hogy kit 
választanak meg az emberek, hanem azt is, mikor elégül ki az igazságosság érzülete”.146 
(Az igazságtétel, illetve a privatizáció felülvizsgálata más posztkommunista országokban 
is gyakori téma.)147

Az igazságtétel funkcionális következménye a tulajdonosi szerkezetek diszkrecio-
nális átrendezésének legitimálása, ahol a csúcspatrónus teljes szabadságot élvez a 
kedvezményezettek kiválasztásában éppúgy, mint a vagyonelvétel célpontjainak kijelö-
lésében. Mindez első ránézésre nem nyilvánvaló, mert az érvelés a nómenklatúra-tagok 
csalárdul szerzett vagyonáról szól, akiket lehetne olyan csoportként azonosítani, amelynek 
(e narratíva szerint) el kell venni a tulajdonát. De az érvelés máshogy épül fel: azt mondja, az 
egész induló tulajdonosi szerkezet mint olyan igazságtalan, innentől pedig úgy keretez (1) 
minden, az átrendezéssel szembeni ellenkezést, mint a status quo „igazságtalan” védelmét, 
és (2) minden átrendezési (prédavadászati) aktust, mint „az igazság” érvényre jutását. Ily 
módon nincs logikai tér megkérdőjelezni a prédavadászat célpontjainak kiválasztását: a 
csúcspatrónus véghezviszi az igazságosság interpretációjának patronális kisajátítását, 
hasonlóan a közjó interpretációjának kisajátításához [→ 4.2.3.].

Az igazságtétel mint panel a megfellebbezhetetlen erkölcsiség pozícióját mutatja fel, 
és ezzel teljes szabadságot ad a fogadott politikai családnak a prédavadászat célpontjainak 
kiválasztásában. A valóságban – mint azt az előző fejezetben kifejtettük – a ragadozó állam 
számos tényezőt fontolóra vesz a prédavadászat becserkészési szakaszában, azaz a zsákmány 
kiválasztása során [→ 5.5.4.1.], ám e tényezők egyike sem következik az „igazságtétel” 
érvéből. Éppen azért fedőideológia az igazságtétel, mert bár minden prédavadászati 
aktusra alkalmazható, nem vezethetők le belőle a konkrét prédavadászati aktusok, 
ahogy (akár az előző érveknél) a kedvezményezettek csoportja sem. Ha a rezsim tényleg 
a Lánczi-féle érvelést követné, akkor az eredmény (1) egy egyszeri aktus volna, amely (2) 
konkrétabban célozná meg a valóban csalárd módon vagyonossá lett tulajdonosokat, és 
(3) normatívan osztanák újra a tulajdont a kárpótolandóknak, vélhetően az egész népnek 
[→ 5.5.2.2.]. Az újraosztás azonban diszkrecionális, és azt, hogy miért pont a fogadott 

145 Mihályi, „Votes, Ideology, and Self-Enrichment”.
146 Lánczi, „Mi a tét?”
147 Denisova et al., „Who Wants To Revise Privatization?”
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politikai családhoz tartozó oligarchák, poligarchák és vérrokonok jutnak „igazságosan” 
a tulajdonhoz, és miért nem mások, nem indokolja az igazságtétel. Valójában az elitérdek 
az, ami indokolja – ezért mondhatjuk, hogy a fogadott politikai család a saját érdekében 
cselekszik, az igazságtétel pedig csak erre szolgáló alibi, ahol az „igazságosságot” funkcio-
nalitás-koherens módon határozzák meg (és definiálják újra és újra, szükség szerint) 
a fogadott család személyes vagyonosodási céljait követve.148

6.4.2. A keresleti oldal: az identitáspolitikától az összeesküvés-
elméletekig
Eddig a politikai piac kínálati oldalával foglalkoztunk. Az ideológiákat politikai aktorok 
által a cselekvésük népi támogatása érdekében használt nézetrendszerekként definiáltuk, 
és elválasztottuk az ideológiavezérelt aktorokat, akiknek az ideológia egyben cselekvésük 
vezérfonala is, és az ideológiaalkalmazókat, akik számára az ideológia, amit hangoztatnak, 
csupán a tetteik igazolásához használt, de azokat nem magyarázó fedőnarratíva. Az ideoló-
gia azonban mindkét esetben „politikai termék” abban az értelemben, hogy a politikai 
aktorok kiviszik a „piacra”, hogy eladják azt a „fogyasztóknak”, azaz a választópolgároknak. 
Ha a politikai aktorok, politikusok és poligarchák alkotják a politikai piac kínálati oldalát, 
akkor a nép alkotja a politikai kommunikáció keresleti oldalát [→ 4.3.3.1.].

Ebben a részben a keresleti oldalt vizsgáljuk, főként a populizmus iránti keresletet, 
valamint azt, hogyan aknázzák ki a populisták ezt a keresletet a megfelelő kínálat nyújtá-
sával. Először röviden áttekintjük a populisták által használt identitáspolitika gyökereit és 
megjelenési formáit, majd továbblépünk az „Isten, haza, család” hármasságához, amely 
a nép számára a konstruált identitás sarokköveit, a populista számára pedig a tényleges 
cselekvéséhez funkcionális paneleket jelent. Harmadszor rátérünk az „ellenség” meghatá-
rozására, aki a populista narratívában ezt az identitást fenyegeti, és akit ugyanakkor a 
kínálati oldal politikai aktorai funkcionalitás-koherens módon választanak ki és váltanak 
le mindig valaki másra, szükség szerint. Végül megmutatjuk, hogyan csúcsosodik ki 
az identitáspolitika az összeesküvés-elméletekben, s hogy ez utóbbiak milyen szerepet 
játszanak a populizmus kínálati és keresleti oldalán.

6.4.2.1. A populizmus keresletének funkcionalitás-koherenciája Nyugaton 
és Keleten
A funkcionalitás-koherencia nemcsak az ideológiaalkalmazó populistákra jellemező, ha-
nem azonosíthatunk egyfajta sajátos funkcionalitás-koherenciát a populista szavazók 

148 Néhányan, akik vitatják az ideológia szerepéről szóló felfogásunkat, azt mondják, hogy egyidejűleg 
kellene alkalmazni a mi leírásunkat és a maffiaállam önmagáról adott leírását: például azt mondani, 
hogy a maffiaállam valóban az igazságtétel jegyében cselekszik, csak az „igazságot” – jóllehet sajátos 
módon – az elitérdekkel azonosítja. Ez azonban szöges ellentétben van Occam borotvájával, illetve az 
egyszerűség (tömörség, parsimony) elvével. Ha van olyan elméletünk, amely megmagyarázza az állam 
működését (az elitérdekkel), akkor merőben redundáns egy olyan új elem bevonása, amely ugyanazt a 
működést magyarázná újra (az igazságtétellel). Ezért az igazságtétel, valamint a maffiaállam leírásának 
más, kisebb magyarázó erejű paneljeit kizárólag mint a kommunikáció részeit, nem pedig mint a rezsim 
tényleges magyarázó elveit kell kezelni. Lásd erről bővebben Madlovics, „A »fasisztoid mutáció« sikere?”
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esetében is.149 Ez abban nyilvánul meg, hogy olyan ideológiát választanak, amely a leg- 
alkalmasabb társadalmi és gazdasági státusuk megőrzésének céljára. Az emberek 
választása, hogy melyik oldalt vagy nézetrendszert támogassák, nem feltétlenül értékko-
herens, mi több, maguk is készek rugalmasan, változtatásokkal vagy alkalmi kivételekkel 
(kettős mércével) alkalmazni az általuk választott ideológiát. Ami számukra fontos, hogy 
a társadalmi helyzetük védelmezéséhez találjanak ideológiát különféle fenyegető je- 
lenségekkel, folyamatokkal és emberekkel szemben.

Nyugaton és Keleten más-más számít fenyegető jelenségnek. Nyugaton – Pippa Norris 
és Ronald Inglehart „kulturális ellenforradalomról” szóló könyve szerint150 – az 1970-es 
években megnövekedett a társadalmilag liberális, progresszív értékek (a szekularizmus, 
a kozmopolitizmus, az életmódok és népek sokfélesége iránti nyitottság, az LMBT-jogok 
melletti kiállás stb.) támogatottsága. A szerzőpáros úgy véli, hogy a társadalom azért karolta 
fel a posztmaterialista értékeket, mert materiális szükségleteit már sikerült kielégíteni, azaz 
az egzisztenciális biztonságuk minden korábbinál magasabb szintre jutott.151 Azonban az 
anyagi jólétet – mondják – újabban veszélyezteti egyfelől a bevándorlás és a diverzitás, 
másfelől a főként globalizációs politikákból fakadó gazdasági sérelmek. Mint a szerzők 
rámutatnak, azok az emberek, „akiknek az életesélyeit hagyományosan a nemzeti határok 
védték, […] ezeknek a határoknak a meggyengülését úgy érzékelik, mint a társadalmi 
helyzetüket és szociális biztonságukat érő fenyegetést”.152 A szerzők fő tétele az, hogy az 
ilyen veszélyérzet miatt visszájára fordult az 1970-es évekre jellemző létbiztonság hatása, s 
ez váltott ki a korábbi „csendes forradalommal” szemben egy kulturális ellenforradalmat: 
az emberek a „tekintélyelvű reflexeikre” hallgatnak, és (politikai) védelmet követelnek a 
biztonság nevében az instabilitással és zűrzavarral, valamint a konvenciók tisztelete 
jegyében a kívülállókkal és a faji/etnikai kisebbségekkel szemben.153

Itt jön be a képbe egy második elmélet, melyet Francis Fukuyama Identity  (Identitás) cí-
mű könyvében foglalt össze,154 s amely rámutat, hogyan nagyította fel ezeket a folyamatokat 
a politikai szféra az ún. identitáspolitika keretében (lásd 6.4. idézet). Fukuyama gondolat-
menete szerint az az egységes identitás, ami egy bizonyos nemzet tagjai számára közös 
alapot adott, széttöredezett többféle, egymással ütköző identitásra. Ironikus módon 
Fukuyama szűk negyedszázad után közös nevezőre jutott Huntingtonnal, aki A civilizációk 
összecsapásában azért bírálta a nyugati értelmiségieket, mert a nemzeti identitást támadták 
és részeire bontották azzal, hogy a csoportjogokat hangsúlyozták (az egyéni jogok helyett). 
Huntington 1996-ban úgy érvelt, hogy a nyugati civilizációnak „el kell utasítania a csábító, 
ám megosztottságot eredményező multikulturalizmust”;155 2018-ban Fukuyama már a 
megosztottság tényét állapítja meg, vagyis „kívülállók számára hozzáférhetetlen, egyre 
szaporodó identitáscsoportok”156 létezését, s ezeket a multikulturalizmus számlájára írja. 

149 Ezzel nem azt mondjuk, hogy minden populista szavazó ugyanolyan, csak azt, hogy van olyan sajátos 
attitűd, amely sokukra jellemző. Vö. Rooduijn, „What Unites the Voter Bases of Populist Parties?”

150 Norris és Inglehart, Cultural Backlash.
151 Lásd még Inglehart, The Silent Revolution.
152 Norris és Inglehart, Cultural Backlash, 136.
153 Norris és Inglehart, Cultural Backlash, 87–132.
154 Fukuyama, Identity.
155 Huntington, A civilizációk összecsapása, 326.
156 Fukuyama, Identity, 122.
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Pontosabban Fukuyama azt az identitáspolitikát tartja felelősnek, amely a marginalizált 
csoportokat nem mint egy közös nemzet elfogadott részeit emelte föl, hanem mint ki-
rekesztő, „törzsi” identitáscsoportokat, amelyek különböznek a társadalom többi részétől, 
és előjogaik vannak a többséggel szemben. Fukuyama úgy véli, hogy ezek a változások 
táplálták a jobboldali identitáspolitikát: a társadalmi hierarchiában magasan álló 
társadalmi csoportok úgy kezdték érezni, mellőzik őket, és viszonylagosan gyengült 
a társadalmi helyzetük, miközben más szubnacionális identitásúak – így a nők, a faji/
etnikai kisebbségek, az LMBT emberek – fontosabbá válnak a politikacsinálók szemében. 
Az egalitárius változások általában – és különösen az olyan közpolitikák, mint a pozitív 
diszkrimináció – az igazságtalan elbánás érzetét keltik a „vesztes” vagy mellőzött 
csoportokban, például a fehér férfi munkásokban. Ők a preferáltak érdekeit túlhang-
súlyozottnak, őket magukat pedig konkurens identitáscsoportoknak látják, amelyeket a 
politikusok a vesztesek, azok társadalmi helyzete és eredeti (konzervatív) értékei ellenében 
határoznak meg.157

Norris és Inglehart levezetéséhez képest Fukuyama tétele az érem másik oldala: 
az emberek nem csupán sérelmeiket élik meg, és nem csak stabilitást követelnek, hanem 
az establishmentet hibáztatják, és úgy érzékelik, hogy az ő jóllétüket áldozzák fel szűk 
marginalizált csoportok oltárán. Mindez nem egyszerű „rendpártiság”, „idegengyűlölet” 
vagy „rasszizmus”, hanem hogy az emberek úgy érzik, hogy a politikai osztály felőrli azt, 
amit egyes kutatók ontológiai biztonságnak neveznek:158 a már belakott mikrokörnyezetet 
a maga ismert viszonyítási pontjaival, és azzal a koordináta-rendszerrel, szokásokkal és 
akár a civilizációs identitáshoz tartozó normákkal [→ 1.3.1.], amelyek eladdig biztosították 
számukra a bonyolult világban való eligazodást és anyagi boldogulást. A nyugati országok 
populizmusa a reakció ezekre a társadalmi folyamatokra, illetve a mellőzött emberek 
megélt tapasztalataira. Ahogy Cas Mudde fogalmaz: „a populizmus illiberális demokratikus 
válasz a nem-demokratikus liberalizmusra”.159

A keleti országokban, azaz pontosabban a posztkommunista térségen belül 
ilyen folyamatok csak a nyugati keresztény történeti régióban mehettek végbe, ahol 
az ideológiavezérelt liberális erők meglehetősen sokáig kormányozhattak, és mind a 
globalizáció, mind pedig a kisebbségek érdekében bevezethettek intézkedéseket.160 Sajátos 
módon a nyugati tapasztalat csak mint elrettentő példa jelenik meg a keleti populisták 
retorikájában, akik úgy állítják be magukat, mint védelmezőket azokkal szemben, akik 
hasonló problémákat importálnának az országukba. Főként (1) az ideológiavezérelt 
centrista ellenzéket és a civil társadalmat (multinacionális NGO-kat stb.) és (2) különféle 
kisebbségeket és Nyugaton privilegizált társadalmi csoportokat tüntetnek fel úgy, mint 
a nép, azaz a többségi társadalom státusának és rendjének veszélyeztetőit.161 Mint 
Javlinszkij felidézi, Putyin a retorikájában „azt az összefoglaló képet adja a Nyugatról, 
hogy természetes ellensége számtalan áramlatnak és erőnek Oroszországon belül, akik 

157 Fukuyama, Identity, 116.
158 Áttekintést ad a fogalomról Kinnvall és Mitzen, „Anxiety, Fear, and Ontological Security in World 

Politics”.
159 Mudde, „The Problem with Populism”.
160 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 38–51; Róna, A Jobbik-jelenség.
161 Ennek az álláspontnak ad hangot az ideológiai munkák közül Dugin, A negyedik politikai eszme; 

Schmidt, Nyugaton a helyzet változóban.
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a »hagyományos« társadalom idealista képét dédelgetik a 
mai posztindusztriális társadalommal szemben […], amit 
ők a liberalizmus »mételyező« erőitől »megrontottnak« 
tartanak”.162 Mi több, Javlinszkij találóan jegyzi meg, hogy 
a Nyugatnak „a nemzet legfőbb és lényegében egyetlen 
ellenségeként” való ábrázolása „logikus folyománya az 
orosz establishment kedvenc mondandójának, miszerint 
akik a kormányt bírálják, azok az orosz nép ellen vannak, 
és külföldről befolyásolják őket.”163 Ez az érvelés termé-
szetesen központi szerepet játszik a patronális autokráciák 
populistáinak antipluralista mondandójában is [→ 4.2.3.].

A keleti populisták azonban mégsem egyszerűen csak 
felépítik az irántuk való keresletet: már meglévő társadalmi 
feszültségekre adnak választ. A szovjet típusú rendszerek 
bukásakor a társadalom jelentős része azt várta, hogy a 
nyugati típusú berendezkedéssel az élet minősége is szinte 
egy csapásra a nyugati társadalmakban tapasztaltakhoz lesz 
mérhető. Ezzel szemben, bár az elnyomás nagy rendszerei 
(a politikai diktatúra és a tulajdon állami monopóliuma) 
lebomlottak, a kiszolgáltatottság addig nem tapasztalt, új 
formái jelentek meg:

 ◆ Az emberek bőrükön tapasztalták a gazdasági át-
alakulással járó válságot, melyet fent már említet-
tünk, és később is tárgyalunk majd részletesebben [→ 
7.4.7.3.]. Amit itt most fontos leszögeznünk, hogy a 
válság nyomán szinte azonnal lezuhant a nyílt hoz-
záférésű rend támogatottsága a rendszerváltás után 
– nemcsak azért, mert a társadalom népes rétegeit 
taszította egzisztenciális szorongásba, hanem mert 
nem teljesítette a nyugati életszínvonal elérésének 
ígéretét.

 ◆ A privatizációs folyamatot igazságtalannak gon-
dolták, vagy azért, mert a hatalomátmentés eszközét 
látták benne [→ 5.5.2.2.], vagy egyszerűen csak azért, 
mert a népesség túlnyomó többségét kihagyták be-
lőle, a „nép” kimaradása a tulajdonszerzésből pedig a 
– valójában sohasem volt – közös vagyonból történő 
kiforgatás érzését okozta számára. Igaz, azokban az 
országokban, ahol az állampolgárok közti ingyenes 
szétosztást választották, a polgárok részesedhettek az 
egykori kommunista tulajdonból, de a meggazdago-

162 Yavlinsky, The Putin System, 94–95.
163 Yavlinsky, The Putin System, 94.

6.4. idézet. Az identitástól a nemzeten belüli 
identitásokig.

„Az identitás modern fogalmában három különböző 
jelenség egyesül. Az első a thümosz, az elismertetés 
vágya mint az emberi személyiség egyetemes 
vonása. A második a belső és a külső én közti 
különbség és a belső én morálisan magasabbra 
értékelése a külső társadalommal szemben. Ez csak 
a kora újkori Európában jelent meg. A harmadik 
a méltóság fejlődésben lévő fogalma, melyben 
nemcsak az emberek egy szűk osztályát illeti 
meg az elismerés, hanem mindenkit. A méltóság 
kiszélesedése és egyetemessé válása az én privát 
keresését politikai projektté változtatja. […] 
Minden egyes marginalizált csoport választhatott, 
hogy tágabb vagy szűkebb identitásértelmezéssel 
tekint-e magára. Követelhette azt, hogy tagjait 
a társadalom a domináns csoportokéval azonos 
bánásmódban részesítse, vagy tarthatott igényt 
egy külön identitására is a tagjai számára, és 
a társadalmi főáramtól különböző voltukban 
követelhetett számukra tiszteletet. Az idő múlásával 
inkább az utóbbi stratégia kerekedett felül. […] 
A multikulturalizmus […] egy olyan politikai program 
címkéje lett, amely minden egyes elkülönült 
kultúra és minden megélt tapasztalat egyenlő 
megbecsülésére törekedett, és kiváltképp azokéra, 
melyeket a múltban aláértékeltek. Míg a klasszikus 
liberalizmus az egyenlő individuumok autonómiáját 
kívánta védeni, […] a multikulturalizmus a kultúrák 
egyenlő tiszteletét hirdette, még akkor is, ha ezek a 
kultúrák csorbították a bennük részt vevő egyének 
autonómiáját. [Az identitáspolitika] viszonylag új és 
szűkebben meghatározott marginalizált csoportokra 
[irányítja a figyelmet, és] eltereli a régebbi, nagyobb 
csoportokról, amelyeknek a komoly gondjairól 
mindmáig nem szokás tudomást venni. […] A vidéki 
emberek, akik a populista mozgalmak gerincét 
alkotják, […] gyakran meg vannak győződve arról, 
hogy a kozmopolita, nagyvárosi elitek súlyosan 
fenyegetik hagyományos értékeiket. […] Az 
identitáspolitika az a szemüveg, amin keresztül az 
ideológiai spektrum legkülönbözőbb pontjain álló 
emberek a társadalmi kérdések zömét szemlélik, 
[és] az identitáscsoportok kezdik fenyegetésnek 
érzékelni egymást.”

– Francis Fukuyama, Identity: Contemporary Identity 
Politics and the Struggle for Recognition (London: 
Profile Books, 2018), 37., 107–120.
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dás csak keveseknek jutott osztályrészül, a nagy többség számára nem. Mindez 
általános ressentiment-hoz vezetett a nem-nyertes (vesztes) csoportokban.164 A pri-
vatizációt ezen felül annak törvényessége alapján is gyakran megkérdőjelezték; túl 
a korábban már idézett felmérési adatokon [→ 5.5.1.], elég annyit megemlítenünk, 
hogy 2006-ban az orosz lakosság háromnegyede „egyetértett” vagy „többé-kevésbé 
egyetértett” azzal, hogy az iparvállalatok privatizációja „súlyos törvénytelenségek” 
kíséretében ment végbe.165

 ◆ Az oligarchikus anarchia és az intézményesülés alacsony színvonala Oroszor-
szágban, Ukrajnában és más országokban nagyfokú bizonytalansághoz vezetett 
a szerződések és tulajdonjogok terén, főleg a vállalkozók szemszögéből. A gazdasági 
aktorok kiszolgáltatottnak érezték magukat versenytársként, beszállítóként s olykor 
prédaként a bürokráciával, a helyi oligarchákkal és – például Magyarországon 
– a multinacionális vállalatokkal szemben. A késedelmes állami kifizetések, a nyo-
mott beszállítói árak, a nagyvállalatokkal versenyképtelen kistermelői, kereskedői 
árak és a körbetartozások rendszere sokszor zavaróan függetlenítette a piaci sikert 
vagy kudarcot a tényleges teljesítményektől.

 ◆ Megnőttek a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek, részben az előbb felsorolt 
tényezők következtében, de a patronalizmus magas szintje miatt is. A posztkom-
munista társadalmak egyaránt megtapasztalhatták a piaci és a patronális egyen-
lőtlenségek [→ 6.2.2.1.] magas szintjét: mindez a privatizáció és a piacgazdaság, az 
átmenet oligarchikus anarchiája és/vagy a patronális demokrácia különböző sza-
kaszaiból származott. Mint Frye rámutat, a térségben az egyenlőtlenségnek része 
volt a politikai polarizáció fokozódásában is.166

A populisták kihasználták ezeket az érzéseket, és olyan narratívát adtak, amely egyértelmű 
oksági kapcsolatot jelölt meg ezen problémák és a piac, a liberális politikai elitek és/vagy 
az „imperialista” politikai és gazdasági aktorok között. Oroszországban, mint Politkovsz-
kaja írja, „a »demokrata« szó szerint szitokszóvá vált: az emberek a »gyemokrat« helyett a 
»gyermokrat«, azaz »szarokrata« szót kezdtél használni. Ez immár nem csupán a fanatikus 
kommunisták és sztálinisták körében volt bevett gyakorlat: a lakosság nagy része átvette 
tőlük. A »gyermokraták« hiperinflációt hoztak Oroszországnak, a szovjet időkből áthozott 
megtakarítások elvesztését […], valamint a rubel összeomlását”.167 Orbán Magyarországán az 
1990 és 2010 közötti időszakot „két zavaros évtizednek” nevezték a nemzeti együttműködés-
ről szóló hivatalos nyilatkozatban,168 a „liberális” pedig ugyancsak szitokszó lett, és Orbán is 
gyakran hivatkozik rá támadólag a beszédeiben.169 Eközben a magyar patronális média rend-
szeresen a mumus szerepét osztja a privatizációra, a liberális SZDSZ-re és Gyurcsány Ferenc 
volt szocialista miniszterelnökre,170 mondván, hogy „a csőd szélére” juttatták az országot.171

164 Denisova et al., „Who Wants To Revise Privatization?”
165 Frye, Property Rights and Property Wrongs, 174.
166 Frye, Building States and Markets After Communism.
167 Politkovszkaja, Orosz napló, 246.
168 Az Országgyűlés 1/2010 (VI. 16.) Ogy. politikai nyilatkozata a nemzeti együttműködésről.
169 Holmes, „Democracy for Losers”.
170 Tamás, „A Gyurcsány-eset”.
171 Lásd pl. Orbán, „Interjú a Kossuth Rádió »Vasárnapi Újság« című műsorában”.



6.4. A diskurzusok szintje: az ideológia és a politikai piac • 627

A megkonstruált oksági kapcsolatot elfogadva a posztkommunista térség populista 
szavazóiban ugyanaz az áldozattudat és ressentiment erősödött meg, mint nyugati meg-
felelőikben, és hasonlóképp ők is megváltásnak fogják fel a populista ajánlatot.172 A popu-
listák – mint azt a következő részekben részletesen elemezzük – a saját identitáspolitikai 
terméküket vezették be: a föntebb említett társadalmi csoportok átfogó identitást kaptak 
– ez lett „a nép” vagy „a nemzet” –, és a populisták ezt azonosították úgy, mint „a” 
védelemre szoruló identitáscsoportot. Mindez csak még élesebben rajzolja ki azt, amit 
a 4. fejezetben kifejtettünk: hogy a populisták azt mondják, hogy ők a nép és a nemzeti érdek 
egyedüli hiteles képviselői, minden más politikai aktor pedig illegitim [→ 4.2.3.]. A keresleti 
oldalon az embereknek azt mondják, hogy amikor társadalmi helyzetük és biztonságuk 
forog veszélyben, akkor valójában „a népet” vagy „a nemzetet” éri támadás; a kínálati 
oldalon pedig az ideológiaalkalmazó populisták a „nemzet” fogalmát fedőideológiaként 
használják, (1) cselekvésüket a nemzeti érdek előmozdításához szükségesként láttatva és 
(2) minden kritikus hangot nemzetellenesnek állítva be.

6.4.2.2. „Mi”: a kétoldalú funkcionalitás-koherencia elérése az Isten, a haza 
és a család paneljeivel
A populista narratíva a „mi” és „ők” fekete–fehér világképére épül a Fukuyama által 
leírt kirekesztő identitáspolitika jegyében.173 Az első lépés az ilyen narratíva megkonst- 
ruálásában a „mi”, azaz egy közös diszkurzív identitás körülhatárolása. Mint Ernesto Lac-
lau kifejti, a veszteség és a ressentiment csoportérzelmei „nem mennének túl a szolidaritás 
bizonytalan érzésén, ha nem kristályosodnának ki [egy] diszkurzív identitássá […]. Csak 
a kristályosodásnak ez a mozzanata hozza létre a populizmus »népét«”. Laclau azonban 
megjegyzi azt is, hogy ez az identitás nem „az igények alárendeltje”, hanem „visszahat rájuk, 
és a viszony megfordítása révén elkezd úgy viselkedni, mintha az alapjuk lenne”.174 A lényeg 
itt az, hogy ha a „mi” a ténylegesen „vesztes” csoportok egybekovácsolásával konstruálódik 
is meg, az így keletkező identitás nem tekinthető pusztán a részérdekek összegének. Ellen-
kezőleg, egy új, kollektív identitás lesz saját vonatkoztatási körével és funkciójával. 
A „mi”-t összekovácsoló populista nemcsak arról dönt, hogy melyik (vesztes) csoportokat 
válassza ki, hanem a továbbiakban övé lesz annak a kizárólag joga is, hogy megszabja, 
kik tartoznak a „mi” csoportjához. Máshogy fogalmazva, a populista az identitás inter-
pretációját is kisajátítja, mivel ő lesz – akárcsak a közjó esetében [→ 4.2.3.] – az egyedüli 
legitim meghatározója.

Az ideológiaalkalmazó populisták175 számára az értelmezés kisajátítása garantálja, 
hogy a közös identitást funkcionalitás-koherens módon alkalmazhassák. Amit azonban 
elérnek, az valójában nem más, mint kétoldalú funkcionalitás-koherencia: olyan 
identitást alkotnak, amely illeszkedik a keresleti oldal pragmatikus szempontjaihoz 
(az igazságtételhez és a társadalmi helyzetüket féltők fenyegetések elleni védelméhez) 

172 Pappas, Populism and Liberal Democracy, 110–116.
173 Vö. Juhász és Krekó, „Kíméletlen törzsi logikával politizál az Orbán-rezsim”.
174 Laclau, A populista ész, 112.
175 A most következő kifejtést – fogalmi keretünk magyarázószándékával összhangban – leszűkítjük 

az ideológiaalkalmazó populistákra, bár sok következtetésünk azokra az ideológiavezérelt populistákra 
is áll, akik ugyanezeket a diszkurzív útvonalakat követik.
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és a kínálati oldal megfontolásaihoz is (azaz a hatalom kizárólagos birtoklását és a 
személyes vagyonosodást elfedő legitimálásához). Az egyik egyszerű módszer, amivel 
ezt elérhetik, ha „a nép” egyszerű fogalmát használják, ami alá besorolhatók a vesztes 
csoportok (tényleges sérelmekkel) és a fenyegetett csoportok (a populista által aláhúzott 
potenciális sérelmekkel).176 Egy másik, összetettebb, de – a posztkommunista térségben – 
szintén nagyon hatásos módszer az, amit újradefiniálással történő érték-kisajátításnak 
nevezhetünk. Ez azt jelenti, hogy az ideológiaalkalmazó populista a már létező, 
kölcsönös védelmet nyújtó hagyományos közösségekhez kapcsolódó identitásokra 
épít. Ezek az identitások olyan értékekként élnek az emberek tudatában, melyet ha 
tiszteletben tartanak, biztosítja számukra a fennmaradást és a külső veszélyek elleni 
védelmet.177 A legfontosabb három ilyen közösség: a vallási közösség (Isten), az etnikai 
közösség (haza) és a család.178 Válságos időkben az emberek – mint Norris és Inglehart 
mondják – „reflexből” térnek vissza ezekhez a biztonságos közösségekhez, amelyek így 
funkcionalitás-koherensek az emberek számára, és olyan értékrendszert nyújtanak, amely 
kiváltképp alkalmas arra, hogy a populisták építkezhessenek rá. Ahhoz azonban, hogy 
a populista számára is funkcionalitás-koherensek legyenek, nem elég, ha egyszerűen a 
meglévő formájukban használja ezeket az identitásokat. Olyan új, specifikus jelentést 
kell adnia mindháromnak, hogy kirekesztődjön mindenki, aki nem támogatja a 
populistát. Ezért beszélünk újradefiniálásról, illetve – mivel a populista ezzel az adott 
közösség egyedüli legitim képviselőjévé válik – érték-kisajátításról is.

A gyakorlatban az érték-kisajátítás folyamata gyakran egyetlen lépésben megy vég-
be: a fogalmat egyszerűen az új jelentéssel kezdik használni, az új (populista) narratíva 
kontextusában. Sándor Klára például a következőképpen írja le, hogyan sajátította ki 
a „nemzetet” Orbán és pártja, a Fidesz: „Azzal, hogy a »nemzet« és a »fideszes« szavak 
jelentését megkísérlik minden eszközzel egybecsúsztatni – akár a nemzeti szimbólumok 
eltulajdonításával, akár annak folyamatos hangsúlyozásával, hogy ők a nemzet […] – a 
Fidesz […] kisajátít minden közös értéket, amelyet a nemzet fogalmához társítunk – ilyen a 
hazaszeretet, a közös kultúra és történelem –, megkísérli megfosztani magyar identitásuktól 
mindazokat, akik nem az ő »egy a zászlaja« alá, »egy a táborába« tartoznak, és illegitimnek 
nyilvánítja politikai ellenfeleit […]. [A] szimbolikus térben, a morális és szellemi javakból 
forgatja ki ellenfeleit a Fidesz”.179 Mégis érdemes analitikusan elkülöníteni a folyamat 
három lépését, hogy megérthessük, milyen logikai lépéseken kell átmenniük ezeknek a 
fogalmaknak, hogy a populista kínálathoz és kereslethez idomuljanak (6.1. ábra).

Az első lépést kiválogatásnak nevezhetjük. Ekkor az adott hagyományos-közösségi 
identitásból a populista kiválogatja a vonzó elemeket, vagyis azokat, amelyek a saját 
elitérdekét közvetlenül szolgálják. Bizonyos szubsztantív elemeken kívül jellemzően a 
kisajátítandó értékhez kötődő szimbólumok tartoznak ide, a szimbólumok átpolitizált 
használata ugyanis – vizuálisan és szóban is – hozzákötheti az adott hagyományos 
közösséget a populistához és táborához (a nem-populistákról pedig leválasztja azt). 
A második lépés ezzel szemben a kiszelektálás, amikor is a fogalom meghatározásából 
elvetik azokat az elemeket, amelyek nem illenek az előre elgondolt funkcionalitásába. 

176 Vö. Pappas, Populism and Liberal Democracy, 128–129.
177 Inglehart, „Mapping Global Values”.
178 Yavlinsky, The Putin System, 97–100; Dugin, A negyedik politikai eszme.
179 Sándor, „Miért nemzeti a trafik?”



6.4. A diskurzusok szintje: az ideológia és a politikai piac • 629

Az utolsó lépésben a populista a „mi kontra ők” új narratív kontextusába helyezi az 
átdolgozott fogalmat, azaz végrehajtja az átkeretezést.180

6.1. ábra. Az újradefiniálással történő érték-kisajátítás folyamata.

Haladjunk végig az „Isten”, a „haza” és a „család” paneljei kisajátításának lépésein. Ami az 
Isten mint panel használatát illeti, ami az ideológiaalkalmazó populista számára vonzóvá 
teszi a vallási közösség kisajátítását (különösen annak fundamentalista formájában), mert 
egy örök törvény nevében elveti a racionalizmust és a modernséget. Ez az az elem, 
amit kiválogat a populista, aki magát és politikai közösségét egy bizonyos misztikus cél 
megvalósításának képességével ruházza fel. Mint Gábor György rámutat: „ez […] azt 
jelenti, hogy az ősalap, az isteni-transzcendens metafizikai akarat, az örök törvény, a koz-
mikus harmónia letéteményeseként a hatalom egyfajta küldetéstudattól vezérelve a politikai 
cselekvést nem a gazdasági, szociális stb. racionalitás mentén fejti ki, hanem […] abszolút 
erkölcsi, spirituális törvényekre hivatkozva a vallást politikai erőforrássá teszi. […] A poli-
tika kikerül a racionális diskurzusból, s a tudatost megelőző hitviták világába helyeződik, 
ezáltal egyre kevesebb lehetőséget biztosítva a racionális argumentációnak, s az ésszerű 
ellentmondásokra építő párbeszédeknek. A politikai hatalom immár nem újra és újra vál-
tozó szituációkat, újra és újra átgondolandó és elemzendő szempontokat érzékel, hanem 
örök, változatlan és megváltoztathatatlan dogmákat”.181

Ám a vallás racionálisan meg nem kérdőjelezhető pozíciója – a szimbólumokkal 
és rituálékkal együtt – alapvetően csupán „védőburok”, míg a tartalom, amit ez a burok 
véd, a jóról és rosszról szóló vallási tanítások együttese.182 A nyugati keresztény és a keleti 
ortodox régió ideológiaalkalmazó populistái183 csak a burkot válogatják ki maguknak, 
miközben az alapvető vallási tanításokat kiszelektálják. Egyfelől átveszik a vallási szim-
bólumokat, mint Oroszországban, ahol Putyin a minisztereivel rendszeresen szerepel 

180 Vö. Benford és Snow, „Framing Processes and Social Movements”.
181 Gábor, „A kisajátított Isten országa”, 303.
182 Nagy hatású írás e témában Geertz, „A vallás mint kulturális rendszer”.
183 Az iszlámot és a harmadik történeti régiót kihagyjuk ebből az elemzésből. Tény, hogy míg az iszlám 

különösen erős szerepet játszik a közép-ázsiai népek életében, azonban a helyi csúcspatrónusok nem 
használják a másik két régió csúcspatrónusaihoz hasonlóan úgy, mint a „mi” definiálására szolgáló 
politikai eszközt. Ennek oka, hogy az ilyen retorika azzal a kockázattal járna, hogy legitimálják a 
szélsőséges iszlamista csoportokat, és kiéleznek olyan társadalmi ellentéteket, amelyeket a vallási 
polgárháborúk múltbeli tapasztalatai után a vallási vezetők igyekeznek kerülni. Lásd Tazmini, „The 
Islamic Revival in Central Asia”.
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a tévében a moszkvai pátriárka társaságában, az elnöki beiktatás után pedig megáldatja ma-
gát a Kreml-beli Blagovescsenszkij-székesegyházban.184 Másfelelő nem tartják be a szolida-
ritásról, könyörületről vagy a mértékletességről szóló alapvető tanításokat viszont, sem 
a politikai intézkedések, sem a fogadott politikai család szintjén: az oligarchák és a poli-
garchák jellemzően fényűző életet élnek, a vallásos aszketizmus legkisebb jele nélkül.185 
Amikor vallási vezetők az alaptanítások tiszteletét hiányolják, semmibe veszik őket, még 
a pápát is, akivel Orbán és a magyar püspökök szembefordultak, amikor a menekültekkel 
való emberséges bánásmódra intett186 (ti. az emberséges bánásmódot a magyar kormány 
teljesen megtagadta, noha folyamatosan hangsúlyozza keresztény elkötelezettségét).187

Az átkeretezés utolsó lépésében Istent az ideológiaalkalmazó populista erő olda-
lán (a „mi”-oldalon) helyezik el, míg a többieket („őket”) a vallási közösség veszélyez-
tetőinek, sőt egyenesen ellenségeinek nyilvánítják. Gábor szavaival: „a hazai politikai 
törésvonal üdvtörténeti-eszkatológiai síkra helyezéséről, a politikai közélet transzcendens 
megalapozottságú dualisztikus megosztásáról van szó. E felosztásban a politika aktorai 
– immár túl megnyilvánulásaik, programjaik és viselkedésük racionális elemezhetőségén 
– a Jók és Gonoszok képét öltik magukra. Elementáris, apokaliptikus küzdelem ez, ahol 
a szembenállás szinte időtlen idők óta adott, és amelyről nem szükséges gondolkodni 
– elég az elkötelezett hitre apellálva deklarálni a pozitív és negatív értékek pártok szerinti 
megoszlását. […] A világnak eme […] felfogása, azaz Jókra és Gonoszokra való megle-
hetősen szimplifikáló kettéosztása, egyik oldalon a Legfőbb Jó (Summum Bonum) meg-
testesülésével, másik oldalon a Legfőbb Rossz (Summum Malum) perszonifikációjával [azt 
fejezi ki, hogy] szakrális-spirituális háborúra van szükség, amelynek során a saját politikai 
hitünket egyetemes érvényűnek tekintve megszabadítjuk az emberiséget (de legalábbis 
saját közösségünket) az erkölcstelen, gonosz, beteges és romlott, s ebbéli tulajdonságai 
miatt az igazakra állandó fenyegetést jelentő ellenségtől.”188 Az ideológiaalkalmazó 
populista végül eljut a kétoldalú funkcionális koherenciáig: megőrzi a vallási retorikát, 
kisajátítva a szimbólumait és megtartva azt a közösséget, amiről az emberek úgy érzik, 
biztonságot nyújt; és „döntő szerepet szán egy »ráción túli«, a hit feltétlen jellegére bazí-
rozó, abszolutisztikus és kizárólagos emocionális igényű attitűdnek”,189 amely megalapozza 
az ellenfeleket morális elfogadhatóságuktól megfosztó, saját cselekvését pedig kikezd-
hetetlen morális pozícióba juttató retorikát (lásd a 6.5. idézetet).

A második fajta közösség, amit az ideológiaalkalmazó populisták kisajátítanak – 
főleg amikor hatalmon vannak –, az etnikai közösség és a „haza” fogalma. A kiválogatási 
szakaszban megint csak a közösség szimbólumvilágát és általában etnicitását sajátítják ki 
teljesen és politizálják át,190 miközben a „nemzetet” kiváltképp vonzó kisajátítási célponttá 
tévő diszkurzív elem nem más, mint inherens kapcsolata „a néppel” és a „közjóval”. 

184 Judah, Fragile Empire, 150–154.
185 Navalnij, „Дворец для Путина. История самой большой взятки [Putyin palotája: a legnagyobb 

megvesztegetés története]”; Dawisha, Putin’s Kleptocracy.
186 „Migráns-ügyben a pápa nem tévedhetetlen, sőt...”; „A szegedi püspök elutasította Ferenc pápa 

kijelentését”.
187 „Elkerítve – Magyarország jogsértései a menekültekkel és migránsokkal szemben”; „Magyarország 

határán zaklatják a migránsokat”.
188 Gábor, „A kisajátított Isten országa”, 310.
189 Gábor, „A kisajátított Isten országa”, 311.
190 Bozóki, „Családi tűzfészek”.
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Nem ok nélkül említettük a 4. fejezetben a populizmus 
leírása során „a nép” („az emberek”) mellett a „nemzetet” 
és a „nemzeti érdeket” is [→ 4.2.3.]. Az ideológiaalkalmazó 
populisták retorikájában ezek a fogalmak gyakorlatilag 
szinonimaként működnek, s ez abból a tényből fakad, 
hogy a nemzet, bár ún. képzelt közösség,191 egyszersmind 
kölcsönös bizalmon és szolidaritáson alapuló, érzelmi 
kötést létrehozó közösség is, aminek a nevében meg lehet 
követelni az áldozathozatalt az egyes állampolgártól. 
Ezenkívül az eredetileg a haza és az állampolgárság közös 
kultúrájával és politikai határaival definiált nemzet192 jelöli 
ki és határolja le a kormányzat elsődleges működési terét, 
úgyhogy magától értetődő, hogy amikor a vezetőket arra 
ösztökélik, hogy a „köz” javát szolgálják, elsősorban arra 
kérik őket, hogy a saját országuknak és polgárainak (azaz a 
hazának) a jóllétét erősítsék.193

A „haza” érzelmi (és ilyenformán narratív) ereje elvá-
laszthatatlan a nacionalizmus történetétől. Ahol a kom-
munista rendszer egy már – a széleskörű közoktatás és írni-
olvasni tudás révén – kialakult nemzettudatot nyomott el,194 
a posztkommunista nacionalizmus rendszerint erős volt, 
és határozottan szovjetellenes. Itt Közép-Európáról, a balti 
államokról, Grúziáról és Örményországról van leginkább 
szó.195 A „haza” azonban fontos narratív elem olyan or-
szágokban is, ahol a prekommunista időszak konkrét 
eseményeihez vagy történelmi örökségéhez kapcsolódik. 
Magyarországon például a modern nacionalizmust az 
1920-as trianoni békeszerződés traumája határozza meg, 
amikor is Magyarországot megfosztották I. világháború 
előtti területének mintegy kétharmadától; ez a nemzethez 
nem tartozókkal szembeni általános ellenségességhez és 
gyanakváshoz vezetett.196 Oroszországban a cári biroda-
lom történelmi öröksége a nemzettudatot az orosz állam- 
hoz mint olyanhoz kötötte, és azokat, akik kiterjesztették az állam hatalmát, máig nagy 
nemzeti személyiségeknek tartják (azokat pedig nem, akik gyengítették, például a rend- 
szerváltás utáni liberálisokat). Ez a sajátosság természetesen megnöveli a „nemzet” vonz-
erejét a patronális uralmi elit szemében, miközben a populisták azért is választhatják a 
nacionalizmust, mert nem kapcsolódik semmilyen konkrét bal- vagy jobboldali politi-
kai programhoz. Ez nagyon is elterjedt jelenség a posztszovjet térben: mint J. Paul 

191 Anderson, Elképzelt közösségek.
192 Gellner, A nemzetek és a nacionalizmus.
193 Fukuyama, Identity, 124–139.
194 Darden és Grzymala-Busse, „The Great Divide”.
195 Way és Casey, „The Structural Sources of Postcommunist Regime Trajectories”.
196 Széky, Bárányvakság, 98–111.

6.5. idézet. A csúcspatrónus kikezdhetetlen 
morális pozíciója.

„A rendszer hivatalosan azért ragaszkodik a vá-
lasztásokhoz, mert ez az ország főhatalma legiti-
málásának a formája. Ideológiai szempontból 
azonban a választásokat nem úgy prezentálják, 
mint lehetőséget egy [jelölt] kiválasztására több, 
egyenlő feltételekkel versengő jelölt közül, hanem 
mint Vlagyimir Putyinnak, az egyedüli és vetélytárs 
nélküli cárnak, a nemzet vezetőjének önzetlen, 
hősies küzdelmét a kívülállók, imposztorok arcátlan 
próbálkozásaival szemben, hogy elragadják a trónt 
annak legitim birtokosától. Ezért marad távol feltűnő 
módon a »Főjelölt« az elnöki vitáktól (hiszen az 
autokrata nem alacsonyodhat le arra a szintre, hogy 
szélhámosokkal vitatkozzék); innen a magasztos 
fenség aurája, mellyel a kormánymédia megjeleníti 
ezt a jelöltet; ezért támogatja őt hangsúlyosan 
Oroszország vezető vallásának főpapsága, a Moszkvai 
Patriarkátus alá tartozó Ortodox Egyház. Ebben a 
keretben az államfő megválasztásából a hatalom 
népi támogatásának kifejeződése lesz – ami […] 
nem a kormányzás minőségének és az abból fakadó 
életminőségnek a hidegfejű értékelésén alapul, 
hanem azon a felfogáson, hogy a földre szállt 
hatalmat – mint az állam megszemélyesítőjét – meg 
kell védeni […] különféle »szakadár eretnekek« 
gyengítő hatásával szemben.”

– Grigory Yavlinsky, The Putin System: An Opposing 
View (New York: Columbia University Press, 
2019), 92.
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Goode megjegyzi, e régióban a nacionalizmus „ránézésre több egyszerű mentalitásnál, 
de bizonyosan kevesebb a totalitárius uralomra jellemző, mindent átfogó ideológiánál. 
A nacionalizmus nem bal- vagy jobboldali politikáról szól, azaz rávetíthető az ideológiai 
spektrum bármelyik végére, sőt, mindkét végére”.197

Miután a populista kiválogatta a „nemzetet”, kiszelektálja az állampolgárság elemét, 
valamint a vele társított szolidaritást. Egyszerűen fogalmazva: egyeseket ki lehet rekesz-
teni a nemzetből. Nem minden állampolgár – aki ezért az eredeti definíció szerint a haza 
része – automatikusan nemzeti aktor is, és nem automatikus a nemzet tagjainak morális 
kötelezettsége sem velük szemben. Ez közvetlenül továbbvezet az átkeretezéshez, ahol 
a „nemzetet” belpolitikai céllal újradefiniálják oly módon, hogy a választóvonal, amely 
rendesen a más nemzetekhez képest történő önmeghatározást szolgálja, most már az 
országon belül képez törésvonalat.198 A 19. század nacionalizmusa a politikai nemzet 
megteremtésével a nemzeten belül jogegyenlőséget teremt, és ezen a bázison küzd más 
nemzeti törekvésekkel. Az egyenlőségnek ezt az elemét, akárcsak a más nemzetek számba 
vételét is kiszelektálják, amikor a „nemzetet” átkeretezik a hazai politikai küzdelmek 
céljaira. A populista megadhatja mind a vesztes, mind pedig a veszélyeztetett csoportoknak 
„a nemzeti” identitást, értésükre adva, hogy – tényleges és potenciális – sérelmeiket a 
nemzeten kívül állók okozzák, a populista pedig kész megvédeni (nemzeti) érdekeiket. 
Máshogy fogalmazva, a belpolitikai kormányoldal–ellenzék viszonyt úgy ábrázolják, mint 
a „nemzeti” és a „nemzetietlen” erők harcát, noha az eredeti definíció szerint mindkettőt 
a nemzet részének tekintették. A nemzet immár nem közös alap a társadalom számára, 
hanem egy a társadalmon belül definiált identitáscsoport. Az új narratívában az újra-
definiált nemzet tagjai zéró összegű játékként leírható viszonyban vannak azokkal az 
aktorokkal (legyenek ők csoportok vagy konkrét egyének), akik kívül állnak a „nemzeten”, 
igaz „nemzeti érdekeiket” pedig a populista ismeri fel és védelmezi.

Jól látható, hogy a haza újradefiniálásával történő érték-kisajátítás kétoldalú funkcio-
nalitás-koherenciához vezet. A keresleti oldalon a „nemzet” leszűkül a vesztes és 
veszélyeztetett csoportokra, és a populista megígéri érdekeik védelmét, különös te-
kintettel a társadalmi és anyagi státusukra. A populista újradefiniálás valójában 
segít ezeknek a csoportoknak magukra találni: egyfelől ott van számukra a nemzet, mint 
egy magától értetődően pozitív dolog, másfelől pedig negatív eseményeket éltek át, ami-
ért olyanokat okolnak (az establishmentet), akik alapvetően ugyancsak a nemzethez 
tartoznak. Azok kirekesztése viszont, akik „rárontanak saját nemzetükre”,199 feloldja 
a kognitív disszonanciát, és visszatéríti a „nemzetet” inherens erkölcs tisztaságához. A narra-
tíva – akárcsak az „Isten”-panel esetében – leegyszerűsödik a Jó és Rossz fekete–fehér 
megjelenítésére. Ez az, ami aztán megteremti a kínálati oldal funkcionalitás-koherenciáját: 
mivel az összes kritikusuk definíció szerint illegitim („Rossz”) lesz, az új narratívával 
megszűnik az ideológiaalkalmazó populisták társadalmi elszámoltathatósága. Patro-
nális autokráciákban ez nem mást jelent, mint amiről már korábban beszéltünk: hogy 
a „nemzet” valóban az elfedést szolgálja a fogadott politikai család számára. Ilyen érte-
lemben a „nemzet” valójában a fogadott politikai családot és annak tartozékait jelenti, 

197 Goode, „Nationalism in Quiet Times”, 9.
198 Sándor, „Miért nemzeti a trafik?”
199 Ahogy Orbán fogalmazott egyszer, amikor a magyar baloldalról beszélt. Orbán, „Magyarország jövője 

jövőre”.
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a Családfőtől a cselédségig: a fogadott politikai család a saját egyéni önzéséhez teremt 
nemzeti kollektivista ideológiai keretet, hogy ezzel szolgálja elitérdekét, a hatalom 
kizárólagos birtoklását és személyes vagyonosodást.200

A rezsim anyagi nyertesei könnyen dekódolják ezt a nyelvet: a „nemzet” nem 
más, mint a fogadott politikai család eufemisztikus megnevezése. Elvégre azt mégsem 
mondhatják, hogy maguknak harácsolnak. Tudják, ha a csúcspatrónus a „nemzet” 
érdekére hivatkozik, akkor róluk, a fogadott politikai családról beszél. A „nemzet” 
azért bűntelen, mert az maga a Család, s aki abba bebocsáttatik, az egyben feloldozást, 
bűnbocsánatot és védelmet nyer. Lehetett a korábbi rendszerekben kompromittált besúgó, 
kommunista apparatcsik vagy éppen köztörvényes bűnöző – ha lojális a fogadott politikai 
családhoz, mindez megbocsáttatik. A patrónus nyújtotta védelem: ez adja az összetartozás 
erejét, s egyben ennek inverze, a kitaszítás jelenti a fenyegetést [→ 3.6.2.4.]. A javakból, 
privilégiumokból nem részesülő híveknek pedig jobb híján nemzeti közösségi érzést 
kínálnak, valamint pozitív és negatív elfogultságaik elismerését: az „igaz hazaszeretet” 
hozzájuk kötődő kizárólagosságát, illetve a nemzet ellenségei („idegenszívűek”, „hazaáru-
lók” stb.) és a nemzet parazitái (cigányok, hajléktalanok, LMBT emberek stb.) megvetésének 
jogát. Ők a rajongó drukkerek, akik a maguk kiválasztottsága és a mások lenézése, olykor 
gyűlölete – immáron legitim, nem titkolandó érzésével vannak kifizetve.

Végül elemeznünk kell a „család” fogalmának kisajátítását. A társadalom elemi 
egységeként a család az egyik legalapvetőbb közösség, amely biztonságot ad az embereknek 
általában és a társadalmi cselekvés összejátszó szféráiban működő posztkommunista 
aktoroknak konkrétan [→ 5.3.6.]. A család olyan, a kultúrába mélyen beágyazott, 
természetes közösség, amelyhez válságos időkben, a túlélés lehetőségét keresve fordulni 
lehet.201 Megvédése ezért is bír különös erővel a vesztes és veszélyeztetett társadalmi 
csoportok számára. A „család” azonban azért vonzó a populisták számára, mert a családi 
szerepek megváltozása erősen átpolitizált téma, főleg a (nyugati) baloldal szemszögéből. 
Mint Fukuyama emlékeztet rá, a nyugati típusú identitáspolitika talaján „megszülető 
politikai korrektséggel való szembenállás a jobboldali mozgósítás egyik fő forrása lett. […] 
A baloldali identitáspolitika hajlott arra, hogy csak bizonyos identitásokat legitimáljon, 
másokat, amilyen az európai (azaz fehér) etnicitás, a keresztény vallásosság, a vidéki 
lakóhely, a hagyományos családi értékekbe vetett hit és a rokon kategóriák, figyelmen 
kívül hagyjon vagy rossz színben tüntessen fel”.202 Az ideológiaalkalmazó populisták 
tehát (jellemzően mint elrettentő példát használva a Nyugatot) a család fogalmának 
leghagyományosabb összetevőit válogatják ki, jellemzően a heteroszexuális partnerek 
alkotta nukleáris családot és a hagyományos, patriarchális dominanciát, és kiszelektálnak 
minden progresszív elemet, ami e fogalomhoz társítható (azonos nemű párok, egyszülős 
család, „szinglik” stb.).203 Az átkeretezés révén a populista a hagyományos család mint a 
stabilitást és biztonságot garantáló közösség védelmezőjének szerepében lép színre,204 míg 

200 Többen megállapították már azt is, hogy a „nemzetnek” a rezsimen belüli stabilitás erősítésében is 
van szerepe, a fogadott politikai családban éppúgy, mint a vezetők és az ellenzék kapcsolatában. Lásd 
Goode, „Nationalism in Quiet Times”.

201 Vö. Inglehart, „Mapping Global Values”.
202 Fukuyama, Identity, 118–119.
203 Gábor, „A kisajátított Isten országa”, 335–340.
204 Kaylan, „Kremlin Values”.
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bírálóit a stabil család ellenségeinek tüntetik fel, sőt esetleg mint egy progresszív család vagy 
az LMBT-közösség tagjait. Mi több, az ideológiaalkalmazó populisták narratíváiban 
felemelt patriarchális család izomorf a fogadott politikai család patriarchális családi 
kultúrájával [→ 3.6.2.]. A csúcspatrónus számára az ország vezetése is csak olyan, mint a 
patriarchális családé: tagjainak nem jogai vannak, hanem a családfő által előírt, követendő 
magatartási mintái. Ahogy az egypiramisos hálóban sincs „felforgató” autonómia, csak 
szigorú rend, a csúcspatrónus azt hirdeti, hogy a társadalomban ugyanilyen fegyelemnek 
és patriarchális dominanciának kell érvényesülnie.205 Ebben a retorikában nagyon gyakori 
az is, hogy a „mi” csoporthoz olyan férfias tulajdonságokat társítanak, mint az erő és a 
függetlenség („Oroszország nem térdel többé” – ez Putyin gyakran használt panelje), 
miközben az „ők” csoport reprezentánsait következetesen feminizálják, és megfosztják 
minden maszkulin vonástól (az ellenzék „hisztije” visszatérő fordulat a magyar patronális 
médiában).206

A család populista oldalon tapasztalható újradefiniálását könnyű összetéveszteni a 
konzervativizmussal, hisz pontosan ez a definíció értékkoherens a (régimódi) konzer-
vativizmussal. Az a tény azonban, hogy (1) a fogadott politikai család számára többféle 
(egyebek közt liberális) életmód megengedett, és (2) a „családot” az ideológiai panelek 
eklektikus kombinációival együtt populista kontextusban használják, azt bizonyítja, hogy 
ez valójában csak az ideológiaalkalmazó populisták eszköztárának egyik eleme. Sőt ha 
nem vesszük számba a funkcionalitást, aligha érthetjük meg az ideológiaalkalmazó 
populisták álláspontját, mivel a panelek nem értékkoherens módon állnak össze, hanem 
összefüggéstelen keveréket alkotnak. Amint például Ádám Zoltán és Bozóki András 
kimutatja: „A Fidesz eklektikusan használja a vallási szimbólumokat, a keresztény utalások 
keverednek a kereszténység előtti pogány tradíciók emlegetésével. [Orbán] szótárában 
Szent István, a kereszténységet Magyarországon meghonosító első magyar király Szent 
Koronája jól megfér a turulmadárral, a kereszténység előtti, ősi magyarság jelképével. 
[Orbán] etnonacionalista valláspótlékot hirdet, amelyben a nemzet maga válik szakrális 
entitássá, és a nemzeti azonosságtudat vallási jellegzetességeket hordoz. Bár keresztény 
nézőpontból ez egyfajta világias pogányságot képvisel, és tényleges vallási alapon el kellene 
vetni, a valláspótléknak ez a válfaja széles tömegek számára vonzó Magyarországon csak-
úgy, mint más országokban”.207

A kisajátítást pedig nem más biztosítja, és az szilárdítja meg a közbeszédbeli újra-
definiálás eredményét, mint hogy az ideológiaalkalmazó populistákat mások „naciona-
listákként” és „konzervatívokként” ismerik el. Ha ugyanis az ideológiaalkalmazó popu-
listát „nacionalistának” nevezik, az azt jelenti, hogy a nacionalizmust képviseli, és amit 
„nemzetnek” mond, az a nemzet. Az újradefiniálás bizonyos értelemben túlteljesíti a 
célját, amikor a populista célközönségéhez nem tartozó emberek (sőt annak ellenfelei is) 
készpénznek veszik a nacionalista szimbólumok explicit használatát, és nacionalistának 
fogadják el a populistát; ily módon implicite legitimálják a fogalom definíciójának 
mögöttes megváltoztatását. A populista ellenfelei az újradefiniálás csapdájába esnek, 
s ez nem győzhető le azzal, hogy egyszerűen rámutatnak a populista változtatásaira. 

205 Grzebalska és Pető, „The Gendered Modus Operandi of the Illiberal Transformation in Hungary and 
Poland”.

206 Riabov és Riabova, „The Remasculinization of Russia?”; G. Fodor, „Férfiasság”.
207 Ádám és Bozóki, „State and Faith”, 108–113. Lásd még Gábor, „A kisajátított Isten országa”, 312–314.
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Kétoldalú funkcionalitás-koherenciáról van ugyanis szó: az emberek kötődnek azokhoz 
a fogalmakhoz, amiket a populista is használni akar. Amikor valaki közvetlenül megkér-
dőjelezi a populista definícióit, főleg a konstitucionalizmus és a liberális értékek talaján, 
a státusuk megvédésében érdekelt emberek mindezt nem józan érvelésnek látják. Ellen-
kezőleg, fenyegetésnek érzik.

6.4.2.3. „Ők”: az ellenség megkonstruálása és a stigmatizálás mint 
alkalmazott ideológia
A populizmus által a „mi” definiálására használt mindhárom panel mellett bizonyos stig-
matizált csoportokat is meg kell különböztetni, melyek – mint „ők” – éppannyira szerves 
összetevői a populista narratíva működésének, mint a „mi” definíciója. Tény, hogy min-
den esetben, amikor valaki egy identitást definiál, azzal egyszersmind „kizárólagos igényt 
formál az általánosságra azáltal, hogy egy nyelvileg univerzális fogalmat csak saját magára 
[a csoportjára] vonatkoztat, és elutasít ezzel kapcsolatban minden viszonyítást. Az ilyen 
jellegű önmeghatározásokhoz ellenfogalmak kapcsolódnak, amelyek diszkriminálják a 
kizártakat”.208 Azonban ez nem szükségszerűen foglalja magában az összeférhetetlenség 
elemét, azaz hogy a csoportok egymáshoz való viszonyát zéró összegű játékként fogják fel. 
A populista narratívában azonban – akárcsak a kirekesztő identitáspolitikában, amelynek 
igazolását szolgálja – eleve adottság az „ők” morálisan elfogadhatatlan volta, ezért az „őket” 
alkotó csoportok nemcsak „mások” lesznek, hanem szükségképpen megbélyegzettek is.

Mint láttuk, a panelek közül a „család” a leginkább kézzelfogható, míg az „Isten” és 
(főleg) a „nemzet” meglehetősen tág, elmosódó körvonalú fogalmak. Amikor a populista 
kisajátítja ezeknek a paneleknek az értelmezését, nagy mozgástere van a stigmatizált cso-
portok kiválasztására is, amelyeket aztán úgy ábrázol, mint „nemzetelleneseket”, akik 
fenyegetik a „hagyományos életmódot”, a vallást vagy a családot. Az a populista azonban, 
aki ideológiavezérelt, bár szintén kisajátítja az identitás értelmezését, nem használja ki a 
narratíva rugalmasságát. Ahogy nem változtat folyton politikai állásfoglalásain, úgy nem 
váltogatja az általa stigmatizált „ők”-csoportokat sem, hanem az egy-két legfontosabbra 
koncentrál.209 Ez egyenesen következik ideológiavezérelt karakteréből; az, hogy melyik 
csoportot bélyegzi meg, nem a napi politikai szempontjaitól függ.210 Az ideológiaalkalmazó 
populistáknak ezzel szemben vannak ilyen haszonelvű, pragmatikus megfontolásaik, és 
ezért az ellenségkonstruálásuk nem érték-, hanem funkcionalitás-koherens lesz.211

Hogy feltérképezzük ezeket a pragmatikus szempontokat, kétféle társadalmi csopor-
tot kell elkülönítenünk, amelyeket a populista  kiválaszthat stigmatizálás céljára: az aktívan 
kritikus aktorokat és a passzív kisebbségeket. Az előbbiek közé olyan csoportok és 

208 Koselleck, Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája, 7–8.
209 Lásd Zúquente, „The European Extreme-Right and Islam”; Mudde, Populist Radical Right Parties in 

Europe.
210 Ideáltipikus formájában az ideológiavezérelt aktor teljesen merev, és lényegében sohasem változtat 

alapmeggyőződésein, sem stigmatizált csoportjain. A való életben az ideológiavezérelt populisták 
ideáltípusához közel álló aktorok hozhatnak olyan stratégiai döntést, hogy elengednek egy stigmatizált 
csoportot, vagy mérsékeltebben viselkednek velük szemben, ám ezek a – magyar sajtóban gyakran 
„cukisodásnak” nevezett – folyamatok hosszúak és nehézkesek, pont az ideológiavezérelt jelleg miatt. 
Lásd Akkerman, de Lange és Rooduijn, Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe.

211 Vö. Edelman, „The Construction and Uses of Political Enemies”.
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egyének tartoznak, mint a kritikus értelmiségiek, a független média, az újságírók, a civil 
szervezetek (amelyek a politikai elszámoltathatóságért küzdenek), a szakszervezetek, 
ellenzéki politikai szereplők, valamint azok a nemzetközi aktorok és szervezetek, amelyek 
megpróbálnak nyomást gyakorolni a populistára. Az aktív aktorok döntésük alapján 
kerülnek a populista látóterébe, míg a passzív kisebbségek a helyzetük alapján: a popu-
lista azért szemeli ki őket, mert „stigmatizálhatók”, azaz társadalmi státusuk miatt a 
populista szavazók elég távolinak érzik maguktól, hogy könnyen kirekeszthessék őket 
a hagyományos közösségekből (Isten, haza, család), és felmondhassák irányukban a 
szolidaritást. Az ideológiaalkalmazó populistának csak akkor kell szembeszállnia az aktívan 
kritikus aktorokkal, ha kellően nagy a megszólalási képességük, vagyis elég kiterjedt 
a médiaelérésük [→ 4.3.1.2.], de tipikus, hogy a médiában megjelenő aktívan kritikus cso-
portokat automatikusan az illegitim „ők” (rendszerint a legkevésbé körvonalazott „nem-
zetellenes” vagy „áruló”) kategóriájába sorolják.212 A megszólalás képessége a passzív kisebb-
ségek esetében is szempont, a populista azonban, miután – patronális autokráciában – 
sikeresen semlegesítette a társadalmi érdekbeszámítás intézményeit [→ 4.3.], fölöttébb nagy 
szabadságot élvez abban, hogy azt a kisebbséget bélyegezze meg, amelyet arra legalkal-
masabbnak talál a szavazók preferenciái és az ország konkrét helyzete alapján [→ 7.4.1.].

Ha a passzív kisebbségek helyzetét elemezzük, azt mondhatjuk, hogy van egy bizo-
nyos „félelemkeltő potenciáljuk”, amit általában az határoz meg, hogy milyen számban 
és milyen mélységben húzódnak törésvonalak köztük és a populista szavazók között 
(6.8. táblázat). A törésvonalak mélysége természetesen az adott ország kultúrájától és a 
történelmi szituációtól függ (pl. van-e migrációs válság vagy nincs),213 ezért e ponton nem 
lehet teljes biztonsággal általánosítani. De hogy szemléltessük a kiválogatásnak, avagy 
„a stigmatizálás politikai gazdaságtanának” a logikáját, szemügyre vehetünk néhányat a 
leggyakrabban stigmatizált csoportok közül, és elemezhetjük a kiválasztás szempontjaiként 
szolgáló törésvonalakat, valamint azokat az ideológiai paneleket is, amelyekkel az ideológia-
alkalmazó populisták célba veszik az adott csoportokat.

6.8. táblázat. A stigmatizálás kritériumai az ideológiaalkalmazó funkcionalitás szempontjából.

A törésvonal dimenziója (a „mi” és az „ők” megkülönböztetésének 
lehetősége)

Félelemkeltő 
potenciál

Megszó-
lalási 

képesség
Ideológiai panel

Etnikum Vallás Nyelv Szexuális 
irányultság

Kulturális 
hagyo-
mány

Társa-
dalmi 
státus

Szociálisan 
hátrányos 
helyzetűek  / 
depriváltak

X X X A szolidaritás 
hiánya

LMBT emberek X X XX XX Homofóbia
Vallási 
kisebbségek X X X XXX XXX Antiszemitizmus 

stb.
Etnikai / faji 
kisebbségek X X X X XXXX XXX Rasszizmus

Menekültek X X X X X XXXXX X Idegengyűlölet

212 Antal, „Politikai ellenség és identitás”.
213 Madlovics, „It’s Not Just Hate”.
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Azzal a csoporttal kezdjük, amelynek a legkisebb a félelemkeltő potenciálja: a szoci-
álisan hátrányos helyzetűekkel vagy depriváltakkal, amilyenek a szegények, a hajlék-
talanok vagy a munkanélküliek; a törésvonal, amire a populista építhet, a társadalmi 
státusuk, amin egy egalitárius ideológiában a gazdagok által tanúsított szolidaritás és áldo-
zathozatal alapulhatna. Ebből adódik félelemkeltő potenciáljuk, az ideológiaalkalmazó 
populisták ugyanis ki tudják használni a szolidaritás hiányát olyan érvelésekkel, mint 
hogy „ha nem szorítjuk ki a hajléktalanokat, a végén ők szorítanak ki minket”.214 Második-
ként az LMBT embereket említjük mint szexuális irányultság, valamint kulturális tradí-
ció szerinti kisebbséget, legalábbis amennyiben gyakran liberálisabb az életstílusuk 
a populista szavazók és a hagyományos családi értékek szempontjából. Félelemkeltő poten-
ciáljuk tehát nem is egy, hanem két törésvonalon alapul, s ez adhat módot a széles körű 
megbélyegzésre és a homofóbia mint panel használatára a konzervatívabb országokban 
(például Oroszországban).215 Harmadszor, a vallási kisebbségek vallásuk és kulturális 
hagyományaik tekintetében is mások, és a (populista) szavazók sztereotípiákat aggatnak 
rájuk a magasabb társadalmi státusukról, gazdagságukról és befolyásukról, főleg a zsidó 
kisebbség esetében.216 Ez a három törésvonal határozza meg az antiszemitizmust és a 
más vallások, illetve kisebb felekezetek (a patronális retorika nyelvén „szekták”) elleni 
diszkriminatív retorikát.217 Negyedszer, az etnika/faji kisebbségeket négy törésvonal 
választja el a többségtől: az etnikum, a nyelv, a kulturális hagyomány és a társadalmi 
státus (főleg ami a romákkal szembeni sztereotípiákat illeti).218 Erre alapozva tudják az 
ideológiaalkalmazó populisták bevetni a rasszizmus ideológiai paneljét – akár nyíltan, 
akár fedett, de a célközönség számára könnyen dekódolható módon.219 Végül a leginkább 
stigmatizálható kisebbség a menekülteké vagy migránsoké, akik szó szerint kívülről 
érkeznek a szavazók hazájába (országába), és gyakran eltérő kulturális környezetből is. 
Pontosabban fogalmazva, az ideológiavezérelt populista etnikai, vallási, nyelvi, kulturális 
és szociális törésvonalakat is ki tud használni idegengyűlöleten alapuló, kiszorító kam-
pányaiban [→ 4.3.3.1.] (ahogy Magyarországon).220

Ezeket az ideológiai paneleket használva az ideológiaalkalmazó populisták valamennyi 
országban kikeverhetik a félelem- és gyűlöletkampányok „pszichedelikus koktéljait”, hozzá-
igazíthatva (ideológiai) összetevőit az ország és az adott (történelmi/geopolitikai) helyzet 
sajátosságaihoz, illetve a konkrét célközönséghez. Fontos azonban megjegyezni, hogy az 
ideológiaalkalmazó populisták nem antiszemiták. Célpontjuk nem a „zsidó”, hanem 
az antiszemitákat is a meghódítandó politikai célközönségüknek tekintik. A bankok 
esetében nem az zavarja őket, hogy azok „zsidók” lennének, hanem az, hogy nem az 
övék.221 Mint ahogy nem rasszisták, nem homofóbok stb., hanem az ilyen érzületűeket 

214 Udvarhelyi, „»If We Don’t Push Homeless People out, We Will End up Being Pushed out by Them«”.
215 Wilkinson, „Putting »Traditional Values« Into Practice”; Buyantueva, „LMBT Rights Activism and 

Homophobia in Russia”.
216 Bergmann, „Anti-Semitic Attitudes in Europe”.
217 Gábor, „A kisajátított Isten országa”, 327–335; Judah, Fragile Empire, 151.
218 Bárány, A kelet-európai cigányság.
219 Zakharov és Law, Post-Soviet Racisms.
220 Rényi, „Tízmilliárdokért hergel bevándorlók ellen a kormány, miközben azon aggódik, milyen sokba 

kerülnének”.
221 Vö. Várhegyi, „A maffiaállam bankjai”.



638 • 6. Társadalom

is szeretnék a saját táborukba terelni. Az ideológiaalkalmazó populisták tudatosak és 
pragmatikusak: cselekvésük nem egy értékkoherens ideológia vezérfonalát követi, hanem 
az elitérdek funkcionális koherenciáját.

Amikor „az ellenség” megkonstruálásáról beszéltünk, már említettük, hogy az ideo-
lógia-vezérelt populisták nem váltogatják a megbélyegzett csoportjaikat. Azt is észre kell 
vennünk, hogy a kommunista diktatúrák ideológiavezérelt pártállamában a marxizmus-
leninizmus keretei között a stigmatizált csoport állandó, ahogy a védett csoport is. 
Mindkettő egy bizonyos osztályhoz kötődik (rendre a burzsoáziához és a proletariátushoz), 
és a pártállam normatív hatalmi politikája logikusan levezethető ebből az ideológiából. 
Az ideológiaalkalmazó aktorok esetében viszont a védett csoport stabil, míg a stigmati-
zált csoport változó. Ahogy kiválogatnak, majd ejtenek egyes stigmatizált csoportokat 
a pillanatnyi politikai helyzet, a nép által támasztott kereslet és különféle közvélemény-
kutatások alapján, arra utal, hogy az ideológiaalkalmazó populisták haszonelvű szereplők: 
egyszerűen csak a célközönségnek játszanak.

A szélsőséges szavazók megnyerését célzó panelek használatának azonban szükség-
szerű következménye, hogy legitimálják mind az antiszemita, mind a rasszista érzel-
meket, közbeszédet, és bővítetten termelik újjá azokat, illetve az ezeket osztók körét. 
Máshogy fogalmazva, azokat az ideológiai paneleket, amelyeket egy ideológiaalkalmazó 
elit a főáramú diskurzus szintjére emel, ideológiavezérelt módon alkalmazhatnak más 
pártok, civil szervezetek és mozgalmak is, olyanok, amelyek ténylegesen hisznek ezekben 
a szélsőségekben. A fogadott politikai családnak a szélsőjobbal folytatott versengése az 
antiszemita és rasszista szavazókért megnöveli a szélsőségek híveinek számát azáltal, hogy 
lebontja a gyűlöletbeszéd útjában álló akadályokat. Ám ettől még a fogadott politikai család 
egy patronális autokráciában „segédcsapaként” használhatja a megerősített szélsőjobbot, 
vagy akár még domesztikált pártként is [→ 3.3.9.], legalábbis egy pontig.222

6.4.2.4. A populizmus szociálpszichológiája: áldozattudat és kollektív 
egoizmus
A keresleti oldalon egyfajta áldozattudatot is keltenek a populista szavazókban. Termé-
szetesen – mint föntebb említettük – ezt az érzést a létező társadalmi feszültségek már eleve 
felébresztik, miközben a populisták „azáltal, hogy »a népet« mint homogén és differenciált 
kategóriát tüntetik fel, […] képesek elegyíteni a különféle igazságtalanságokból eredő 
negatív érzelmeket, és átfogó áldozattudattá ötvözni őket”.223 Ez keresletet generál egy 
olyan vezető iránt, aki megvédi a népet, és igazságot tesz, vagy – ahogy Pappas fogalmaz – 
valamiféle metafizikai megváltást ígér.224 Az „ők” definiálásának módja azonban különös 
szerepcseréhez vezet: a stigmatizáció nyomán a hagyományos áldozati csoportok elnyo-
móként, áldozattá tévőként jelennek meg. Mi több, magából a megbélyegzett csoportból 
a populizmus áldozata lesz abban az értelemben, hogy az ellene alkalmazható eszközöket 
gátló morális kontroll felszámolódik. Mivel a stigmatizált csoportok az ellenséges „ők”-
höz tartoznak, nem egyszerűen megtagadnak tőlük minden többségi szolidaritást, hanem 
igazolást is kap a megkülönböztetésük. Az ideáltipikus maffiaállam persze nem léptet 

222 Vö. Herpen, Putin’s Wars.
223 Pappas, Populism and Liberal Democracy, 115.
224 Pappas, Populism and Liberal Democracy, 115.
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hatályba direkt rasszista törvényeket, minthogy az ideológiát csak alkalmazza, nem pedig 
aszerint cselekszik. Ehelyett azt teheti meg, hogy fellép a kisebbségi csoportok olyan 
autonóm szervezetei ellen, amelyek – számára veszélyes módon – politikai aktorokká 
válhatnak. De a kollektív megbélyegzést még ekkor is a stigmatizált csoportok egyes 
tagjai számára biztosított, egyéni menedéknyújtás kíséri. A személyes védernyőért 
[→ 3.6.3.1.] cserébe ezek az emberek kliensekké válnak, és hallgatást vállalnak az eredeti 
közösségükkel kapcsolatos ügyekben. A fogadott politikai család felmutathatja őket annak 
bizonyítékaként, hogy a stigmatizáló kampányok ellenére igazából nem antiszemiták, cigány-
ellenesek stb. Mindazonáltal az ideológiaalkalmazó populista retorikája a gyűlölet légkörét 
gerjeszti, és erősítheti a társadalmi feszültségek levezetésének népi lincskultúráját is.

Az áldozattudatnak további pszichológiai következményei vannak, melyek egyszer-
smind vissza is csatolnak a populizmus lényegi tartalmához, fokozva az ideológiai eszköz 
kohézióját. A populizmus szociálpszichológiáját az alábbiakban lehet összefoglalni:

1. kialakul az áldozattudat, mivel a populista az „őket” a „mi” ellenségeként 
definiálja;

2. az áldozattudat feloldozza a populista szavazót a másokkal való törődés erkölcsi 
kötelessége alól, mivel az áldozat („mi”) érdemli meg az empátiát, nem pedig az, 
aki nem áldozat, vagy másokat áldozattá tesz („ők”);

3. a feloldozás erkölcsi nihilizmushoz vezet, vagyis teljes közönyhöz az iránt, hogy 
mi történik másokkal (miközben gyakran hivatkoznak látszólag egyetemes erkölcsi 
értékekre [→ 6.4.2.2.]);

4. az erkölcsi nihilizmus a szolidaritás elutasításához vezet, a populista szavazó 
ugyanis többé nem veszi figyelembe más emberek érdekeit;

5. a szolidaritás elutasítása szabadjára engedi a nyílt önzést, vagyis a szavazó úgy 
érezheti, hogy végre teljes joggal segíthet magának mások helyett, akiket magukra 
hagyhat mindenfajta morális kötelezettség megszegése nélkül;

6. az önzés a kollektív egoizmus képében jelenik meg, ugyanis a saját csoport (in-
group, „mi”) képviseli, amely egyben a szolidaritás elutasításának legitimációs 
alapja is;225

7. a kollektív egoizmus kihúzza az erkölcsi talajt a társadalmi érdekbeszámítás 
alól, mivel a társadalmi párbeszédnek és a különféle érdekek aggregálásának csak 
akkor van értelme, ha számításba akarják venni más emberek és csoportok érdekeit 
(azaz nem abszolutizálják az önzést egy erkölcsi nihilizmusban).

Röviden összefoglalva: a populista szavazók áldozattudata oda vezet, hogy feladják 
kollektív empátiájukat a kollektív egoizmus kedvéért. A társadalmi érdekbeszámítás 
végső soron az egók és érdekeik kompetitív, deliberáció útján való összeegyeztetése, ami 
a kölcsönös felelősségnek és annak az elvnek az alapján létezik, hogy méltósága tekinteté-
ben minden ember egyenlő [→ 4.2.2.]. A társadalmi érdekbeszámítás a kollektív empátia 
hordozó közege, s így egyszersmind annak a kollektív egoizmusnak a tagadása is, ami 

225 Niebuhr, Moral Man and Immoral Society.
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lehetővé teszi az erkölcsiségről és az empátiáról való lemondást a szűken értelmezett önzés 
javára. Már azzal is, hogy tagadja a népakarat egyeztetésének strukturált intézményeit, azt 
jelzi a populista, hogy nincs szükség többféle érdek számba vételére, és csak a „mi” egyedüli 
érdekünk számít [→ 4.2.3.]. A populizmus lebontja az erkölcsi korlátokat, és meg- 
szabadítja az embereket a másokkal törődés terhétől, ezáltal pedig nemcsak az intézményi 
struktúrát ingatja meg, hanem a liberális demokrácia erkölcsi bázisát is kétségbe vonja. 
Ez döntően hozzájárul a populizmus vonzerejéhez, főleg olyan emberek számára, akik- 
nek a nyílt hozzáférésű rendről és a liberalizmusról az egzisztenciális szorongás volt 
az alapélménye [→ 6.2.2.4.]. Így lesz az „ők” funkcionalitás-koherenciája kétoldalú: 
feloldozást ad az embereknek, akik saját magukat érezhetik az igazi áldozatnak, és nem 
kell tekintetbe venniük mások érdekeit, miközben egyesíti is őket a populista mögött, aki 
szabadon definiálhatja az ellenséget.

A fogadott politikai család a más társadalmi csoportok iránti ellenszenvvel kiegészített 
ideológiát használva vonzza be a hívei körébe azokat a csoportokat, amelyek nem a rezsim 
kedvezményezettjei. S ahogy a fogadott politikai család érdekközössége, úgy a vesztesek 
érzelmi közössége is nagy összetartó erő. A „mi” egy képzelt közösségben egyesíti virtu-
álisan a nyerteseket és a veszteseket, míg a fogadott politikai családon kívül maradók 
tényleges kohéziója meg sem közelíti az egypiramisos patronális hálón belül lévőkét [→ 6.2.]. 
Ezért nem helyes „tribalizmusról” vagy törzsi politikáról beszélni a populista szavazókról 
szólva,226 a törzs ugyanis nem képzelt közösség, hanem erős etnikai és rokoni kötéseken 
alapuló, valóságos közösséget jelent [→ 3.6.2.4.]. A törzs továbbá feltételezi a „mi”-ként 
definiált tagjai közti belső szolidaritást is, pedig a „mi” képzelt közösségéből valójában 
nem következik ilyen (horizontális) szolidaritás a támogatók között, csak a szűken vett 
önzés. A populizmus az egyéni egoizmusnak ad egy kollektív alanyt, s ahogy a fogadott 
politikai család szemében az elitérdek racionalitása felülírja a köztársasági eszme értékeit, 
úgy a szavazóinál a közös érzelmi–indulati keret és a szabadjára engedett szolidaritáshiány 
gátolja a racionális értékítéletet és bármilyen érvelő meggyőzés hatékonyságát. Ezáltal 
paralizálják a más helyzetben lévők iránti megértésüket.

6.4.2.5. A felülmúlhatatlan értelmezési keret: az összeesküvés-elméletek 
kétoldalú funkcionalitása

Az „ők” bűnbakként, illetve a „mi” csoporttal szembeni folyamatos fenyegetésként való 
definiálása természetes módon vonja maga után az összeesküvés-elméletek használa-
tát. A fogalmat magát többféleképpen meg lehet határozni, a mi fogalmi keretrendsze-
rünkhöz azonban a következő definíciót vesszük át David Coady tanulmánya alapján:227

• Összeesküvés-elmélet az az elmélet, amely (1) egy embercsoport titkos együtt-
működéséről szól, és amelynek (2) az episztemológiai státusa bizonytalan, vagyis 
kevés, vagy egyáltalán nincs is rá ténybeli bizonyíték.

226 Vö. Dencik, „Neo-Tribalism”.
227 Coady, „Conspiracy Theories as Official Stories”. Magyar nyelven a témáról lásd Krekó, Tömegparanoia.
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Az összeesküvés-elméletek logikusan következnek a populista retorikából,228 hiszen 
egy fekete–fehér világképben mindenkinek tartoznia kell vagy az egyik, vagy a másik ol-
dalhoz, a „mi” csoport ellenségeinek pedig ráadásul mind ugyanazon az oldalon, az „ők” 
táborában kell lenniük. Csakhogy a valóságban a stigmatizált csoportok – főleg ha a 
napi politikai érdekek alapján választják ki és váltogatják őket – céljaik és motivációjuk 
tekintetében egy módfelett heterogén sokaságot jelentenek. Egy olyan csoport, amely 
aktorok széles skáláját foglalja magában az aktív egyénektől a passzív kisebbségekig, az 
ellenzéki pártoktól és szervezetektől egyes nemzeteken át a nemzetközi szervezetekig, szük-
ségképpen fragmentált. Ha ezeknek az aktoroknak mind együtt kell lenniük a támadó 
„ők” oldalán, akkor szükségképpen kell lennie közöttük valamilyen összeesküvésnek. 
Az összeesküvés-elmélet nem több reduktív világnézetnél, ahogy a politikailag megformált 
identitás is egy redukált identitás [→ 6.4.3.].229 A populista narratívában minden és 
mindenki szükségképpen jó vagy rossz, és bármilyen cselekvés vagy esemény történik, az 
vagy egyik, vagy a másik oldalt szolgálja.

A csoportok közötti összeesküvés szükségszerűen feltételez valamilyen kapcsolódást 
az aktorok között (6.2. ábra). Ez a kapcsolódás első lépésben nem megfogható, amikor 
valaki még csak „összeesküvőkről” és „idegenekről” beszél. A populisták azonban jellem-
zően megteszik a második lépést, és kézzelfoghatóbb formát adnak a kapcsolódásnak oly 
módon, hogy megneveznek egy bizonyos entitást, aki „a háttérből mozgatja a szálakat”.230 
A populista kiválaszthat egy csoportot entitásnak, amilyen egyfelől „a zsidók” vagy „a 
nemzetközi finánctőke”, másfelől az „establishment”, az IMF, az EU stb. Ebben az esetben 
a csoportot antropomorfizálják, és úgy tüntetik fel, mint egyetlen, osztatlan individuumot, 
akinek az a célja, hogy romlásba döntsön „minket”, cselekvésének folytonos tárgyát. Az 
entitást azonban meg is személyesíthetik, azaz egy bizonyos személyt is megvádolhatnak 
azzal, hogy az ő kezében futnak össze a „támadó” aktorok és csoportok széles skáláját moz-
gató szálak. A posztkommunista térségben (de máshol is) Soros György az a személy, aki 
gyakran kerül ebbe a szerepbe. A milliárdosról ugyanis ismert (1) a zsidó származása, (2) 
a befektetői és tőzsdei tevékenysége, és (3) hogy világszerte támogat liberális-progresszív 
NGO-kat, legfőképpen filantróp szervezetén, a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül.231 

228 Vö. Van Prooijen, Krouwel és Pollet, „Political Extremism Predicts Belief in Conspiracy Theories”.
229 Vö. Swami et al., „Analytic Thinking Reduces Belief in Conspiracy Theories”.
230 Douglas et al., „Someone Is Pulling the Strings”.
231 Khalaf, „FT Person of the Year: George Soros”.

6.2. ábra. Az összeesküvők változatai az összeesküvés-elméletekben.
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Ezek a tulajdonságok páratlanul és eszményien alkalmassá teszik Sorost az összeesküvések 
kulisszák mögötti mozgatójának szerepére, valamint arra, hogy az ellenség állandó arca 
legyen az ideológiaalkalmazó populisták különféle kampányaiban.232

Bár az „ők”-et alkotó és a „mi” ellen meginduló csoportok közötti kapcsolat a nar-
ratíva szempontjából szükségszerű, jellemzően nem támasztja alá semmilyen bizonyíték 
– ezért beszélünk összeesküvés-elméletről. Következésképpen az összeesküvés-elméletek 
a burjánzó álhírek formájában nyilvánulnak meg a közbeszédben,233 ami több kutatót arra 
indított, hogy a 21. századról mint „post-truth”, azaz igazság utáni korszakról beszéljen.234 
Súlyos leegyszerűsítés volna azonban, ha azt mondanánk, hogy a populisták fel akarnak 
mutatni egy összeesküvést, és ehhez koholnak híreket. Valójában komoly kereslet van az 
álhírekre és az összeesküvés-elméletekre, ez pedig a populista narratíva, illetve a benne 
való hit természetéből következik. A narratíva ugyanis – mint arra a szó etimológiája is utal 
– egyfajta elbeszélés vagy történet, melynek a társadalmi viszonyok és az azokról alkotott 
ítéletek adják az alapanyagát és a szókészletét. Az egyes ügyeket, tényeket, olykor személy-
eket is a narratíva metaforikusan használja föl: egy történet szereplőiként pozícionálja őket, 
szerkesztett, belső szereposztással, irányultsággal, letisztult és átláthatóvá stilizált oksági 
összefüggésekkel, jellemzően valamilyen – a beszélő politikai céljainak kedvező – kifejlet 
felé vezető morális tanulságot sugallva. Ilyen a populista narratíva is a maga szereplőivel, 
a „mi” és az „ők” (mint jók és rosszak) csoportjaival. Az a közönség, amely e narratíva 
szemüvegén át nézi a világot, eszerint fogja strukturálni, értelmezni, sőt ki is egészíteni 
a valóságot saját „tényekkel”, amelyeket – mivel beleillenek a világképébe – éppoly 
valóságosnak vél, mint az úgymond „igazi” tényeket. Röviden, a narratíva megteremti 
saját valóságát.235 Épp ezért itt nem egyszerű hazugságokról van szó, hanem arról, hogy az 
egyes ügyek vagy tények az összeesküvés-elméletben konkrétan elveszítik a jelentőségüket: 
az egyes tényállítások – akár valóságosak, akár nem – nem a narratíva támasztékaiként, 
hanem csupán a már előre meghozott ítéletek bármikor tetszés szerint helyettesíthető 
illusztrációiként szolgálnak. Az egyes ügyek és aktorok, ahogy a közönség érzékeli őket, 
pusztán illusztrálják az axiómarendszert, a tények pedig csupán metaforák, avagy aktuális 
megnyilvánulásai a hívők tudatában a priori létező, előre kiosztott szerepeknek. Hogy egy 
tény, hír vagy magyarázat hamis-e, azt csakis az illető személy meggyőződése, narratívái és 
előfeltevései döntik el, amelyeket igaznak hisz, és igazolva akar látni.

Az összeesküvés-elméletek rendkívüli rugalmassága, tényekkel szembeni ellenálló 
képessége, valamint kiváló magyarázóereje (vagyis hogy minden lehetséges jelenséget 
hozzá tudnak rendelni a „mi” és „ők” alapvető narratív szerepeihez) tökéletes eszközzé 
teszi őket ama ideológiaalkalmazó populisták szemében, akik elitérdekük leplezésére 
keresnek egy kikezdhetetlen fedőideológiát. A funkcionalitás azonban ebben az esetben 
is kétoldalú: az összeesküvés-elméletek biztonságérzetet adnak, s így egy, a keresleti 

232 Krekó, Tömegparanoia, 145–157; Bátorfy és Tremmel, „Az örök Soros”; Gray, „The Moving Target”; 
Polese és Beacháin, „The Color Revolution Virus and Authoritarian Antidotes”.

233 Az irodalomról áttekintést ad Tandoc, Lim és Ling, „Defining »Fake News«”.
234 Lewandowsky, Ecker és Cook, „Beyond Misinformation”.
235 Mint az Ohio State University kutatói megállapították egy vizsgálat során: „még ha a környezetben 

minden külső forrás tényszerűen pontos, számokba foglalt információt terjeszt is, az egyes emberek 
akkor is képesek önállóan téves információt generálni, és potenciálisan, személytől személyig 
továbbítani”. Coronel, Poulsen és Sweitzer, „Investigating the Generation and Spread of Numerical 
Misinformation”, 22.
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oldalon fennálló pszichés szükségletet elégítenek ki. Pontosabban fogalmazva, a 
szintén funkcionalista megközelítést alkalmazó Krekó Péter szerint az összeesküvés-
elmélet „kollektív motivált megismerés”, ami oly módon segít a hívő csoportnak a világ 
értelmezésében, hogy (1) illeszkedik a csoport identitásához és motivációihoz, és 
(2) pszichológiailag kielégítő magyarázatot nyújt a politikai eseményekre.236 Krekó a 
következőképpen azonosítja a funkciókat, amelyeket az összeesküvés-elméletek a hívők 
számára betöltenek:237

 ◆ a saját csoport védelme, kiváltképp a csoporthatárok megvonása és megerősítése 
útján, (2) a kollektív önértékelés fenntartása és növelése, (3) ellenséges érzelmek 
levezetése, (4) a saját csoporttal szembeni fenyegetések detekciója, és (5) a múlt 
magyarázata oly módon, hogy illeszkedjék a csoportérdekhez;

 ◆ jelentős, atipikus, váratlan események magyarázata, ami segít a saját csopor-
ton belüli szorongásmenedzselésben és a nehezen feldolgozható információk 
strukturálásában;

 ◆ saját csoport hatalmi törekvéseinek igazolása, vagy (a) a status quo megváltoz-
tatására irányuló cselekvés motiválása útján, vagy (b) a status quo fenntartására 
irányuló cselekvés igazolása útján.

Egyszóval az összeesküvés-elméletek egy kezdetben szervezetlen csoportot (vagy csopor-
tok és egyének együttesét) működő csoporttá kovácsolják, mely esetleg még a politikai 
cselekvés szférájában is tevékeny szerepet vállalhat. Azonban összeesküvés-elméletet alulról 
és felülről kiindulva egyaránt lehet kreálni. Az előbbi esetben az elmélet olyanoktól szár-
mazik, akik hisznek benne. Ily módon az elmélet funkcionális a hívők számára, de nem 
alkalmazható funkcionalitás-koherens módon egy politikai aktor által. Ha például valakik 
hisznek a laposföld-elméletben (valamint a hozzá tartozó világméretű összeesküvésben, 
amely eltitkolja az igazságot a bolygó alakjáról),238 ez pszichésen lehet hasznos a hívők 
számára, de nem egy magától értetődő politikai erőforrás. Amikor azonban az összeesküvés- 
elméletek felülről indulnak el, akkor ugyan a hívők pszichológiai szükségleteihez is 
illeszkednek, de elsősorban azért alkotják őket, hogy az alkotóik, vagyis a politikai aktorok 
érdekeit szolgálják. A nyilvánvaló példái ennek természetesen a „mi” és „ők” populista 
konstrukcióját követő összeesküvés-elméletek. Az ideológiaalkalmazó populisták nagyon is 
jól ki tudják használni az összeesküvés-elméleteket, mindig összhangban a hatalomgyakor-
lásukat és vagyonosodásukat érő kritikák („támadások”) elhárításának napi szükségleteivel.

6.4.3. A populizmus összefoglalva: a morális korlátok nélküli 
kollektív egoizmus politikai programjának ideológiai eszköze

Bár az előző részekben több szemszögből is foglalkoztunk már a populizmussal, csak most 
jutottunk el odáig, hogy tömören összefoglalhassuk, számba véve az ideológiai piacnak 

236 Krekó, „Összeesküvés-elmélet mint kollektív motivált megismerés”.
237 Krekó, „Összeesküvés-elmélet mint kollektív motivált megismerés”, 41.
238 Az elméletről lásd Garwood, Flat Earth.
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mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalát. A 6.3. ábrán a populizmus öt, logikailag 
összeilleszthető elemét látjuk, melyeket nyelvtanilag összefűzve a következő definíciót kap-
juk: a populizmus a (1) morális korlátok nélküli (2) kollektív (3) egoizmus (4) politikai 
programjának (5) ideológiai eszköze. A definíció első három eleme a politikai piac keres-
leti oldalára utal, és a fent elmagyarázott szociálpszichológiai jellemzőket tömöríti; míg a 
negyedik és ötödik pont azt a kínálati oldalra utaló definíciót foglalja össze, amit bővebben 
a 4. fejezetben mutattunk be egy hatelemű koherens érvelési lánc segítségével [→ 4.2.3.].

6.3. ábra. A populizmus összefoglalása.

Jelmagyarázat: A sötétszürke körök a kínálati oldal, míg a világosszürke körök a keresleti oldal jellemzőire utalnak.

Haladjunk végig a populizmus elemein, nem a szintaktikai sorrendben, hanem a 6.3-as 
ábra logikai rendje szerint. A külső körtől kezdve: a populizmus mindenekelőtt ideológiai 
eszköz [→ 6.4.1.2.]. Érvelése azzal indul, hogy a populistát a nép igaz képviselőjének nyil-
vánítja, az ellenfeleit pedig definíció szerint a nép ellenségének. Ezért a populistát nem lehet 
legitim módon megkérdőjelezni, mert bárminek a kritikája, amit tesz vagy mond, azt jelen-
tené, hogy a bíráló szembeszegül „a nép akaratával”, illetve – ha a populista egyszersmind 
a végrehajtó hatalom feje is – a „nemzeti érdekkel”. A populizmus mindenfajta populista 
számára ideológiai eszköz, de az „eszköz” szót külön kell hangsúlyozni, ha ideológiaalkal-
mazó populistákról beszélünk. Az ilyen aktor a populista narratíva rugalmasságát aknázza 
ki, nem értékkoherens alapon, valamely jobb- vagy baloldali politikai program igazolására, 
hanem hogy funkcionalitás-koherens módon igazolhasson bármilyen cselekedetet, amely 
a hatalom és vagyon felhalmozását (vagyis az elitérdeket) szolgálja. Az ideológiaalkalmazó 
populisták konkrétabb paneljei is ugyanazt az érvelési taktikát alkalmazzák, mint a pop-
ulista narratíva egésze: kétségbe vonják létező struktúrák vagy gyakorlatok legitimitását, 
és azt állítják, hogy aki bírálja őket (a populistákat) a fennálló rend megváltoztatása miatt, 
az valójában a rossz status quót védelmezi [→ 6.4.1.4.]. Akárhogy is, a populizmus mint 
ideológiai eszköz lényege, hogy megkérdőjelezhetetlen morális státusszal ruház fel, füg-

ideológiai eszköz

politikai program

morális korlátok
nélküli

kollektív

egoizmus

megkérdőjelezetlen morális
státusz függetlenül
a hatalomgyakorlás tartalmától

legális-racionális legitimáció
felváltása szubsztantív-racionális 
legitimációval

áldozattudat (félelem, gyűlölet)

képzelt közösség (a nép, a nemzet stb.)
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getlenül a hatalomgyakorlás tartalmától. Erre mondtuk, hogy megvalósul a közjó értel-
mezésének patronális kisajátítása, szemben a marxizmus-leninizmus által megvalósított 
bürokratikus kisajátítással [→ 4.2.4.].

Másodszor, a populizmus egy politikai programot szolgáló ideológiai eszköz; ez 
a program kísérlet arra, hogy a legális-racionális legitimitást szubsztantív-racionális 
legitimitással váltsa fel. Mint a 4. fejezetben kifejtettük, a szubsztantív racionalitás azt 
jelenti, hogy bár vannak intézmények, és fontos szerepet játszanak a rendszer legitimá-
lásában, illetve működésében, nem öncélként, hanem a „közjó” mint cél eszközeként 
tekintenek rájuk [→ 4.2.5.]. A szubsztantív-racionális keretében így az írott jogot legitim 
dolog figyelmen kívül hagyni, valahányszor azt mondják rá, hogy nem szolgálja a „közjót”, 
azaz a nép akaratát. Ez azonban visszavezet a populizmus ideológiai eszköz mivoltához, 
és ahhoz, hogy a populista valójában a közjó értelmezésének kisajátítását valósítja meg. 
Ideológiaalkalmazó populisták esetében a patronális kisajátítás a populizmus politikai 
programját általában a fogadott politikai család és elsősorban a csúcspatrónus (a populista 
vezető) korlátozatlan uralmának politikai programjává teszi. Máshogy fogalmazva, 
a szubsztantív racionalitás úgy nyilvánul meg, mint a joguralom tiszteletének hiánya, 
szemben a vezetők minden döntésének tiszteletével, bár ez utóbbiak valójában az elitérdek 
elvének vannak alárendelve. A joguralmat felváltja az uralom joga [→ 4.3.5.1.].

A morális korlátok hiányának eleme a populizmusban átvezet a kínálati oldalról a 
keresleti oldalra, vagyis a populizmus szociálpszichológiájához. Ez az elem az áldozattudat 
érzésén alapul, amit félelem- és gyűlöletkampányokkal gerjesztenek abban a folyamatban, 
melyben az „ők” csoportját megkonstruálják, és ellenségként stigmatizálják [→ 6.4.2.3.]. 
Mivel a „mi” csoportot az „ők” áldozataként mutatják be, az áldozattudat erkölcsi nihiliz-
musba, azaz teljes közönybe fejlődik át minden olyan ember sorsa iránt, aki nem „mi” 
vagyunk. Így a morális határok lebomlanak, és az emberek megszabadulnak a másokkal 
való törődés terhétől. Mindez aláássa a szolidaritást, ami a liberális demokrácia morális 
alapja. A posztkommunista térségben (és vélhetően Nyugaton is) ez döntően hozzájárul 
a populizmus vonzerejéhez, különösen az olyan emberek számára, akiknek a nyílt hozzá-
férésű renddel kapcsolatban az alapélménye nem más, mint az egzisztenciális szorongás és 
az ontológiai biztonság megrendülése [→ 6.4.2.1.].

Bár számos szerző hangsúlyozza a populizmus kollektivista jellegét, a populizmus 
kollektív elemével részletesebben is foglalkozunk a leírásunkban. Jelesül azzal, hogy az 
Isten, a haza és a család paneljei – melyek külön-külön és együttesen is egy értékkoherens 
kollektivista ideológiát képeznek – a populista narratívában új definíciót kapnak, és 
összevegyítik őket a kínálati, valamint a keresleti funkcionalitás-koherencia mentén [→ 
6.4.2.2.]. Ezt foglaljuk össze a 6.9. táblázatban, ahol az egyes paneleket háromféle dimenzió 
szerint írjuk körül. Ezek: a jelenség, amelyre utalnak; a populista szempontjából betöltött 
funkciójuk; és hogy melyik stigmatizált csoport tartozik hozzájuk. Ebben a kontextusban – 
ellentétben a liberális elgondolással – az Isten, a haza és a család közösségét nem relativizálják 
az egyéni vagy a csoportjogok talaján, hanem abszolutizálják s össze is kovácsolják őket 
mint a „mi” kétoldalúan funkcionális entitásának aspektusait. A keresleti oldalon a 
populista identitáspolitika útján kialakított képzelt közösség redukálásra ösztönöz: 
egy többoldalú és önmaga által rendszeresen felülvizsgált identitást egy önreflexiót 
nem követelő, szimpla „jó” identitássá egyszerűsít. Ez pedig nemcsak erős azonosulást 
nyújt, hanem egy leegyszerűsített világképet is, melyben egyszerre legitimálódik a státus 
védelme és delegitimálódik minden kísérlet, amely megsértené, vagy a feláldozására kér-
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ne fel. A kínálati oldalon az „Isten” megszünteti a vitát, a versengő politikákról nem 
lehet többé vitázni; a „haza” korlátlan mozgásteret biztosít, megszünteti a kormányzók 
elszámoltathatóságát; a „család” pedig legitimálja a dominanciát, azaz támogatja és 
kizárólagossá teszi az informális patronális háló uralmi, antropológiai-kulturális modelljét, 
a patriarchális családot.

Populizmus-definíciónk az egoizmus mint jellegzetes vonás említésével lesz teljessé. 
Ez a populizmus szociálpszichológiájára utal: a populista szavazók felszabadított egyéni 
önzésére, aminek a populizmus kollektív hangot ad. Az egoizmus foglalja el a legbelső 
kört a 6.3. ábrán, és ide jutottunk el az ábrán kívülről befelé haladva. Azonban fordítva is 
haladhatunk: a belső körtől kifelé, fordított sorrendben nézve a definíció összetevőit 
ugyancsak összeáll egy logika, méghozzá egy olyan, melyből világosan kirajzolódik a 
populizmus kétoldalú funkcionalitás-koherenciája. Az egoista szavazó, aki nem akar 
törődni más emberekkel, és csak magán akar segíteni, ezt kollektív módon könnyebben 
ki tudja fejezni, mint egyedül, mert így nemesebb formát adhat saját önzésének. Ám ez a 
kollektív identitás továbbra is a nyílt önzés célját szolgálja, ami csak akkor vihető keresztül, 
ha a közösség delegitimálja az erkölcsi korlátokat, és legitimálja a szolidaritással szemben 
az erkölcsi nihilizmust. A politikai piacon ezt mint politikai programot kínálják fel az 
embereknek, amit ideológiai eszközzé kovácsolnak az ideológiaalkalmazó populista 
céljainak megfelelően. A populista megkérdőjelezhetetlen morális státusra tesz szert, mivel 
kiaknázza az emberek csoport-hovatartozás és önzés iránti lélektani igényét; az emberek 
ellenben találnak egy „megértő” aktort és közösséget az életük viszontagságai közepette.

A populizmus végső soron a liberalizmus tökéletes ellentéte – nem csupán tartal-
mában, a konstitucionalizmus és a társadalmi érdekbeszámítás liberális politikai elméletben 
gyökerező eszményének tagadásával, hanem az embereknek tett ajánlata révén is. Láttuk, 
hogy a populista – bár részben teremti is a keresletét – olyan társadalmi problémákra, múlt- 
vagy jelenbéli eseményekre reflektál, amelyekben a szavazók anyagi érdekeik, biztonság- 
és kényelemérzetük veszélyeztetését látják [→ 6.4.2.1.]. Ebben a helyzetben a populizmus 
problémamegoldást kínál morális korlátok nélkül – míg a dogmatikus liberalizmus 

6.9. táblázat. Isten, haza és család a funkciójuk és stigmatizált csoportjaik szerint.

Ideológiai 
panelek

A jelenség, amelyre a 
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A populista számára betöltött funkció Stigmatizált csoportok

Isten Morális pozíció (1) Megfosztja az ellenfeleket morális 
elfogadhatóságuktól
(2) A versengő politikák többé nem vitathatók
à VITA

Ateisták, liberálisok stb.

Haza Vesztes és veszélyez-
tetett csoportok 
(kereslet), fogadott 
politikai család (kínálat)

(1) Kizárja az ellenzéket a nemzetből
(2) Megszünteti a kormányzók elszámoltathatóságát
à MOZGÁSTÉR

Ellenzéki pártok, civil társada-
lom (NGO-k, értelmiségiek stb.), 
nemzetközi szervezetek stb.

Család Patriarchális család (1) Stigmatizálja az alternatív életmódokat
(2) Kiterjeszti a nemzetre a patriarchális dominancia 
kulturális modelljét
à DOMINANCIA

Kisebbségek (egyedülállók, 
LMBT emberek, hajléktalanok, 
munkanélküliek stb.)



6.5. Az informális kormányzás technikái: köztes összegzés • 647

morális korlátokat kínál problémamegoldás nélkül. A dogmatikus liberalizmus gyak-
ran tabusítja a globalizációval és a hazai társadalmi feszültségekkel kapcsolatos problé-
mákat, és morálisan megbélyegzi azokat, akiket ezek a problémák sújtanak. Egyfajta 
„kölcsönös stigmatizálás” alakul ki: a populisták az „ők” csoport tagjait jelölik meg 
minden problémájuk okaként, a dogmatikus liberálisok pedig a populista üzenetekre 
rezonáló szavazókat idegengyűlölőnek, homofóbnak vagy még rosszabbnak hívják. Nem 
csoda, hogy az érintettek fogékonnyá válnak a populisták kényelmes megoldásai iránt. Ez 
a folyamat aláássa az emberek problémáival kapcsolatos racionális diskurzus lehetőségét: 
a problémákat megélő emberek egyre inkább magukévá teszik a populista nézőpontját, 
látva, hogy a nem-populisták nemhogy nem törődnek a problémáikkal, de még sértegetik 
is őket. E könyv korlátai nem engedik meg, hogy részletesebben elemezzük ezt a kérdést, 
de a lényeget úgy foglalhatnánk össze, hogy amikor a populizmus népszerűségének 
okait kutatjuk, a populista narratíva „húzóhatását” együtt kell elemezni a dogmatikus 
liberális hozzáállás révén keletkező „tolóhatással”.

6.5. Az informális kormányzás technikái: köztes 
összegzés
Ebben a fejezetben megpróbáltunk választ adni arra a kérdésre, hogy miért támogatja a 
társadalom jelentős hányada a patronális autokráciát, avagy milyen eszközöket használ 
a csúcspatrónus a rezsimstabilitás biztosítására és a legitimitás folytonos megkérdő-
jelezésének elkerülésére. Azonban, mint az előző fejezetekben láttuk, a vezető politikai 
eliten kívüliek ezen „exogén stabilitása” mellett a rendszer fenntartásához szükség van az 
eliten belüliek „endogén stabilitására” is. Liberális demokráciában az endogén stabilitás 
biztosításának módszerei a formális intézményi környezet keretébe ágyazódnak. A formá-
lis intézmények nem csupán meghatározzák a liberális demokrácia alapvető jellegét és 
működését, hanem ezek jelentik a tartóvázát: azt a rendszert, ami a rezsimnek a formáját 
adja. Nélkülük összeomlana, vagy legalábbis nem lenne képes fenntartani magát, mint a 
többi rezsim-ideáltípus [→ 4.4.]. Amikor azonban informális intézmények és gyakorlatok 
uralkodnak el a formális intézményi környezetben, a formális szabályok, bár fontosságuk 
nem vész el teljesen, másodlagos szerepbe kerülnek az íratlan normákhoz és érdekekhez 
képest. Így a rezsim tartóvázává az informális intézményi környezet válik: a rezsimet 
az informális kormányzás különféle technikái öntik formába, ezek adják a jellegét, s 
ezeknek megfelelően jön létre az endogén stabilitása is.

Egy kiváló tanulmányban Alena Ledeneva és Claudia Baez-Camargo megalkotják az 
informális kormányzás technikáinak tipológiáját (6.10. táblázat).239 Ezt a cikket foglaljuk 
össze a fejezet befejezéséül, mely három szempontból is hasznos. Először is a szerzők által 
kínált tipológia olyan gyakorlatok leírásával gazdagítja az informalitás jelen tárgyalását, 
amelyek nem szigorúan rezsimspecifikusak, és nem is állnak meg a posztkommunista 
térség határainál. Így tehát összehasonító módon vizsgálhatjuk a posztkommunista és 
az egyéb gyakorlatokat. A második előnye a cikk összefoglalásának az átfogó elemzési 
keret: a szerzők pontosan az olyan rendszerek kialakításának és fenntartásának módjait 
ragadják meg, amelyek jellemzője az informális fensőbbsége a formálissal szemben, s az 
ehhez szükséges eszközöket, illetve azok funkcióját azonosítják ideáltipikus formában. 

239 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”
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Végül pedig Ledeneva és Baez-Camargo cikkének összefoglalásával egyszersmind a 
patronális autokrácia 2–6. fejezetben leírt rezsimspecifikus, „anatómiai” jellemzőinek 
summázatát is adhatjuk. A szerzők tipológiájának segítségével többet is felidézhetünk 
a posztkommunista patronális berendezkedések legfontosabb aktorai, intézményei és 
folyamatai közül, s leírhatjuk, hogyan illeszkednek ezek az informális kormányzás és 
a rezsimstabilitás kontextusába.
Ledeneva és Baez-Camargo három általános technikát különböztet meg: (1) kooptálás, 
melynek funkciója az erős kötések létesítése a bizalom, a kölcsönösség és a hűség jegyében; 
(2) kontroll, s ennek keretében a fegyelem biztosításának technikái a hatalmi hálón 
belül; (3) álcázás, ami a háló kívülállókkal szembeni védelmét szolgálja a rezsim igazi 
természetének elrejtése révén. Mindhárom technikához három-háromféle gyakorlat 
tartozik, melyek vagy az irányuk és a bennük részt vevő aktorok szerint különböznek 
(kooptálás és kontroll), vagy a kreatív módszerek szerint, amelyekkel általános technikájuk 
funkcióját szolgálják (álcázás).

240 Köszönettel tartozunk Alena Ledenevának és Claudia Baez-Camargónak a táblázat egy korábbi 
változatának átnézéséért, valamint az ahhoz adott tanácsaikért.

6.10. táblázat. Az informális kormányzás technikái. Forrás: Ledeneva és Baez-Camargo (2017) alapján.240

Aktorok Irány Tárgya/eszközei Funkció (elvárt 
eredmény)

Kooptálás

A politikai elit tagjai 
a leendő tagok felé

Felülről indított 
(„prebendális”)

Közhivatalok (hozzáférés állami erőforrásokhoz) 
feltétlen támogatásért cserébe

Erős kötések 
a bizalom, 
kölcsönösség 
és hűség 
jegyében

A politikai elit tagjai 
érdekcsoprtokkal vagy 
oligarchákkal 

Horizontális 
(„reciprokatív”)

Befolyás a törvényhozás fölött (hozzáférés 
nagy értékű állami megbízásokhoz) pénzbeli 
támogatásért (pl. kampányfinanszírozásért) 
cserébe

(Lokális) magánhálóza-
toktól a közhatalmat 
gyakorlók felé 

Alulról indított 
(„helyi beágya-
zottságú”)

Közéleti támogatás (pl. szavazás a választásokon) 
szívességekért cserébe (patronázs)

Kontroll

A „régi” elitek tagjaitól 
a betagozott elitek felé Felülről indított Szelektív jogalkalmazás (közvetlen) vagy azzal 

való fenyegetés (közvetett, pl. kompromat)
A fegyelem 
biztosítása 
a hatalmi hálón 
belül

Tagok közötti („peer to 
peer”, egy csoporton vagy 
közösségen belül)

Horizontális 
(„reciprokatív”)

Kollektív döntéshozatal és a döntéstől eltérők 
megbüntetése

(Lokális) magánhálóza-
toktól a közhatalmat 
gyakorlók felé

Alulról indított A hírnév csorbulásának kilátásba helyezése (sza-
vazatvesztés stb.) a megfelelő ellátás hiányában

Álcázás
A hatalmi háló tagjai a 
(kívülálló) nyilvánosság 
előtt

n.a.

Kreatív díszletek (politikai rituálék, korrupcióel-
lenes kampányok stb.)

A háló védelme
Rejtett alkotmányok (a valóságtól eltérő formális 
jogkörök megadása)
Hajlékony identitások (köztisztviselők ru-
tinszerűen lépik át kijelölt határaikat saját 
magánügyleteik érdekében)
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A kooptálás módszerei közül Ledeneva és Baez-Camargo először a felülről indított vagy 
„prebendális” kooptálást tárgyalják. Szerintük ennek a gyakorlatnak „része a közhivatalok 
stratégiai politikai allokációja a kulcsfontosságú elitek javára […]. A gyakorlatban a pre-
bendális kooptálás maga után vonja a közszektor erőforrásainak újraosztását az uralkodó 
politikai hálók magánhasznára, és ennélfogva vele jár a közhivatalok privatizálása is”.241 
A mi fogalmaink szerint a felülről indított kooptálás egyfelől a patronalizáció, a patri-
monializáció és a klientúra szoros összefüggésére utal, másfelől viszont több elemet 
foglal magában, mint amit a szerzőpáros említ. Patronális autokráciában a fogadott politi-
kai család a közintézményeket a magánbirtokaként kezeli [→ 2.4.2.], az állami tisztsé-
geket pedig saját embereivel és patronális szolgákkal tölti fel [→ 3.3.5.], gyarapítva a 
szolgáló nemesek és a felsőklientúra [→ 6.2.2.] tagságát. A felsőklientúrába beletartoznak 
az oligarchák is, akik sebezhetőségi amplitúdója maximális, hisz (1) minél inkább a disz-
krecionális állami beavatkozásnak köszönhetik sikerüket, annál kevésbé képesek önállóan 
felépíteni és megtartani vagyonukat, s annál inkább függenek az államtól [→ 5.4.1.2.], és 
(2) nincs lehetőségük a csúcspatrónus elszámoltatására [→ 3.4.1.4.]. A klientúrák közvetlen 
létrehozása mindig a felülről indított kooptálás valamilyen változatát jelenti, melynek 
révén a stratégiai (elit) személyek válnak a rezsimtől függővé, illetve a fenntartásában 
érdekeltté. Mint Ledeneva és Baez-Camargo rámutat, az ilyen gyakorlatok „elősegítik az 
elit kohézióját és a rezsim támogatói bázisainak stratégiai biztosítását. [A felülről indított 
kooptálás] úgy éri el hatását, hogy a potenciális ellenfeleket az uralkodó hálózatba építi 
be, miközben jutalmazza a hűséges támogatókat. A [prebendális] kooptálás ama formális 
és informális kinevezéseinek útján történik, melyeket egy erős elnök eszközöl”242 – azaz 
pontosabban a csúcspatrónus, aki betölthet más közhatalmi pozíciót is (például lehet 
miniszterelnök is) az adott formális berendezkedés függvényében [→ 3.3.2.].

A kooptálás második módszere az ún. horizontális vagy „reciprokatív” típus, 
ahol kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létesítenek „befolyásos nem állami aktorokkal, 
[akiket] ezek után a közhatalom gyakorlásába is bevesznek, hogy aránytalanul kedvezzenek 
partikuláris érdekeknek”.243 A kooptálás ezen változata liberális demokráciákban is meg-
jelenik, bár formális változatban. A lobbizás, avagy általánosabban az elkülönült politikai 
és gazdasági elit legális és szabályozott együttműködése pontosan az ilyen önkéntes, köl-
csönösen előnyös szövegkötések formális módozata; segíti, hogy mindkét elit megtartsa 
csúcspozícióját a saját szférája hierarchiájában [→ 5.3.2.2.]. Az egyetlen különbség az, hogy 
míg mi a haveri korrupció leírásában a tranzakció korrupt jellegére összpontosítottunk, 
Ledeneva és Baez-Camargo a jelenség rezsimstabilizáló funkcióját hangsúlyozzák. Mint 
írják, az uralmi elit „kénytelen támogatni a főbb üzleti érdekeltségeket, mert az utóbbiak 
képesek súlyosan destabilizálni a politikai rezsimeket, a kompetitív autoriter rezsimekben 
pedig gyakran kulcsszerepet vállalnak a költséges választási kampányok finanszírozásában 
is”.244 Patronális autokráciában viszont az ilyen eshetőséget kikerülhetik az egypiramisos 
patronális háló létrehozásával is. Máshogy fogalmazva, a rezsim stabilitását szolgálhatja (1) 
a patronalizáció és az alternatív aktorok és vagyontárgyaik levadászása [→ 5.5.], valamint 
(2) az autonóm oligarchák betagozása is az egypiramisos patronális hálóba [→ 3.4.1.3.].

241 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 54.
242 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 54–56.
243 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 58.
244 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 58.
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Amit a szerzők „alulról induló kooptálásnak” neveznek, az főleg az egyes szemé-
lyeknek a saját közösségi hálózatuk iránti reciprokatív kötelezettségeit foglalja magában. 
Ezek „különböző kritériumok, így a rokonság, barátság, szomszédság vagy a szakma alapján 
alakulhatnak ki”.245 Az előző fejezetben Huntingtont idéztük, és kifejtettük, hogy az ilyen, 
erős kötésekkel jellemezhető hálózatok fontos szerepet játszanak a szabadpiaci korrupció 
járványszerűségében a posztkommunista országokban, illetve konkrétan Kínában (guanxi) 
[→ 5.3.6.]. „Itt a hálózat proaktív hozzáállást vár a csoport közhivatali tisztségbe kinevezett 
tagjától a problémák megoldásában és abban, hogy a hálózat érdekeit szolgálva lehetővé 
tegye a hozzáférést az előnyökhöz és erőforrásokhoz. [A] köztisztviselők kooptálása a helyi 
beágyazottságú (grassroots) hálózat részéről társadalmi nyomást gerjeszt, ennek folytán az 
informális hálózat iránti kötelezettségek felülbírálják a közhivatallal járó kötelességeket, 
és megjelennek a hétköznapi korrupció gyakorlatai, hogy áthidalják az ütköző érdekek 
közötti szakadékot” – írja Ledeneva és Baez-Camargo.246

Az alulról induló kooptálás azonban nemcsak érzelmi, hanem instrumentális köté-
seken is alapulhat [→ 6.2.1.1.]. Ledeneva és Baez-Camargo felhívják a figyelmet a szavazatok 
áruba bocsátásának gyakorlatára, amivel mi nem foglalkoztunk, de valóban „megfigyel-
hető Oroszországban és más posztkommunista társadalmakban”.247 Az alulról induló 
kooptálás ebben az esetben informális felkérés klientelizmusra, és azt tükrözi, hogy az 
emberek megértették a rezsim logikáját: felismerték, hogy a vezetők körében kereslet van 
a támogatásra, és megmondták az árát, azaz hogy nem fogadnak el bármilyen felkínált 
szívességet, hanem a lehető legtöbbet akarják – racionális profitmaximalizálást folytatnak, 
a szó neoklasszikus értelmében [→ 5.2.].

Továbblépve a kontroll technikájához, a szerzők ismét a felülről indított változattal 
kezdik, mely szorosan kapcsolódik a stratégiai elitek felülről indított kooptálásához. A szer-
zőpáros „demonstratív büntetésről” beszél, és elmagyarázza, hogy „[míg] a büntetés maga 
lehet formális – hierarchikusan, felülről, közvetlenül hajtják végre – szelektív érvényesítése 
informális célokat szolgál a prebendális kooptálást előmozdítva: részint garantálja, hogy a 
közhivatal adta lehetőségeket büntetlenül kihasználják, cserébe a rendszer feltétlen, lojális 
támogatásáért, részint pedig gondoskodik a »levegőben lógó büntetés« atmoszférájáról”.248 
Mi a 4. fejezetben a politikailag szelektív jogalkalmazás és az uralom joga fogalmait 
használtuk az előbbi jelenségre [→ 4.3.5.1.], míg a levegőben lógó büntetés elsősorban a 
kompromat általános alkalmazására utal [→ 4.3.5.2.]. Mint a szerzők leszögezik, az ilyen 
praxisból következő „félelem politikája”249 elsősorban „inkább megelőző, mint büntető 
jellegű, és azon alapul, hogy kompromittáló anyagokat gyűjtenek […] az ellenségeikről és 
a tiltakozókról, de főként a barátaikról és szövetségeseikről”.250 Továbbá, mint többször 
is próbáltuk hangsúlyozni, az ilyen gyakorlatoknak komoly jelzőhatása van, vagyis üze-
neteket közvetítenek a többi aktornak a vezetők hatalmáról, és a kockázatról, hogy ők is 
hasonló helyzetben találhatják magukat, ha összeütköznek a hatalommal. Így „a »félelem 

245 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 60.
246 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 60–61.
247 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 60. Vö. Ledeneva, 

How Russia Really Works.
248 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 62.
249 Gel’man, „Introduction: Politics of Fear”.
250 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 64.
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politikája« vagy a »levegőben lógó büntetés« öncenzúrát generál az elitek körében és 
a közösségi hálózatokban”.251

A kontroll második formája a horizontális/reciprokatív „peer kontroll”, amely 
„kölcsönös megfigyelést és kollektív felelősséget feltételez”.252 A szerzők szerint „az orosz 
állam legalizálta a paraszti közösségekben megfigyelt informális önkormányzást – a kollektív 
felelősség (krugovaja poruka) elvét – az adószedés, katonai sorozás és közrend-fenntartás 
céljaira. A kollektív felelősségről szóló törvényeket csak 1905-ben törölték el. Az állam színe 
előtti kölcsönös függőség mechanizmusai az éberség, informális megfigyelés, csoporton 
belüli ellenőrzés, csoportnyomás gyakorlataihoz vezettek, valamint kollektív büntetésekhez, 
hogy biztosítsák a közösség fennmaradását a külső nyomással szemben. A sztálini kor-
szakban a regionális elitek a kollektív felelősség elvét használták, hogy ellenállhassanak az 
ellenőrzésnek és a fentről kapott utasításoknak – így fedezték a regionális tisztségviselők 
hatalmi túlkapásait; megvédték a funkcionáriust, ha kompromittáló adatok szivárogtak ki 
róla a központnak; és megbüntették a kiszivárogtatót. A közösség által tagjainak garantált 
immunitás és védelem szorosan összefonódott a korlátozott tulajdonjogokkal és csoport-
közi függőséggel, és szembeötlően megmutatkozott az 1990-es évekbeli posztkommunista 
átmenet idején a szervezett bűnözés és a regionális elitek kontextusában.”253 Ledeneva 
a How Russia Really Works (Hogyan működik valójában Oroszország) című könyvében 
részletesen is kifejti, hogy a posztkommunista társadalmakban a krugovaja poruka a 
„félelmen és körkörös ellenőrzésen” alapul, melynek szellemében a politikai aktorok 
(köztük a bűnüldözés tisztségviselői és a bírák) megpróbálnak nem hátrányt okozni 
egymásnak, félve a megtorlásul visszakapott büntetéstől.254 A krugovaja poruka lényegében 
nem más, mint azon aktorok informális horizontális reciprocitása, akiknek vannak auto-
nóm hatásköreik, melyekről eldönthetik, hogy használják-e őket segítségnyújtásra vagy 
védelemre. Ilyen jellegű kapcsolatokat a társadalmi hierarchia egyes szintjein bármelyik 
rezsimben létesíthetnek egymás közt a hatáskör tekintetében hasonló „kaliberű” emberek. 
Az ilyen kapcsolatokat megtaláljuk az egypiramisos patronális hálók alacsonyabb szintjein, 
akárcsak a regionális patrónusok között többszintes piramisokban (megjegyzendő, hogy 
horizontális szövetségek kizárólag önvédelmi céllal köttetnek, és nem támadó jelleggel a 
csúcspatrónus ellen [→ 2.2.2.3.]). A horizontális kapcsolatok erejét azonban két tényező 
gátolja: (1) a hatalmi erőforrások szétválasztása, melyre – mint a 4. fejezet végén kifejtettük 
– azért kerül sor, hogy a csúcspatrónus így szabjon gátat a hatalom koncentrálódásának 
a kliensei kezében [→ 4.4.3.2.], valamint (2) hogy a horizontális kapcsolatokat gyakran 
megtörik, és vertikális (patronális) függőségi láncokkal váltják fel. Ez alapvető jellemzője 
a korlátozott hozzáférésű rendeknek, illetve konkrétan a fogadott politikai családoknak is 
[→ 3.6.2.].

Az alulról indított kontroll gyakorlatilag az alulról induló kooptálás másik oldala: 
a fogalom az egyén közösségi, erős kötéseken alapuló hálózataiban alkalmazott jutalmazási 
és büntetési eljárásokra utal. Mint Ledeneva és Baez-Camargo írja, míg „az alulról induló 
kooptálás a csoporthoz soroláson alapul, [és] a kapcsolatot a viszonzás vagy a baráti szándék 
elvárására alapozva tartják fenn, […] a kontrollt a szégyen és a hírnéven esett kár alapján 

251 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 64.
252 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 65.
253 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 66–67.
254 Ledeneva, How Russia Really Works, 105.
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gyakorolják. […] Hogy a közösségnek »vissza kell adni«, kulcsfontosságú indíték azon 
közhivatalt viselők számára, akik ragaszkodnak a hűség, a tisztelet és a státus fenntartásához 
és biztosításához”.255 A szerzőknél olvashatunk arról, hogyan jelenik meg ez a gyakorlat 
a posztkommunista régión kívül (Tanzániában),256 míg a régión belül a legtisztábban a 
kínai guanxi-hálózatokban érvényesül.257 A három történeti régióban azonban a patronális 
autokráciák a vezető politikai elitbe integrálják a tagok családi hálózatait (a többieket 
pedig kihagyják), másfelől azonban korlátozzák is, hogy a fogadott politikai család tagjai 
mennyi támogatást nyújthatnak a (vér szerinti) családjuknak. Mint Ledeneva és Baez-
Camargo is mondják, egy orosz hivatalnoknak ugyan „jár bizonyos fokú büntetlenség”, 
de vigyáznia kell, „nehogy elveszítse arányérzékét, és konzultáljon a főnökével, a [befolyt 
pénzeket] belátóan és mindenekelőtt transzparensen ossza meg a feljebbvalójával, az 
egyenrangúakkal és az alárendeltjeivel. A regionális »etetéseket« informálisan, de buzgón 
monitorozzák. Ahogy az orosz vicc mondja, »az állami hivatalnokokat nem azért kapják el, 
mert lopnak, hanem mert a beosztásukhoz képest túl sokat«”.258 Ez ismét csak hozzájárul 
a rendszer stabilitásához, és valójában felülről érvényesítik; ha kell, diszkrecionálisan 
elveszik a védernyőt az ember feje fölül [→ 3.6.2.5.]. Ilyen értelemben az alulról indított 
családi kontrollt a fogadott családi, felülről indított kontroll váltja fel.259

A szerzőpáros végül a harmadik általános technikával, az álcázással foglalkozik. 
Álcázásra azért van szükség, hogy megtévesszék a külföldi aktorokat, kiváltképp a nyugati 
kormányzatokat, amelyek megszokták, hogy – a mi fogalmaink szerint – a társadalmi 
cselekvés elkülönülő szféráinak intézményeit elemezik, és ezért hajlamosak a de jure 
keretekre fókuszálni a de facto működés helyett [→ Bevezetés]. Még az olyan civil szervezetek is, 
mint a Transparency International, arra összpontosítanak, hogy az államokból „hiányzik a 
képesség”, ezért nem tudnak szembeszállni a korrupcióval [→ 5.3.4.1.], és ajánlásokat tesznek 
a rezsimek vezetőinek, hogyan szigorítsák meg a köztisztviselőkre vonatkozó formális 
szabályokat, illetve hogyan lazítsanak a civil társadalom szabályozásán.260 Mindenestre az 
elgondolás kevésbé az, hogy a politikusok a korrupció elleni harc jegyében fogadnák el 
az ajánlásokat, hanem hogy kénytelenek lesznek őket megvalósítani, mert ha nem teszik, 
a nemzetközi aktorok, a többi ország és a globális befektetők nem lesznek hajlandók 
együttműködni a szóban forgó rezsimmel.261 Ám ha az utóbbiak a figyelmeztetések hatá-
sára néha hoznak is korrupcióellenes intézkedéseket,262 ezekből de facto gyakran az lesz, 
amit Ledeneva és Baez-Camargo úgy jellemez, mint „kreatív díszletet”: egy elfogadható 
külszín, amely az elfogadhatatlan gyakorlatot álcázza.263 Mint írják, „sok példa van arra, 

255 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 67.
256 Vö. Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania.
257 Mayfair, „Guanxi (China)”.
258 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 57.
259 Vö. Ledeneva, Can Russia Modernise?, 98–108.
260 TI, „Corruption Perceptions Index 2017”. Igaz, a TI privát aktoroknak, például NGO-knak és 

újságíróknak is tesz javaslatokat, most azonban arra összpontosítunk, hogy milyen a TI formális 
szabályokról, illetve konkrétan az államról alkotott felfogása.

261 Hansen, „The Power of Performance Indices in the Global Politics of Anti-Corruption”; Davis, 
Kingsbury, és Merry, „Indicators as a Technology of Global Governance”.

262 Andersson és Heywood, „The Politics of Perception”.
263 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 68.



6.5. Az informális kormányzás technikái: köztes összegzés • 653

hogy a vezetők szenvedélyes kirohanást intéznek a korrupció ellen, és jelentős jogi 
és intézményi reformokat indítanak a felszámolására, amit aztán kevés kézzelfogható 
cselekvés követ. A korrupcióellenes kampányokra gyakran választási kampányok során 
vagy válságos időkben kerül sor, esetleg akkor, amikor a nemzetközi donorok növelik 
a nyomást, és éppen ezért tünetszerűen mutatják, hogyan manipulálják a korrupcióról 
és korrupcióellenességről folytatott diskurzust, hogy ezzel takargassák a valóságot szűk 
politikai érdekből”.264 Általánosabban nézve a patronális autokráciák demokratikus dísz-
letei jelentik a legfőbb kreatív díszletet: az autokraták kialakították annak módszereit, 
hogyan folytassák de facto autokratikus működésüket a nép nyílt elnyomása és a formálisan 
demokratikus intézmények felszámolása nélkül [→ 4.3., 6.3.]. Bár ezt a tényt tudomásul 
veszik a politológusok általában, a hibridológusok pedig különösképpen, de továbbra 
is a nyugati populisták mellé állítva elemzik a csúcspatrónusokat,265 és „kormányzó párt-
ként” hivatkoznak a pártjaikra, azaz pont úgy, mint bármely populista hatalmon lévő párt-
jára.266 A csúcspatrónusok valójában ideológiaalkalmazó, nem pedig ideológiavezérelt 
populisták [→ 6.4.1.], miközben a pártjaik, amelyekben nem hoznak valódi döntéseket, 
csak transzmissziós szíjak, az informális patronális háló alárendelt végrehajtói [→ 3.3.8.].

Mindez átvezet bennünket a „rejtett alkotmányok” fogalmához. Ledeneva és Baez-
Camargo magyarázata szerint ezek „olyan helyzetek, ahol a formális alkotmányos jogkörök 
nem szükségképpen tükrözik a valóságos hatalom gyakorlását. […] Trükközés a színpad 
és a mögöttes tér közti távolsággal, identitások manipulálása, közvetítők és strómanok alkal-
mazása, virtuális valóságok kreálása”.267 A 4. fejezetben utaltunk a patronális hálók infor-
mális árnyéknormájára, mely erősebb a formális intézményi környezetnél [→ 4.3.4.], és 
Hale írásai alapján azt is kifejtettük, hogy valójában milyen hatalommegosztási és jelző 
szerepet töltenek be a formális alkotmányok [→ 4.4.2.2.]. Másfelől a 3. fejezetben bemutattuk 
a politikai és gazdasági strómanokat, melyek mindkét fajtája alapvető a patronális 
autokráciák mindennapi működéséhez, szemben a liberális demokráciák és kommunista 
diktatúrák mindennapi működésével [→ 3.3.3., 3.4.3.]. Számos olyan aktor, aki nyugati 
szabvány – azaz formális identitása – szerint politikus lenne, elveszti minden autonómiáját 
a patronális autokráciában, és de facto a csúcspatrónus akaratának végrehajtójává fokozódik 
le. Ezek az aktorok a politikai strómanok, akikkel olyan formális testületeket töltenek fel, 
mint a törvényhozások [→ 4.3.4.4.] és az alkotmánybíróságok [→ 4.4.1.3.]. A piaci cselekvés 
szférájában a gazdasági strómanok de jure vállalkozók, de valójában a vagyonkezelő és az 
orgazda ötvözetét testesítik meg, s csak menedzselik és/vagy formálisan őrzik patrónusuk, 
egy oligarcha vagy poligarcha illegális tulajdonát [→ 3.4.1.]. A kapcsolati gazdaságban a 
hatalom&tulajdon a de facto tulajdonlás domináns formája [→ 5.6.], a kapcsolati piac-
redisztribúciót pedig gazdasági strómanok és fantomcégek segítségével hajtják végre, akik 
– korrupciós brókerként – áthidalják a patrónusuk vagyona és formális pozíciója között 
húzódó strukturális szakadékot [→ 5.3.3.2.].

Végül, de nem utolsó sorban Ledeneva és Baez-Camargo leírják azt, ami a patronális 
rezsimek leglényege: „a köz- és magánérdek összemosását” a politikai és gazdasági 

264 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 69.
265 Vö. Norris és Inglehart, Cultural Backlash.
266 Vö. Pappas, „Populists in Power”.
267 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?” 70.
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hatalom birtokosai kezén.268 A szerzők alacsonyabb szintű aktorokra összpontosítanak, 
nevezetesen olyan közigazgatási emberekre, akik „teljes szerepátfordítással” nem csupán 
üzleti érdekeiket érvényesítik, és nem is csak lefölözik az anyagi hasznot, hanem „váll-
lapos” vagy „egyenruhás vérfarkasokká” válnak.269 Mi ezt a jelenséget mint a bürokraták 
által végrehajtott szürke lerablást azonosítottuk, Markus pedig ezt nevezte a korrupt 
adóhivatalnokok, rendőr- és hírszerzőtisztek „piranha-kapitalizmusának” [→ 5.5.3.1.]. 
Ám a patronális autokráciákban ezeket az aktorokat megfosztják autonómiájuktól, és 
patronális szolgákká válnak [→ 3.3.5., 3.3.6.]. Nem élhetnek vissza hivatalukkal szabadon, 
a maguk javára; ellenkezőleg, parancsra kell visszaélniük vele, a regionális patrónusok 
vagy akár a csúcspatrónus utasítására, ha központilag vezérelt céglerablásról beszélünk 
[→ 5.5.4.]. Ez utóbbi esetben nem is „elmosódik” a határ a köz- és magánszféra között, 
ahogy a vadász és a prédája között sem „elmosódik a határ”, ha az előbbi elejti az utóbbit. 
De még a politikai szféra patronalizálása kapcsán is eufemizmus pusztán az „elmosódás” 
szót használni: mindez a társadalmi cselekvés szférái összejátszásának a jele, melynek 
nyomán az informális kormányzás válik a rezsim tényleges tartóvázává. Míg a rezsim úgy 
hivatkozik magára, mint ami a „nemzeti érdeket” szolgálja, a csúcspatrónusok az elitérdek 
elvének rendelik alá az államot [→ 2.3.1.], és úgy bánnak vele, mint magánbirtokukkal, 
rutinszerűen sértve meg a formális törvényeket és bűnszervezetként működtetve az 
államot. Röviden, ami létrejön, az nem más, mint a maffiaállam [→ 2.4.5.].

268 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 71.
269 Baez-Camargo és Ledeneva, „Where Does Informality Stop and Corruption Begin?”, 71. Lásd még 

Ledeneva, Can Russia Modernise?, 195.



7. Rezsimek





7.1. Útmutató a fejezethez

Miután befejeztük a politikai, gazdasági és társadalmi jelenségek komparatív fogalmi rend-
jének felépítését, egy feladatunk maradt hátra: a hat rezsim-ideáltípus meghatározása. 
Az 1. fejezetben csak előzetesen jellemeztük őket, az ezt követő fejezetekben pedig a rezsi- 
meknek csak az elnevezéseit, címkéit használtuk, hogy kifejtsük, milyen aktorok, in-
tézmények, valamint politikai, gazdasági és társadalmi jelenségek társulnak hozzájuk. 
Ebben az értelemben végül is definiáltuk őket: jelentéssel töltöttük meg a terminusokat, 
megmagyarázva, hogyan működik ideáltipikusan a hatféle rezsim. Azzal azonban, hogy 
a rezsimek formálisabb definiálása előtt adtunk részletesebb leírást a működésükről, az volt a 
célunk, hogy a rezsimelméletre helyezzük a hangsúlyt a rezsimek nevezéktana helyett. Bár 
egyeseknek olykor lehet olyan benyomása, hogy az összehasonlító rezsimelmélet fő célja 
a megfelelő nevek megtalálása, valójában a rezsimelméleteknek kell versengeniük, nem a 
rezsimmegnevezéseknek. A megnevezésnek következni kell az átfogó rezsimelméletből, 
nem pedig megelőznie vagy helyettesítenie azt; nem aszerint kell felcímkézni a rezsi- 
meket, hogy megnevezésük milyen találó vagy „blikkfangos”, hanem hogy mennyire 
átfogó jellemzést foglal magában azon alternatív leírásokhoz képest, amelyeken más meg-
nevezések alapulnak. Amikor elhangzik a „minek nevezzelek?” kérdése,1 meg kell vizsgálnunk, 
hogyan is működnek a kérdéses rezsimek, és valamennyi rezsimspecifikus vonásuk tekin-
tetbe vételével kell megfelelő nevet találnunk rájuk. A rezsim megnevezése nem céltalan 
játék a szavakkal – azt jelenti, hogy tudjuk, mi a szóban forgó rezsim, és mi nem.

Azoknak a fogalmaknak a segítségével, amelyeket az utóbbi öt fejezetben bevezettünk 
a rezsimek „anatómiai” részeinek megnevezésére, a 7.2. részben rezsim-ideáltípusokat 
definiálunk. Ugyancsak ebben a részben megmagyarázzuk, hogyan lehet használni 
a háromszögű keretrendszert, azaz hogyan lehet az egyes anatómiai vonásokra utaló 
különféle dimenziók mentén felosztani. Ily módon elhelyezhetjük a való világ politikai 
egységeit a háromszögben, és érzékeltethetjük a hat rezsim-ideáltípustól felvehető 
fogalmi távolságukat (lásd 3. ábra [→ Bevezetés]).

A háromszögű keret lehetővé tesz szinkrón és diakrón elemzést is.2 Ez azt jelenti, hogy 
egy országot el lehet helyezni a háromszögben egy adott időpontban mutatott vonásai 
alapján (szinkrón elemzés), de ha összekötünk számos pontot, amely az ország más-más 
időpontban leírható állapotát jelöli, láthatjuk a rezsimpályát is, tehát azt, hogyan fejlődik 
a rezsim az idő múltával (diakrón elemzés). Míg a 7.2. rész a háromszög oldalaival és 
csúcsaival foglalkozik (vagyis a rezsim-ideáltípusokkal), a 7.3. részben a pályák tipológiá-
ját dolgozzuk ki, vagyis azokat a tipikus utakat, amiket a háromszög egy-egy pontján 
lévő országok bejárhatnak. Leírjuk az alakzatváltás különféle formáit, így a rendszer- és 

1 Vö. Trencsényi, „Minek nevezzelek?”
2 Bartolini, „On Time and Comparative Research”.
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modellváltásokat, valamint a rezsimciklusokat, a demokratikus visszarendeződést és 
az előrehaladást is. Ennek során pedig rámutatunk, hogy miért érdemes „kettős meg-
közelítést” alkalmazni, hogy párhuzamosan láttassuk a személyes és a személytelen 
intézményi változásokat (vagy azok hiányát).

Ebben a fejezetben illusztrációk is találhatók az ideáltipikus pályákról tizenkét 
posztkommunista ország példáit felhasználva. Az elsődleges pályákat, azaz az átlépést 
a kommunista diktatúrából az illető országban elért első posztkommunista rezsimtípusba, 
Észtország, Románia, Kazahsztán és Kína modellezett pályájával illusztráljuk. Lengyel-
ország, Csehország, Magyarország és Oroszország példáján keresztül ábrázoljuk a másod-
lagos pályákat, amelyek az elsődlegeseket követik – ide a rendszerváltás utáni ország új 
rezsimbe való átléptetésének sikeres és sikertelen kísérletei tartoznak. Végül Ukrajna, 
Észak-Macedónia, Moldova és Grúzia illusztrálja a rezsimciklusokat.

Miután eddig a könyvben elsősorban a rezsimspecifikus vonásokra összpontosítot-
tunk, a 7.4. rész az ország- és közpolitika-specifikus vonásokról ad áttekintést. Az előbbiek 
közé tartoznak az etnikai törésvonalak, a mélyállam, az ország mérete, a geopolitika, a kapi-
talista függés és a természeti erőforrások bősége. A közpolitika-specifikus vonásokat ennél 
általánosabban fogjuk tárgyalni, annak függvényében, hogy hogyan lehet és miért érdemes 
a bennfoglaló rezsim kontextusának figyelembe vételével azonosítani és elemezni az egyes 
közpolitikai intézkedéseket. Ugyanebben a részben, a fejezetet zárásaként a figyelmünket 
a népre és főként az emberek „ingerküszöbére” fordítjuk, illetve hogy mennyiben fontos ez 
az uralmi elitek számára a politika alakításában.

7.2. A háromszögű keretrendszer: a hat rezsim-ideáltípus 
meghatározása

7.2.1. Kornai demokrácia-, autokrácia- és diktatúra- ideáltí-
pusának megkettőzése

A hat rezsim-ideáltípus definiálásának magától értetődő módja a hozzájuk társuló vonások 
felsorolása volna. S bár az így képződő kategória minden bizonnyal pontos lenne, nem 
egy tömör, hanem egy „nehézkes és nem vonzó szemantikai eszközt” kapnánk, ami ér-
telmes módon nem használható.3 Kielégítő definíciókhoz juthatunk azonban úgy is, ha 
a szükséges és elégséges feltételekre koncentrálunk, vagyis azokra a vonásokra, melyek 
világosan jelzik az egyes rezsimtípusokat. Az ilyen vonások lehetővé teszik az ideáltípusok 
egyértelmű azonosítását, és mivel alapvetőek, sok más, eddig elemzett vonás is levezethető 
belőlük.

Kornai maga is megjelöli a három általános rezsimtípus – a demokrácia, az autokrácia 
és a diktatúra – meghatározásához a szükséges és elégséges feltételeket. „Még egyszer 
a »rendszerparadigmáról«” című tanulmányában a szükséges és elégséges feltételeket 
„elsődleges jellemzőknek” nevezi,4 és valójában már fel is soroltuk őket (a másodlagos 

3 Gerring, „What Makes a Concept Good?”, 371.
4 Kornai, „Még egyszer a »rendszerparadigmáról«”, 1090.
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jellemzők mellett) az 1. fejezetben [→ 1.6.]. A három általános rezsimtípust azonban ennél 
formálisabban még nem definiáltuk. Most ezt megtehetjük a Kornai-féle négy elsődleges 
jellemző segítségével:

• Demokrácia az a politikai rezsim, ahol (1) a kormány békés, civilizált procedúrá-
val leváltható, (2) szilárdak azok az intézmények, amelyek együttesen garantálják 
a leválthatóságot, (3) van legális parlamenti ellenzék (a választásokon több párt 
indul), és (4) nincs terror.

• Autokrácia az a politikai rezsim, ahol (1) a kormány békés, civilizált procedúrával 
nem váltható le, (2) azok az intézmények, amelyek együttesen garantálják a levált-
hatóságot, vagy formálisak, vagy gyengék, (3) van legális parlamenti ellenzék 
(a választásokon több párt indul), és (4) nincs terror (de szórványosan felhasznál-
nak erőszakos eszközöket a politikai ellenfelekkel szemben).

• Diktatúra az a politikai rezsim, ahol (1) a kormány békés, civilizált procedúrával 
nem váltható le, (2) nincsenek intézmények, amelyek garantálják a leválthatóságot, 
(3) nincs legális parlamenti ellenzék (csak egy párt indul a választásokon), és (4) 
terror van (tömeges kényszermunkatáborok és kivégzések).

Bár ezek a kategóriák határozott körvonalúak, csupán a politikai intézményekre összpon-
tosulnak, nem terjednek ki a társadalmi cselekvés más szféráira [→ 3.2.]. Sőt ha a tár-
sadalmi cselekvés szférái nem különülnek el egymástól, még a politikai intézmények is 
más elvek szerint működnek, s ezeket nem lehet megragadni egy holisztikusabb szemlélet 
nélkül. Mi ezért megkettőzzük Kornai kategóriáit: így kapjuk meg a hat rezsim-ideáltí-
pust. Az 1. fejezetben csak utaltunk ezek szükséges és elégséges feltételeire, de most 
strukturáltabb módon vesszük sorra őket. Három-három dimenzió mentén különítjük 
el a kétféle demokráciát, autokráciát, illetve diktatúrát. Ezek a dimenziók olyan szem-
pontok (mint például „az uralom patronalizmusa” vagy a „domináns gazdasági mecha-
nizmus”), amelyeket rezsimpáronként annak megfelelően választunk ki, hogy a köztük lévő 
alapvető különbségeket hangsúlyozzák. S ahogy a definíciók ezeket az alapvető vonásokat 
az általános politikai rezsimtípushoz csatolják, mind a hat rezsim-ideáltípus esetében 
meghatározhatjuk a szükséges és elégséges feltételeket.

Kezdjük a demokráciával; ezt a liberális és a patronális változatra bontottuk fel:

• Liberális demokrácia az a demokrácia, melynek jellemzői: (1) nem-patroná-
lis uralmi elit; (2) a kormányzó párt politikuspárt; (3) a formális intézmények 
dominanciája.

• Patronális demokrácia az a demokrácia, melynek jellemzői: (1) informális patro-
nális uralmi elit; (2) a kormányzó párt vazalluspárt; (3) a félig formális intézmé-
nyek dominanciája.

A „liberális demokrácia” kifejezésben a „liberális” szó nem a liberális közpolitikára, ha-
nem a liberális politikai filozófiában gyökerező konstitucionalizmusra utal [→ 4.2.2.]. 
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Mivel a konstitucionalizmus értékeit formális intézmények garantálják, lényeges vonás, 
hogy ezek az intézmények dominálnak, azaz de facto nem hagyják őket figyelmen kívül, és 
nem írják felül informális normákkal és gyakorlatokkal.5 Ezzel összefüggésben a liberális 
demokráciában elkülönülnek a társadalmi cselekvés szférái [→ 3.2.], és a kormányzó párt 
politikuspárt marad [→ 3.3.7.]. Az uralmi elit is nem-patronális: nem lépi át a politikai 
cselekvés szférájának határát, és sok független vélemény-, illetve érdekcsoportból áll, me-
lyek autonómiáját az erőforrások pluralitása biztosítja [→ 2.2.2.2., 4.4.1.2.].

A patronális demokráciára ezzel szemben a társadalmi cselekvés szféráinak össze-
játszása jellemző, bár ettől még demokrácia marad a versengő patronális hálók többköz-
pontú, dinamikus egyensúlyának köszönhetően [→ 4.4.2.1.]. A „patronális” jelző az 
informális patronális uralmi elitre utal, vagyis a többpiramisos konfigurációra, ahol 
politikai-gazdasági klánok [→ 3.6.2.1.] versengenek politikai pártok álcájában (ez indokolja 
a vazalluspárt elnevezést [→ 3.3.7.]). Emiatt a domináns intézmények nem formálisak, 
hanem félig formálisak; ezt az átmeneti kategóriát vezetjük be a formalitás és az informalitás 
között. A „félig formális” a formális és informális elemek tartós egymás mellett létezését 
jelöli, ahol a kettő a rezsim más-más szintjén dominál. Egyfelől az aktorok uralkodóan 
informálisak, és a számottevő pártok csupán az informális patronális hálók álcái, hogy így 
nyerjenek legitimációt egy korlátozott versenyben [→ 4.3.2.4.]. Másfelől ezen aktorok közül 
egyiknek sincs elég politikai hatalma, avagy egyik hálózat sem tud elég politikai aktort 
és intézményt patronalizálni és patrimonializálni ahhoz, hogy képes legyen szabadon 
áthágni a formális szabályokat, semlegesítve a demokrácia védekező mechanizmusait 
[→ 4.4.1.]. Így a politikai intézményi környezet dominánsan formális marad, és az 
aktorok nem képesek felszámolni a hatalmi ágak szétválasztását, az érdekbeszámítást, a 
civil társadalmat és a joguralmat [→ 4.4.2.1.]. Patronális demokráciában az informális 
aktorok a formális intézményi környezetet „lakják be” úgy, hogy közben egyikük sem tesz 
szert fensőbbségre fölötte. Mivel azonban a társadalmi cselekvés szférái összejátszanak, 
az informális patronális hálók csökkentik a kormányzás átláthatóságát, és létrehozzák 
a saját rezsimdinamikájukat is, ahol a politikai szereplők körében a demokratikus plura-
lizmussal szembeni patronális kihívások nem anomáliának számítanak, hanem normának  
[→ 4.4.2.3.].

A demokrácia altípusait a következő három dimenzió szerint különböztettük meg: 
(1) az uralom patronalizmusa, (2) a kormányzó párt tagsága, (3) az intézmények formális 
volta. Autokráciák esetében három másfajta dimenziót alkalmazunk, ezek: (1) a hatalmon 
lévő párt funkciója, (2) a domináns gazdasági mechanizmus, (3) ideológia:

• Konzervatív autokrácia az az autokrácia, melynek jellemzői: (1) kor-
mányzó párt; (2) a piaci koordináció és a magántulajdon dominanciája; (3) 
ideológiavezéreltség.

• Patronális autokrácia az az autokrácia, melynek jellemzői: (1) transzmissziós- 
szíj-párt; (2) kapcsolati piac-redisztribúció és a hatalom&tulajdon dominanciája, 
(3) ideológiaalkalmazás.

5 Sartori, „Constitutionalism”.
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Bár a konzervatív autokrácia is autokrácia a Kornai-féle értelemben, a hatalom monopóliu- 
mát csak a politikai cselekvés szférájára terjeszti ki. A konzervatív autokrácia alapvetően 
formális rezsim: a hatalmat a köztársasági elnök vagy a miniszterelnök (a végrehajtó 
hatalom feje) kezében centralizálja, aki formálisan bontja le a hatalmi ágak szétválasz-
tását. A hatalmon lévő párt ténylegesen kormányoz, tehát de jure és de facto szerepe egy-
beesik [→ 3.3.8.], a vezető politikai elitbe pedig nem tartoznak oligarchák és poligarchák, 
csak politikusok (akiket mindamellett támogathatnak jelentős gazdasági aktorok [→ 5.3.]). 
A gazdaságot gyakorlatilag békén hagyják abban az értelemben, hogy nincs patronali- 
zálva, és domináns mechanizmusa továbbra is a szabályozott piaci koordináció [→ 5.6.2.1.]. 
Igaz, az állam gazdasági jelenléte ilyen rezsimekben erőteljes, és a közösségi szférában 
megjelenik a magánélet ideológiai szabályozása, de a társadalmi cselekvés szférái között 
nem valósul meg összejátszás.

A konzervatív autokrácia jellemző vonása végül az is, hogy ideológiavezérelt: 
az állam az ideológia végrehajtása elvének van alárendelve [→ 2.3.1.]. Ez fejeződik ki 
a „konzervatív” terminusban, ami ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a vezetők 
(normatívan) szabályozzák az életmód körébe tartozó gyakorlatokat, és ideáltipikusan 
elitista (antiegalitárius) szociális és gazdasági intézkedéseket vezetnek be.6 Felvethető, 
hogy a definíció nem szól konkrétan az ideológia tartalmáról, s így baloldali rezsimre is 
vonatkozhat. Ez technikailag nem elképzelhetetlen, de nem valószínű, hogy egy baloldali 
autokrácia a piaci koordinációra hagyatkozna, és nem inkább a fejlesztő állam vagy az 
államkapitalizmus volna rá jellemző, ahol a kormányzat – mint domináns tulajdonos 
vagy befektető – határozza meg a termelési szerkezetet.7 De a fő oka annak, hogy ezt 
a rezsimtípust „konzervatívnak” nevezzük, az a tény, hogy a posztkommunista régióban 
a fenti három vonással meghatározható autokrácia meghonosítására a konzervativizmus 
jegyében történt a legfőbb próbálkozás, nevezetesen Kaczyński autokratikus kísérlete 
Lengyelországban.8 Ez az ország mégis közelebb áll egyelőre a liberális demokrácia ideál-
típusához, és a konzervatív autokráciáig egyetlen posztkommunista országban sem 
jutottak még el. Ha példákat keresünk, Pinochet Chiléje (ahol nem-patronális gazdaság 
működött egypiramisos hatalmi háló alatt) és Salazar Portugáliája (ahol a politikai 
szférában egy ideológiavezérelt párt dominált ellenőrzött, manipulált és korlátozott 
ellenzékkel) egyaránt közelebb állt a konzervatív autokrácia ideáltípusához.9

A patronális autokrácia vonásai mindezekkel szögesen ellentétesek. Bár ez is 
autokrácia, alapvetően informális rezsim [→ 6.5.]. A hatalmon lévő párt csupán 
transzmissziósszíj-párt, miközben az uralmi elit egy informális patronális háló, a fogadott 

6 Egy konzervatív autokratikus kísérletben, melynek az áttöréshez még szüksége van szavazatokra, 
természetesen megjelenhet – „szavazatvásárlás” céljából – a kormányzati költekezés egalitárius módja 
is [→ 5.4.3.3.]. Erre példa a lengyelországi rezsim, ahol Kaczyński az „500 plusz” elnevezésű program 
keretében havi 500 złotyt (közel 40 ezer forintot) adott minden családnak a második és minden további 
gyermek után, jövedelemtől függetlenül.

7 Vö. Holcombe, Political Capitalism, 2018, 30–33; Musacchio, Lazzarini és Aguilera, „New Varieties of 
State Capitalism”.

8 Magyar és Mitrovits, „Lengyel–magyar párhuzamos rendszerrajzok”. Mint látni fogjuk, Grúzia is a 
konzervatív autokráciához közeledett Szaakasvili alatt egy konzervatív, szabadpiaci orientációjú program 
keretében.

9 Lásd Huneeus, The Pinochet Regime; Raby, „Controlled, Limited and Manipulated Opposition under 
a Dictatorial Regime”. Vö. Kallis, „The »Regime-Model« of Fascism”.
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politikai család [→ 3.6.]. Az uralkodó pártban felszámolják a párton belüli demokráciát [→ 
4.3.4.4.], a politikai és gazdasági döntéshozatal pedig a párt formalizált, legitim testületeiből 
a patrónus udvarába kerül át [→ 3.3.2.]. A patronális autokráciára a kapcsolati gazdaság 
és a kapcsolati piac-redisztribúció jellemző, valamint a diszkrecionális beavatkozás és 
a prédavadászat poligarchák, oligarchák és strómanok javára, akik mind az informális 
patronális háló részei [→ 5.]. A rezsimet alapjában véve bűnszervezetként működtetik, a 
bűnöző állam felülről lefelé szervezett modellje szerint [→ 5.3.2.3.]. A fogadott politikai 
család – szemben a konzervatív autokrácia vezető politikai elitjével – ideológiaalkalmazó, 
és az elitérdek elve szerint működik, azaz a hatalom kizárólagos birtoklása és a személyes 
vagyonosodás ikermotívumát követve [→ 6.4.1.]. A patronális autokráciában, miközben 
formálisan megtartják a demokratikus díszleteket, és a korlátok nélküli uralmat a 
populizmus legitimálja [→ 4.2.3.], az uralmi elit de facto maffiaállamot épít ki, egyesítve 
a klánállam, a neopatrimoniáls/neoszultanisztikus állam, a ragadozó állam és a bűnöző 
állam jegyeit [→ 2.4.5.].

Végül a diktatúrát a kommunista és a piackihasználó változat két kategóriájára osztjuk 
a következő dimenziók mentén: (1) domináns gazdasági mechanizmus, (2) a korrupció és 
(3) korlátozott jelleg:

• Kommunista diktatúra az a diktatúra, melynek jellemzői: (1) a bürokratikus erő-
forrás-redisztribúció (az állami tulajdon monopóliuma); (2) rendszerolajozó kor-
rupció; (3) totalitárius hatalom.

• Piackihasználó diktatúra az a diktatúra, melynek jellemzői: (1) a piaci koordi-
náció, a bürokratikus erőforrás-redisztribúció és a kapcsolati piac-redisztribúció 
dinamikus egyensúlya; (2) rendszerromboló korrupció; (3) korlátozatlan hatalom.

Nemcsak azért használjuk ismét a domináns gazdasági mechanizmus szempontját, mert 
a kommunista diktatúrák egyik meghatározó jellemzője a központi tervezés, hanem azért 
is, mert éppen ez az, amivel a piackihasználó diktatúra felhagy. Pontosabban, míg a kom-
munista diktatúrák jellegzetessége a termelőeszközök állami tulajdonának monopóliuma, 
a piackihasználó diktatúrák, bár megőrzik az egypártrendszert és a pártállamot is egy 
megreformált formában [→ 3.3.8.], lehetővé teszik a versenypiacok és a piaci koordináció 
megjelenését. Épp azért nevezhetők „piackihasználónak”, mert a pártállam (részlegesen) 
felszabadítja a piaci cselekvés szféráját, hogy ennek gyümölcseit learathassa politikai le-
gitimitás, gazdasági önreprodukció, valamit társadalmi stabilitás képében [→ 5.6.2.2.]. 
A magángazdaság megjelenése azonban a korrupció elszabadulásához is vezet, kiváltképp 
felülről indított állam-foglyulejtéshez. Így hangsúlyos elemmé válik a kapcsolati piac-re-
disztribúció, mely állandó kihívást jelent a rezsim számára: a vezetőknek harcolniuk kell 
a pártállam törvénytelen patrimonalizációja („elmaffiásodása”) ellen [→ 5.6.2.3.].

Bár a pártvezetés erős védekező mechanizmusokat épít ki ellenük, a piackihasználó 
diktatúráknak valóban destruktív összetevője az elmaffiásodás és általában a korrupció 
[→ 4.4.]. Ezért az ilyen rezsimekben a rendszer egészséges működését aláásó, rend-
szerromboló korrupcióról beszélhetünk, míg a kommunista diktatúrákban a korrupció 
rendszerolajozó szerepet játszik [→ 5.6.1.5.]. A korrupció valójában támogatja a rezsim más 
összetevőit, és ezért módjával ugyan, de tolerálják: nélküle ugyanis (valamint a tágabban 
vett korrigáló mechanizmusok nélkül, amelyeknek a rendszerolajozó korrupció csak 
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része [→ 5.6.1.2.]) a rezsim túl merev és fenntarthatatlan lenne [→ 4.4.]. Ez természetesen 
nem jelenti, hogy egy kommunista diktatúrában minden korrupt cselekmény a rezsim 
stabilitását erősíti, csupán annyit, hogy a rezsim számára szükséges elem a korrupció az 
összeomlás elkerülése végett [→ 5.3.5.].

 Végül mindkét ideáltipikus diktatúrának megvan a maga jellegzetes nómenklatúrája, 
és egyikük uralmi elitjét sem kötik korlátok. A kommunista diktatúrák azonban totalitárius 
jellegűek, míg a piackihasználó diktatúrákban a hatalom „csupán” korlátozatlan. Egyszerűen 
fogalmazva, egy korlátok nélküli vezető ugyanúgy rá tudná kényszeríteni az akaratát 
mindenkire, mint egy totalitárius, de nem teszi. A piackihasználó diktatúrák korlátlan 
hatalmú (párt-) vezetői pragmatikusabbak, és kevésbé szigorúan kontrollált környezetet 
hoznak létre (végső soron a maguk céljaira). Ez a viszonylagos szabadság azonban csak 
a piaci cselekvés szférájára áll: az átlagembert ugyanúgy elnyomja a piackihasználó 
diktatúra, mint a kommunista. A hétköznapi emberek valójában alapvető jogaiktól és 
szabadságuktól megfosztott alattvalók, és lehetséges, hogy a technológiai fejlődés nyomán 
a közösségi cselekvés szférájában megmaradt szabadságuk maradék részét is elvesztik [→ 
Konklúzió].10

7.2.2. Tizenegy dimenzió a háromszögű keretben
A háromszögű keretben ábrázolt hat rezsim-ideáltípus (a csúcsbéli típusok a csúcsokon 
és a köztes típusok a csúcsok között, az oldalak felezőpontjain) a változók azon együttesét 
jeleníti meg, amelyre a definíciójukban utaltunk. Mi több, minden egyes rezsimtípus (a 
Kornai-féle általános típusuk sajátosságain túl) egy meghatározott értéket vesz fel mind 
a nyolc föntebb említett dimenzióban, azokban is, amik nem szerepeltek az ő konkrét 
definíciójukban. A háromszögű keret nem más, mint egy, a hat rezsim-ideáltípus által 
kifeszített fogalmi tér [→ Bevezetés], egy-egy pont elhelyezése a háromszögön belül pedig 
azt jelzi, hogy az illető rezsim milyen távolságra van az ideáltípusoktól. Minél közelebb van 
egy pont az ideáltípust megjelenítő csúcshoz, annál jobban hasonlít ahhoz a rezsimhez, és 
fordítva: minél távolabb van, annál kevésbé hasonlít.

Ami nehézzé teszi a fogalmi tér használatát, hogy nem skálákból tevődik össze. Folyto-
nos skálán a rezsimet könnyen el lehet helyezni valamilyen egyértelmű, számszerűsített 
mérce szerint. De egy fogalmi térben a pontok távolsága nem pusztán kvantitatív, hanem 
„fogalmi távolság”, azaz eltérés az egyes pontok által képviselt változóegyütteshez viszo-
nyítva. Emiatt a rezsimek elhelyezése a háromszögű keretben nem oldható meg egy 
lépésben: ez a feladat kevésbé ortodox operacionalizálást követel meg.

A mi megoldásunk az, hogy az egyes dimenziók szerint felosztjuk a háromszögű 
keretet, és megmutatjuk, a háromszög melyik szekciója melyik konkrét jellemzőnek felel 
meg. Az 7.1–7.3. ábrák bemutatják ezt az eljárást a demokráciák osztályozásához használt 
dimenziók mentén. Az uralom patronalizmusát figyelembe véve magától értetődő, 
hogy a hat rezsim-ideáltípussal kezdjük, hisz ezeknek pontosan ismerjük az e szempont 
szerinti értékét: a liberális demokrácia és a konzervatív autokrácia nem patronális, 
a patronális demokrácia és a patronális autokrácia informális patronális, a kétféle 
diktatúra pedig bürokratikus patronális [→ 2.2.2.2.]. Ezután illesztjük be a háromszögbe 

10 Vö. Qiang, „President Xi’s Surveillance State”.
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az ún. dominanciahatárokat, melyek egyes dominanciaszekciókat választanak el, vagyis 
a háromszögnek azokat a részeit, ahol egy bizonyos jellemző vonás dominál. Ez nem 
jelenti, hogy a patronalizmus szintje az egész „informális patronális” szekcióban ugyanaz, 
elvégre például az informális patronalizmus sokkal inkább dominál a patronális autok-
ráciában, mint a patronális demokráciában. Ám mindkét rezsim a dominanciahatár 
informális patronális oldalán van, míg a liberális demokrácia a nem-patronális oldalon. 
Hogy a dominanciaszekció egy bizonyos pontján pontosan mennyire is domináns az 
informális patronalizmus, azt a háromszögű keret nem fejezi ki egzaktul. Igaz, számos 
esetben megfigyelhető, hogy a dominanciahatárhoz való közelség egybeesik az illető 
vonás dominanciájának alacsonyabb szintjével és a szomszédos vonás relatíve magasabb 
szintjével. A piackihasználó diktatúra például közelebb van a bürokratikus és az informális 
patronalizmus közötti dominanciahatárhoz, mint a kommunista diktatúra, és valóban, az 
előbbinek jellemzője az elmaffiásodás tendenciája (tehát az informálisabb patronalizmus) 
és a kommunista elődjénél kevésbé domináló bürokratikus patronalizmus. De ezt nem 
szabad általános alapelvnek tekintenünk. Nem ajánlatos a dominanciaszekció oly módon 
történő operacionalizálásával próbálkoznunk, hogy minden ponthoz hozzárendelünk egy 
bizonyos dominanciaszintet. A háromszögű keret nem így működik: egy rezsim nem 
egy ponthoz rendelhető hozzá a dominancia egzakt szintje alapján, hanem egy szekcióhoz 
a dominancia ténye alapján. Ráadásul az ábrákon szaggatott vonalakat használtunk a do-
minanciahatárokhoz, jelezvén, hogy ezek nem éles határok, ahol nincsenek tisztázatlan határ-
esetek. Ellenkezőleg, nem egyértelmű, hogy a határesetek melyik dominanciaszekcióba tar-
toznak, és az ilyen rezsimek gyakran ingadoznak a két jellemző vonás dominanciája között.

Hasonló eljárást követhetünk az összes dimenzióval az előző fejezetekben, az ideál-
tipikus rezsimekkel kapcsolatos leírásuk alapján (7.4–8. ábra; a témába vágó fejezetek, 
illetve részek számát az ábra címében jelezzük). Hogy jobban megvilágítsuk, pontosan 
mi dominál a háromszögek egyes dominanciaszekcióiban, magyarázó táblázatokkal 
is segítjük az egyes fogalmak által jelzett jelenségek operacionalizálását. A táblázatok 
tömörítve foglalják magukban a definíciókat és a hozzájuk kapcsolódó dimenziókról 
alkotott elméleteket, ugyanakkor megkönnyítik az egyes háromszögű „térképeken” muta-
tott fogalmak egymáshoz viszonyított értelmezését is.

7.1. ábra. Az uralom patronalizmusa (magyarázó táblázattal [à 2.2.2.2]).

Az uralmi elit…

patrónus–kliens 
viszonyokon 

keresztül 
szerveződik

a formális 
intézmény-
rendszeren 

belül marad

a formális 
intézmény-
rendszeren 

túlnyúlik

Nem 
patronális

– X –

Bürokratikus 
patronális

X X –

Informális 
patronális

X – X

Konz.
aut.

Pat. aut.

Komm.
dikt.

Piackih.
dikt.

Lib.
dem.

Pat.
dem.

Nem-
patronális Bürokratikus

patronális

Informális
patronális



7.2. A háromszögű keretrendszer: a hat rezsim-ideáltípus meghatározása • 665

7.2. ábra. Az uralkodó part tagsága (magyarázó táblázattal [à 3.3.7]).

A tagok a vezető 
(főpatrónus) kliensei 

A tagok a párthoz (mint 
formális szervezethez) 

lojálisak

Politikuspárt – –

Vazalluspárt X –

Káderpárt X X

7.3. ábra. Az intézmények formalitása (magyarázó táblázattal [à 2.2.2, 4.3.4, 5.3, 5.6, 6.5]).

A domináns politikai és gazdasági intézmények...
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7.4. ábra. Az uralkodó párt funkciója (magyarázó táblázattal [à 3.3.8, 3.6]).
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Kormányzó párt Állampárt

Transzm.
szíj-párt
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7.5. ábra. Domináns gazdasági mechanizmus / tulajdonforma (magyarázó táblázattal  [à 5.5–5.6]).

Az uralmi elit domináns 
aktor a tulajdonosi 

struktúra kialakításában

Az uralmi elit domináns 
aktor a termelési struk-

túra kialakításában

Piaci 
koordináció – –

Kapcsolati 
piac-red. X –

Bürokratikus 
erőforrás-red.

X X

7.6. ábra. Korrupció (magyarázó táblázattal [à 5.3, 5.6.1.4]).

A rendszer működését…

a korrupció 
torzítja

a korrupció 
megkönnyíti

a korrupció ala-
pozza meg

Rendszer-
romboló 
korrupció

X – –

Rendsze-
rolajozó 
korrupció

– X –

Rendszer-
alkotó 
korrupció

– – X

7.7. ábra. Ideológia (magyarázó táblázattal [à 2.3.1, 6.4.1]).

A rezsim alapvető vonásai levezethetők…

az állam sem-
legességének 

elvéből

az uralmi elit 
ideológiájából

az elitérdek 
elvéből

Ideológia-
semleges X – –

Ideológia- 
vezérelt – X –

Ideológia-
alkalmazó – – X

Konz.
aut.

Pat. aut.

Komm.
dikt.

Piackih.
dikt.

Lib.
dem.

Pat.
dem.

Piaci koordináció /
magántulajdon

Bür. erőf.
redisztr. /

állami
tulajdon

Kapcs.
piac-redisztr. / 

hatalom és
tulajdon

Konz.
aut.

Pat. aut.

Komm.
dikt.

Piackih.
dikt.

Lib.
dem.

Pat.
dem.

Rendszerromboló
korrupció 

Rendszer-
olajozó

korrupció

Rendszer-
alkotó

korrupció

Konz.
aut.

Pat. aut.

Komm.
dikt.

Piackih.
dikt.

Lib.
dem.

Pat.
dem.

Ideológia-
semleges Ideológiavezérelt

Ideológia-
alkalmazó
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7.8. ábra. Korlátozottság (magyarázó táblázattal [à 2.4.6, 3.3.1, 4.3.4.1, 4.4]).

A vezető politikai elit…

önkényességi 
amplitúdója 

széles

a társadalmi cselekvés 
valamennyi szféráját 

az irányítása alá vonja

Korlátozott X X

Korlátozatlan X –

Totalitárius – –

A föntebb ábrázolt nyolc háromszög olyan vonásokat is tükröz, amelyeket Kornai kate-
góriái nem, ugyanis tekintetbe veszik részint a gazdasági és a közösségi szférát, részint 
pedig a politikának azokat a működési sajátosságait is, amelyek abból erednek, hogy a 
társadalmi cselekvés szférái nem különülnek el. A képet azonban úgy tehetjük teljessé, 
ha megrajzolunk három további háromszöget olyan jellemzőkről, amelyek általában a poli-
tikai cselekvés szférájához kapcsolódnak. Ezek közül elsőnek a 7.9. ábrán a hatalmi hálók 
pluralizmusát foglaljuk össze, tehát azt, hogy a hatalmat egyetlen piramis monopolizálja, 
vagy több piramis között oszlik meg, mely utóbbi helyzet a politikai rendszer pluralitá-
sához vezet. Az egy- és többpiramisos elrendeződés közötti dominanciahatár egyszer- 
smind egy másik dimenzióval: a legitimitással esik egybe. Ez magától értetődő a három 
csúcsbéli rezsimtípus esetében: a liberális demokráciához mint többpiramisos rezsimhez 
a konstitucionalizmus társul (a legális racionalitás és a joguralom), a kétféle egypiramisos 
rezsimhez pedig a populizmus és a marxizmus-leninizmus (a szubsztantív racionalitás és 
a jog általi uralkodás) [→ 4.2., 4.3.5.1.]. Ami a köztes rezsimtípusokat illeti, a konzervatív 
autokrácia és a piackihasználó diktatúra uralmi elitjei fenntartják a jog általi uralkodás 
kiváltságát, és valójában nincs olyan hatalom, amely korlátozhatná ezeket a hatalmakat 
abban, hogy „nemzeti érdekből” hátat fordítsanak a joguralom tiszteletének.11 Patronális 
demokráciában a patrónuspártok gyakran élnek a populista narratívával,12 és folytonosan 
szemben állnak a joguralommal, hiszen arra törekszenek, hogy egypiramisos, szubsztantív 
racionalitást hirdető rendszert vezessenek be. De a rezsim alapjában véve továbbra is 
a legális-racionális legitimitásban gyökerezik, mint azt a demokrácia és a transzparens, al-
kotmányos rend zászlaja alatt szerveződő színes forradalmak is példázzák [→ 4.4.2.3.]. Sőt 
a legitimitást megkérdőjelező tüntetések, amelyek a színes forradalmak nélkülözhetetlen 
részei [→ 4.3.2.1.], szintén az átlátható formális szabályok fensőbbségét követelik a korrupt, 
informális gyakorlatokkal szemben: maga a „legitimitás megkérdőjelezése” kifejezés is azt 
jelenti, hogy a vezető politikai elit legitimitását vonják kétségbe a törvénybe foglalt szabá-
lyok megsértése nyomán.

11 Vö. Orts, „The Rule of Law in China”.
12 Ukrajna esetéről lásd Kuzio, „Populism in Ukraine in a Comparative European Context”.

Konz.
aut.

Pat. aut.

Komm.
dikt.

Piackih.
dikt.

Lib.
dem.

Pat.
dem.

Korlátozott

Korlátozatlan

Totalitárius
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7.9. ábra. A hatalmi hálók pluralizmusa / legitimáció (magyarázó táblázattal [à 2.2.2, 3.6, 4.4]).

Létezik ellenzéki elit győzelmi esélyekkel / 
befolyással a kormányzatra 

Többpiramisos 
hatalmi háló

X

Egypiramisos 
hatalmi háló

–

Másodszor, a civil társadalom autonómiájának dimenziója a 7.10. ábrán látható. Ez a 
dimenzió a civil társadalom négy autonómiájának helyzetét tükrözi: a média, a vállalkozók, 
a civil szervezetek és az állampolgárok autonómiáját [→ 4.4.1.2.]. Ez határozza meg azt is, 
hogy stabilizálta-e magát a rezsim, vagy vannak-e még erőforrások a rezsimhez nem tartozó 
aktorok kezében, amelyekkel ellen tudnak állani a vezetőknek [→ 4.4.3.2.]. Végül pedig 
a 7.11. ábrán egy olyan háromszöget látunk, amely a hibridrezsim-típus szerint van felosztva, 
Howard és Roessler Bevezetésben szemléltetett tipológiája alapján.13 Három okból fontos, 
hogy tekintetbe vegyük az összehasonlító rezsimelmélet főáramú tipológiáját. Az egyik az, 
hogy ezeket a típusokat általában a politikai intézményekre és különösen a vezetők leváltható-
ságára koncentrálva határozzák meg. A segítségükkel reflektálhatunk a Kornai-féle elsődleges 
jellemzőkre, de a hibridológusok számos felismerésére is, amelyeket szintén fogalmi eszköz-
tárunk részévé tettünk [→ 4.3.]. A második az, hogy így tisztázhatjuk a viszonyt a főáramú 
tipológia és a mi hat rezsim-ideáltípust megkülönböztető tipológiánk között. Nem vetjük el 
az olyan fogalmakat, mint a „kompetitív autoritarianizmus” – elfogadjuk őket, mint amik 
a rezsimek korlátozott számú vonására reflektálnak. Máshogy fogalmazva, a „kompetitív auto-
ritarianizmus” túl általános a céljainkra, mert – és ez az utolsó indok – mint a 7.11. ábrán lát-
ható, az egyes hibridrezsim-típusok egy sor különböző rezsimet ölelnek át, amelyek nagy 
változatosságot mutatnak a fent ábrázolt tíz dimenzió mentén. Sokféle kompetitív autorita-
rianizmus létezik, mégis, ha a demokrácia–diktatúra tengelyen (azaz a háromszög felső oldala 
mentén) elemezzük őket, úgy tűnik, a köztük lévő különbségek nem érintik a rezsim általános 
jellegét. A kompetitív autoritarianizmusok ránézésre alapjában hasonlóak, azaz ugyanolyan 
a politikai intézményes berendezkedésük. Ezzel szemben ha a demokrácia–diktatúra ten-
gelyt háromszögű fogalmi térré bővítjük, láthatóvá válnak a rezsimspecifikus, rend-
szeralkotó különbségek, amelyeket a főáramú tipológia egyébként eltakarna. Például 
a főáramú tipológia szerint mindkét ideáltipikus autokráciánk hegemón autoritarianizmus 
lenne, és mindkét diktatúra zárt autoriter rezsim. Pedig ezeknek a rendszereknek a jellege, 
működése és dinamikája alapjaiban eltérő, azaz vannak olyan sajátos vonásaik, amelyek 
hatással vannak a rezsimre: a formális és informális szabályoknak azon intézményesített 
készletére, amely strukturálja a politikai hatalmi központban folyó interakciókat, valamint 
ennek a központnak a kapcsolatát a szélesebb társadalommal [→ 2.2.1.].

13 I.2. ábra. A tipológia részletezéséért lásd Howard és Roessler, „Liberalizing Electoral Outcomes in 
Competitive Authoritarian Regimes”.

Konz.
aut.

Pat. aut.

Komm.
dikt.

Piackih.
dikt.

Lib.
dem.

Pat.
dem.

Többp. hatalmi
háló /

leg. rac.
legit.

Egypiramisos
hatalmi háló /
szubsz. rac.
legit.
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7.10. ábra. A civil társadalom autonómiája (magyarázó táblázattal [à4.4.1.2, 4.4.2.3]).

A civil társadalom…

létezik, de a négy 
autonómiáját megtörték

nem létezhet legálisan

Szabad – –

Leigázott X –

Nem létező – X

7.11. ábra. Hibridrezsim-típus (magyarázó táblázattal [à Bevezetés, 4.3]).

Többpárti 
választások

Az ellenzék 
nyerhet

Szabad és 
tisztességes 
választások

Erős alkot-
mányos 
korlátok

Liberális 
demokrácia X X X X

Választási 
demokrácia X X X –

Kompetitív 
autoritaria-
nizmus

X X – –

Hegemón 
autoritaria-
nizmus

X – – –

Zárt autori-
tarianizmus – – – –

Ha egy konkrét rezsimet elhelyezünk a háromszögű keretrendszerben, annak konzisz-
tensnek kell lennie az összes háromszöggel, valamennyi dimenzióban. Hogy vizuálisan 
érzékeltessük: ha a háromszögeket egymásra tesszük, az egyik ponton átszúrunk egy tűt, 
a tű valamennyi rétegen egy bizonyos dominanciaszekción (esetleg -határon) halad át. 
A jellemzők, amelyeket ezek az átszúrt dominanciaszekciók képviselnek, koherensen írják le 
a rezsimet annak jelenlegi állapotában a tizenegy dimenzió szerint. Érdemes látni, hogy ez 
nagyban különbözik az olyan történelmi analógiáktól, mint a (neo-) feudalizmus vagy a 
fasizmus. Ezek ugyanis azzal próbálják megragadni az adott rezsim lényegét, hogy egyetlen 
dimenziójára összpontosítanak (rendre az uralom patronalizmusára és az ideológiára), de 
más szempontokból már nem stimmel a hasonlat [→ Bevezetés]. Itt a háromszögű keret-
rendszertől elválaszthatatlan szigorú kritérium a rezsimspecifikus vonások tekintetében 
vett koherencia, míg a keretrendszer egyszersmind a társadalmi cselekvés valamennyi 
szférájára és elkülönülésük fokára is reflektál.
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A rétegek közötti koherencia mint a háromszögű keretrendszer sajátossága felel például 
arra a kérdésre is, hogy a kompetitív autoriter kategóriába sorolt rezsimet pontosan hol 
kell elhelyezni a „kompetitív autoritarianizmus” dominanciaszekcióban (a 7.11. ábrán). 
Ha ugyanis csak a leválthatóság dimenziójára összpontosítunk, a kompetitív autoriter 
rendszer éppúgy közel lehet a patronális autokráciához, mint a patronális demokráciához, 
de ugyanakkor lehet nem-patronális is, a konzervatív autokrácia közelében. Ha azonban az 
olyan kompetitív autoritarianizmusokra összpontosítunk, ahol a domináns intézmények 
félig formálisak, a két dominanciaszekció metszete egy szűkebb területet fog definiálni, 
ahová a pontot elhelyezhetjük. És így tovább – így lehet (sőt kell) végigmennünk 
az összes további dimenzión. A végére a lehetséges tér a háromszögön belül, ahová az 
adott rezsimet elhelyezhetjük, eléggé beszűkül, hiszen tizenegy egymásra tett háromszög 
dominanciahatárainak metszetét jelenti. Így tudunk a szó szoros értelmében tűpontosan 
meghatározni egy esetet, a való világ egy politikai rendszerét a maga adott állapotában 
a fogalmi térben, megmutatva fogalmi távolságát mind a hat rezsim-ideáltípustól.14

Az Olvasónak ezen a ponton némi oka van a kételkedésre. Elsőre hihetetlenül 
hangzik az az állítás, hogy a tizenegy dimenziós koherencia a keretrendszer minden egyes 
pontjára érvényes, és nincs olyan empirikus eset, ahol a fent említett „tű” a rétegek között 
elgörbül más pontok felé. Emlékeztetnénk azonban arra, hogy a keretrendszernek nem 
célja, hogy mindent kifejezzen: nem mutatja meg minden egyes ponton a dominancia 
egzakt fokát, csak a dominancia tényét az egyes dominanciaszekciókban. Amikor tehát 
az A rezsimet elhelyezzük a háromszögben, a helyzete tizenegy vonás dominanciáját 
jelzi. Minthogy azonban a dominancia foka jelöletlen marad, az ugyanazon a ponton 
elhelyezett B rezsim eltérhet A-tól abban, hogy mennyire domináns a tizenegy vonása. 
És míg a precíz kvantitatív elhelyezés hiánya egyes kutatók szemében pontatlanságnak 
tűnhet, még egyszer tisztáznunk kell, hogy a háromszögű keretrendszer éppúgy az 
illusztráció eszköze, mint amennyire a kutatásé. A következőkben e keretek között 
fogjuk modellezni különböző országok rezsimpályáit. Ha e pályákat vizuálisan hasonlítjuk 
össze, nemcsak az egyes rezsimek fejlődését érthetjük meg, hanem (főleg) azt, hogy miben 
különbözik ezen rezsimek fejlődése. Ha precízebbre alkotnánk a háromszöget, elveszítené 
heurisztikus értékét, mi pedig nem tudnánk koherens mátrixban ábrázolni a tizenegy 
dimenziót. Holott a keretrendszert pontosan a tizenegy dimenzió együttes bemutatása 
teszi alkalmassá arra, hogy közvetítse azoknak a rezsimeknek az összetettségét, amelyek 
más-más mértékben választják szét a politikai, a piaci és a közösségi cselekvés szféráját.

14 Az egymásra helyezett háromszögeket ábrázoló 3D illusztráció és a rezsimek pontos elhelyezkedését 
mutató kétdimenziós térkép megtalálható a könyv weboldalán (https://www.postcommunistregimes.
com/hu/folap/).
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7.3. Rezsimdinamika: Tipológia tizenkét posztkom-
munista ország modellezett rezsimpályáival

7.3.1. Általános definíciók: szekvencia, pálya és alakzatváltás
A tranzitológia kezdő feltevése a teleologikus haladás volt a diktatórikus berendez-
kedésből a liberális demokráciába. Ez volt Fukuyama könyvének, A történelem végének 
híres olvasata: van A mint kezdőpont és B mint végpont, és bizonyos a feltevés, hogy 
az A-ból elinduló rezsim végül is eljut B-be. Amikor a hibridológia véget vetett az 
átmenet-paradigmának, és elismerték sui generis rezsimek létét a demokrácia–diktatúra 
tengely „szürke zónájában” [→ Bevezetés], pontosan ezt a teleologikus szemléletet vetették 
el. Visszatéve háromszögű keretrendszerünkhöz: míg egy adott rezsimet „tűpontosan” 
el lehet helyezni a háromszögben, nincs olyan másik pont (még kevésbé olyan ideáltípus), 
amivé szükségképpen át kell alakulnia. A háromszögön belül egyik pontból gyakorlatilag 
bármely másikba át lehet haladni, jóllehet felfedezhetők egyes, a rezsim belső vonásaiból 
következő valószínűségek és hajlamok.

A megfigyelésekre, valamint a rezsimelméletre támaszkodva azonosítani lehet az 
ideáltipikus rezsimpályákat, ezek pedig felhasználhatók arra, hogy leírjuk a konkrét 
posztkommunista rezsimek által mutatott dinamikát. A „rezsimpályát” a következőképpen 
definiáljuk:

• Rezsimpálya (vagy egyszerűen pálya) az adott rezsim alakulása egy adott idő- 
szakaszban, a rezsimspecifikus vonások változásával kifejezve.

A háromszögű keretrendszerben ábrázolva a rezsimpálya kétféle elemből áll: stabil pon-
tokból és szekvenciákból. A stabil pont nem több, mint bármely pont a háromszögben. 
Tennünk kell azonban két megjegyzést. Először is, a „stabil” nem azt jelenti, hogy az e 
pontok által megjelenített rezsimek statikusak. Ellenkezőleg, minden rezsimnek van belső 
dinamikája, mozgása és változásai, melyek az adott politikai egységhez tartozó politikai, 
gazdasági és közösségi aktorok számtalan aktusából erednek. Olyannyira, hogy a megelőző 
fejezetek nagyrészt a belső dinamikával foglalkoztak: azokat a szerepeket magyarázták, 
amiket ideáltipikus aktorok játszanak az egyes politikai egységekben. A rezsim helyzete 
a háromszögben azonban nem változik meg, amíg a rezsimspecifikus vonások nem vál-
toznak. Ez a keretrendszer alaplogikájából következik, ahol a rezsimek a rezsimspecifikus 
vonásaik alapján kapják meg pontos helyüket, és változásaik csak az ilyen vonások nyomon 
követésével tarthatók számon. Ez elvezet a második szükséges megjegyzéshez, nevezetesen, 
hogy a stabil pont viszonylag hosszú időszakaszra utalhat, amely a rezsim történetében 
a rezsimspecifikus vonások módosulásáig tart. Amikor az alábbiakban a tényleges pályákat 
tárgyaljuk, a háromszögekben elhelyezett pontok éveket jelölnek a stabil rezsimműködés-
ben, új pontokat pedig csak akkor adhatunk hozzá, amikor a rezsim lényegibb változáson 
megy keresztül.

A háromszögű keretrendszerben nem tehetünk többet a rezsimek aktuális státuszának 
ábrázolásánál. Azaz csak stabil pontok állnak rendelkezésünkre, amelyek egy-egy fennálló 
rezsimen belüli időszakaszokat jelölnek. Amit megtehetünk: a pontok összekötésével 
„szekvenciákat” képezünk. A szekvencia időbeli elmozdulást jelöl a rezsimspecifikus 
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vonások egyik együtteséből (egy stabil pontból) egy másikba. Nem jelenti viszont azt, 
hogy annak a rezsimnek, amely A-ból B pontba jut el, át kell haladnia a szekvenciát alkotó 
valamennyi ponton; mondjuk, hogy az a rezsim, amely zárt autoritarianizmusból liberális 
demokráciává változik, áthalad a hegemonisztikus és a kompetitív autoritarianizmus, 
valamint a választási demokrácia szakaszán is. A háromszögben csak a stabil pontokat 
lehet értelmesen elemezni, míg a szekvenciákat csupán vizuálisan jelenítik meg 
a stabil pontokat összekötő vonalak. Hogy mi okozza a szekvenciát, azaz milyen belső 
módosulások vagy külső sokkok váltják ki a rezsimspecifikus vonások megváltozását, 
arra a háromszögben nincs magyarázat. A háromszögű keretrendszer csak regisztrálja a 
változást – azt, hogy a rezsim az egyik időszakaszban az egyik stabil pontban volt, a másik 
szakaszban már a következőben.

A rezsimpálya nem más, mint stabil pontok és szekvenciák együttese. Abban a 
szakaszban, amire itt összpontosítunk, a posztkommunista rezsimek mind a kommunista 
diktatúrából indulnak, bár nem mind voltak egyenlő távolságra az ideáltípustól. Abból 
a pontból indulva, ahol a szovjet birodalom összeomlásakor volt, minden egyes ország 
végighalad azon, amit elsődleges pályának nevezhetünk: az úton a kommunista dik-
tatúrától addig a rezsimig, amivé változik. Rendszerint ezt foglalják össze a „rendszer-
váltás” szóval, és mi is ezt használjuk ebben a könyvben. Mégis, hogy tisztán lássuk az 
elsődleges pályák változatait, előbb be kell vezetnünk a gyűjtőfogalmat, amely összefoglalja 
őket: az alakzatváltást.

• Alakzatváltás az a rezsimpálya, ami az egyik ideáltípus közeléből egy másik köze-
lébe vezet. Pontosabban egy rezsim, amely uralkodóan az egyik rezsim-ideáltípus 
vonásait viseli magán, akkor hajt végre alakzatváltást, ha elkezdi dominánsan egy 
másik rezsim-ideáltípus vonásait magán viselni.

Az alakzatváltás három altípusát különböztethetjük meg (7.1. táblázat). Az első, legát-
fogóbb fogalom a szerkezetváltás; ez annak változását jelenti, amit Kornai a „két nagy 
rendszernek” nevez, vagyis a kapitalizmus és a szocializmus mint fundamentális gaz-
dasági szerkezet megváltozását [→ 5.6.].15 Ezeket nevezhetjük „általános szerkezettípusok-
nak”, ahogy a demokráciát, az autokráciát és a diktatúrát „általános rezsimtípusoknak” 
neveztük. Míg az általános szerkezettípusok fókuszában a piaci cselekvés szférája áll, az 
általános rezsimtípusokéban a politikai-intézményi berendezkedés. Akkor beszélünk 
„szerkezetváltásról”, amikor egy rezsim az egyik általános szerkezettípusból a másikba vált 
át, ami szükségképpen azt jelenti (mint a 7.5. ábra jelezte), hogy a rezsim az egyik ideáltípus 
közeléből a másikba mozdul el. Ez történt a posztkommunista országok elsődleges pályá-
ján, amikor leváltották a diktatúrát – a szocializmussal és a bürokratikus erőforrás-rediszt- 
ribúció dominanciájával együtt.

Ez átvezet minket a második, már konkrétabb típushoz, a rendszerváltáshoz. A rend-
szerváltás azt az alakzatváltást jelenti, amelynek során a politikai egység általános
rezsimtípusa változik meg. Amikor például a diktatúrából demokrácia lesz, rendszer-
váltásról beszélünk, éppúgy, mint amikor autokratikus áttörésre kerül sor [→ 4.4.1.3.]. 
Amikor azonban a kommunista diktatúra piackihasználó diktatúrává alakul át, az már az 
alakzatváltás harmadik típusához tartozik, amit „modellváltásnak” nevezhetnénk. Vannak 

15 Kornai, „Még egyszer a »rendszerparadigmáról«”, 1076–1087.
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más példák is a modellváltásra, vagyis arra, hogy az általános rezsimtípus (demokrácia, 
autokrácia vagy diktatúra) változatlan marad, de a rezsim eltolódik az egyik ideáltípus 
közeléből a másikba; ilyen a váltás a liberálisból a patronális demokráciába, valamint a 
konzervatívból a patronális autokráciába is.

7.1. táblázat. Az alakzatváltás tipológiája (ideáltipikus példákkal).

Ami megváltozik Példák

Szerkezetváltás általános szerkezettípus szocializmus à kapitalizmus

Rendszerváltás általános rezsimtípus
kommunista diktatúra à liberális/patronális demokrácia/autokrácia;
liberális demokrácia à konzervatív/patronális autokrácia

Modellváltás rezsimtípus az általános 
rezsimtípuson belül

kommunista diktatúra à piackihasználó diktatúra;
liberális demokrácia à patronális demokrácia

Ezekkel a fogalmakkal nemcsak az egyes országok elsődleges, de a másodlagos pályáit is 
értelmezhetjük, vagyis az első posztkommunista rezsimtípusból a másodikba vezető utat. 
Tény és való, nem minden politikai egységnek volt másodlagos pályája, és több országban 
csak kísérletet láthattunk az alakzatváltásra, ám ezek később visszafordultak. Az ilyen, az 
egyik ideáltípus közelségéből induló, majd ott is végződő változásokat a továbbiakban 
„rezsimciklusnak” nevezzük.16 Sikeres váltások esetén beszélünk másodlagos pályáról, ha 
pedig a politikai egység a második posztkommunista rezsimtípusából elmozdult egy har-
madikba, ezt az ország harmadlagos pályájának mondhatjuk. Ez ugyanazon logika szerint 
mehet végbe: a sikeres alakzatváltozáshoz vezető szekvenciákból mindig új pálya következ- 
het. Összességében az ország által felmutatott pályák teljes együttesét az adott időszakra 
érvényes modellezett pályának fogjuk nevezni.

A következőkben az elsődleges és másodlagos pályák részletes tipológiáját adjuk, 
amit tizenkét posztkommunista ország példájával illusztrálunk. Nem esettanulmányokat 
írunk, csak (1) ideáltipikus pályákat mutatunk be, vagyis az egyes országokban végbement 
alakzatváltások ideáltipikus útjait, és (2) a modellezett pályákkal illusztráljuk őket, vagyis 
az ideáltipikus pályák segítségével megközelíthető tényleges átalakulásokkal. Röviden 
megmagyarázzuk, hogyan szerkesztettük meg a pályákat, azaz miért ott helyeztük el a stabil 
pontokat, ahol elhelyeztük, azonban a pályákat széles ecsetvonásokkal rajzoljuk meg. 
A következő rész „országtanulmányait” ne tekintsük többnek mint illusztratív vázlatoknak, 
melyek csupán a tájékozódást szolgálják. A stabil pontok és az általuk megjelenített 
tizenegy dimenzió pontos felsorolása csak a könyv weboldalán olvasható.17 E könyv célja 
ugyanis nem az itt felsorolt országok társadalom- és politikatörténetének dokumentálása 
– mi csak fogalmi eszköztárat adunk. A könyv ideáltipikus fogalmakat ajánl fel (ez 
esetben rezsimpályákat), amelyek a jövőbeli kutatásokban hasznosíthatók. Az országok és 
valóságos politikai egységek csak illusztrálják a fogalmakat, ahogy a megelőző fejezetekben 
is, ahol a konkrét jelenségeket csak olyan mélységben írtuk le, amennyi az ideáltípus 
illusztrálásához elegendő volt. A mélyreható vizsgálatoknak és a szekvenciák nyomon 

16 Vö. Hale, Patronal Politics, 87–93.
17 https://www.postcommunistregimes.com/hu/fuggelek/.
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követésének elengedhetetlenül fontos munkáját az általunk felajánlott eszközökkel lehet 
elvégezni, de ez a munka nem része magának az eszköztárnak.

7.3.2. Elsődleges pályák a kommunizmus után (Észtország, 
Románia, Kazahsztán és Kína)

7.3.2.1. A diktatúra vége és az elsődleges pályák ideáltípusai

Amikor a kommunista diktatúrák véget érnek, a politikai egységek többféleképpen is 
elmozdulhatnak más rezsim-ideáltípusok felé. Az alakzatváltásokat két dimenzió szerint 
különböztethetjük meg:

 ◆ az alakzatváltás formája az átmenetnek (a kommunista diktatúra lezárásának és 
az új rezsim bevezetésének) a módszerére utal; 

 ◆ az alakzatváltás iránya azt jelöli, melyik rezsim-ideáltípus felé kezd haladni az 
adott posztkommunista ország (vagyis az elsődleges pálya típusát).

Ami az alakzatváltás formáját illeti, négy ideáltípust különböztethetünk meg (7.2. táblázat). 
Az első, a diktatúra-összeomlás azt a változatot jelöli, ahol a rendszerváltók mások, mint 
a (megelőző) rezsim vezetői, és nem tárgyalnak a rendszerváltás tényleges módjáról. Ehe-
lyett jogon kívüli (esetleg erőszakos) eszközöket használnak a diktatúra megdöntésére és az 
új rend bevezetésére, megszakítván a diktatúrával való jogfolytonosságot. A rendszerváltók 
lehetnek az (illegális) ellenzéknek, sőt akár a fegyveres erőknek is a tagjai, akik államcsínyt 
szerveznek a diktátor ellen (bár ilyen esetre a szovjet birodalom összeomlásakor nem került 
sor).18 Ez utóbbi formát „alulról indítottnak” mondhatjuk, szemben a diktatúra-visz-
szavonulással mint „horizontális” formával. A diktatúra-visszavonulás tárgyalások útján 
lebonyolított „alkotmányos forradalom”19 békés eszközökkel és a jogfolytonosság fenntartá-
sával. Az alakzatváltásnak ez a formája jellemzően lehetővé teszi, hogy a régi nómenklatúra 
tagjai is versenybe szálljanak a politikai tisztségekért, de a politikai piacra belépő sok új 
szereplő garantálja, hogy a korábbi állampárt csak egy párt legyen a sok közül.

Harmadszor, a diktatúra-átalakulás olyan „felülről indított” folyamatra utal, mely-
nek során a nómenklatúra a diktatúrát valamilyen más, a hatalmát biztosító berendezke-
déssé alakítja át. Idetartozik a diktatúra átalakulása autokráciává, az állampárt átalakulása 
domináns párttá. Általános szinten arról van szó, hogy megjelenik egy formálisan megvál-
tozott, de nagyrészt folytonos uralmi elit, s ilyenformán jogfolytonos módon alakul át a 
rezsim de jure intézményi kerete. Konkrétan három módja van a domináns (transzmissziós-
szíj-) párt létrehozásának a diktatúra-átalakulás során: (1) más pártok egyesítésével 
(pl. a Nur Otan Kazahsztánban); (2) új párt alapításával (pl. Új Azerbajdzsán Párt, Tádzsi-
kisztáni Népi Demokratikus Párt); vagy (3) az állampárt formális átalakulásával utódpárttá 
(pl. Türkmenisztáni Demokratikus Párt).

18 Bova, „Political Dynamics of the Post-Communist Transition”.
19 Bozóki, „Szemérmes alkotmányozás: rendszerváltás és jogállami forradalom 1989-ben”.
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7.2. táblázat. A diktatúrából történő ideáltipikus alakzatváltások.

Rendszerváltás Modellváltás

Diktatúra-
összeomlás

Diktatúra-
visszavonulás

Diktatúra-
átalakulás

Diktatúra-
reform

A politikai cselekvés szfé-
rája (általános rezsimtípus)

megváltozik megváltozik megváltozik változatlan

A piaci cselekvés szférája 
(általános szerkezettípus)

megváltozik megváltozik megváltozik megváltozik

Uralmi elit folytonossága nincs részleges
fennáll (formálisan 

megváltozik)
fennáll (formálisan 
sem változik meg)

Változtatás módszere
nem tárgyalásos 

(alulról)
tárgyalásos 

(horizontális)
nem tárgyalásos

(felülről)
nem tárgyalásos 

(felülről)

Jogfolytonosság megszakad fennmarad fennmarad fennmarad

Az alakváltozás eme három formájának közös vonása, hogy mindhárom a rendszerváltás 
altípusa, s vele jár mind az általános rezsimtípus megváltozása (a politikai szférában), 
mind pedig az általános szerkezettípusé (a gazdasági szférában). Nemcsak rendszer-, 
hanem szerkezetváltást is képviselnek tehát, mivel mindhárom elutasítja a diktatúrát és 
a szocializmust egyaránt.

Az utolsó, negyedik forma, a diktatúra-reform azonban csak szerkezetváltást fog-
lal magában, míg az általános rezsimtípust változatlanul hagyja. Ezt írtuk le föntebb 
„modellváltás” néven, amikor is ugyanannak az általános rezsimtípusnak a két válto-
zata között megy végbe elmozdulás. Diktatúra-reform esetén a változások ugyanúgy 
felülről indulnak, mint a diktatúra-átalakulásban, és az uralmi elit is folytonos, de ezen 
kívül megmarad az eredeti formális intézményi berendezkedés is. A jogfolytonosság 
természetesen fennmarad ebben az evolúciós folyamatban, amely a kommunista dikta-
túrából a piackihasználó diktatúrába vezet.

Az, hogy a diktatúra-reform piackihasználó diktatúrához vezet, logikai szükségszerű-
ség. Ez ugyanis keretrendszerünkben a diktatúra egyetlen más típusa, a másfajta általá-
nos rezsimtípusba való átváltás pedig automatikusan rendszerváltásnak (nagy eséllyel 
diktatúra-átalakulásnak) és nem modellváltásnak minősülne.20 Ez továbbvezet az alak-
zatváltás irányának a kérdéséhez (7.12. ábra). Mivel a diktatúra-átalakulás lényege éppen 
az egypiramisos hatalmi hálózat megtartása a rezsim formális megváltoztatása során, 
elméletileg eredményezhet konzervatív vagy patronális autokráciát is. A gyakorlatban vi-
szont csak patronális autokráciához vezetett; ezt példázzák az iszlám történeti régió koráb-
ban említett országai.21 Ezzel szemben a diktatúra-összeomlás és -visszavonulás liberális 
vagy patronális demokráciához vezethet el. Hogy melyik változat következik be, az attól 
függ, megtörténik-e az antipatronális átalakulás (lásd lentebb), valamint az uralmi elit 

20 De lásd Pei, „Comment”.
21 Luong, Institutional Change and Political Continuity in Post-Soviet Central Asia.
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folytonosságának mértékétől is. Egy nómenklatúra-alapú klán megjelenésének nagyobb 
az esélye diktatúra-visszavonulás, mint -összeomlás esetén, amely azonban nem zárja ki, 
hogy etnikai, párt- és baráti alapú klánok is létrejöjjenek [→ 3.6.2.1.].

7.12. ábra. Ideáltipikus elsődleges rezsimpályák. (Megjegyzés: az áttekinthetőség kedvéért nem ábrázoljuk a 
diktatúra-átalakulást konzervatív autokráciává, ilyen ideáltípushoz hasonló eset ugyanis még nem volt.)

7.3.2.2. Rendszerváltás liberális demokráciába: Észtország

Valamennyi posztkommunista országnak volt elsődleges pályája, de a 7.12. ábra négy 
ideáltipikus pályáját négy olyan ország példájával illusztrálhatjuk, ahol nem volt má-
sodlagos pálya. Azaz a következőkben leírt négy ország a kommunista diktatúráról más 
rezsimtípusra váltott át, és abban meg is maradt mindmáig (2021-ig), vagy stabil, vagy 
pedig dinamikus egyensúlyban.

Észtország a stabil egyensúlyra való váltás példája, ami ez esetben a liberális demok-
ráciát jelenti. 1990-ben az ország diktatúra-visszavonulást élt át, és visszanyerte füg-
getlenségét.22 Ezt mutatja be a 7.13. ábra – az új stabil pont 1992-ben kezdődött, és azóta 
is tart. Az ország figyelemreméltó stabilitást mutatott egyfelől normatív és szabadpiac-
orientált gazdaságpolitikája tekintetében,23 másfelől azzal, hogy uralmi elitje nem-
patronális és többpiramisos, nagy számú politikai párttal és korlátozott hatalommal. 
1992-ben új alkotmányt fogadtak el, és a választójogot egy népszavazás eredményeként 
kiterjesztették a bejegyzett állampolgárokra.24 Az első években ez azt is jelentette, hogy az 
orosz kisebbség nagy hányadát kirekesztették a választásokból (az etnikai törésvonalakról 

22 Smith, Estonia.
23 Bohle és Greskovits, Capitalist Diversity on Europe’s Periphery, 96–137.
24 Smith, Estonia, 65.
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háromszögű keretrendszerünk nem ad számot [→ 7.4.1.]).25 1996 óta azonban az orszá-
got a politikai szabadság legmagasabb kategóriájába sorolják a Freedom House éves jelen-
téseiben,26 és hasonlóan jó értékeléseket kapott a V-Dem projekt Liberális Demokrácia 
Indexében.27 Hale szerint Észtország a kevésbé patronalisztikus országok közé tartozik 
a posztkommunista régióban, és még a létező patronális tendenciákat is korlátozza a 
parlamentáris alkotmány.28

7.13. ábra. Észtország modellezett pályája (1964–2021).

Mindamellett az észt átmenetet némely szerzők elitistának, sőt „gyámságinak” minősítik, 
amire „jellemző a politikai elitek dominanciája a döntéshozatalban és a társadalom olyan 
irányba terelésében, amelyet az elitek szükségesnek tartanak a társadalom fejlődése és 
a nép java szempontjából”.29 Mindez mégsem eredményezett domináns pártrendszert,30 
sem rendszerszerű korrupciót, sem pedig a hatalom kizárólagos birtoklását és a személyes 
vagyonosodást életcéljukká tévő oligarchák és poligarchák eluralkodását.31 Sőt, mivel 
belső politikai dinamikája főleg az etnikai konfliktusokban gyökerezik,32 azon kívül pedig 
erősödőben van az identitáspolitika és a jobboldali populizmus,33 tendenciáit tekintve 
Észtország nemigen különbözik a nyugati liberális demokráciáktól. A fő különbség 

25 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 14.
26 „Freedom in the World: Country and Territory Ratings and Statuses, 1973–2019 (Excel)”.
27 Coppedge et al., „V-Dem Country-Year Dataset 2019”.
28 Hale, Patronal Politics, 459–460.
29 Pettai, „Understanding Politics in Estonia: The Limits of Tutelary Transition”.
30 Mikkel, „Patterns of Party Formation in Estonia”.
31 Taagepera, „Baltic Values and Corruption in Comparative Context”. Lásd még a 3. fejezet elitekről szóló 

szakaszát [→ 3.7.1.1.].
32 Ehala, „The Bronze Soldier”.
33 Petsinis, „Identity Politics and Right-Wing Populism in Estonia”.
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– s annak az oka, hogy a modellezett pálya eltér az ideáltípustól – természetesen az, hogy 
posztszovjet országról van szó, azaz 1991 előtti fejlődése szorosan kötődött a Szovjet-
unióéhoz. Olyannyira, hogy a 7.13. ábrán az első két stabil pont a Szovjetunióhoz tartozik. 
A következőkben minden illusztrációnak használt posztszovjet ország esetében ugyanaz 
lesz az első két pont, az elsősorban Brezsnyev nevével fémjelzett korszak (1964–1984) 
kemény diktatúráját és a Szovjetunió felbomlásához vezető Gorbacsov-érát (1985–1991) 
jelezve. Ez utóbbi pontból indul ki a posztszovjet országok elsődleges pályája, mely 
Észtország esetében alakzatváltás a liberális demokráciába és egy egyensúlyi helyzetben 
történő stabilizációba.34

7.3.2.3. Rendszerváltás patronális demokráciába: Románia

Míg Észtország a stabil egyensúly és a liberális demokráciára való váltás esetét példázza, 
Románia olyan ország, ahol az elsődleges pálya a patronális demokrácia dinamikus 
egyensúlyába vezetett át. Mint a 7.14. ábrán láthatjuk, Románia (a diktatúra-összeomlás 
és Nicolae Ceaușescu pártfőtitkár 1989-es kivégzése után) a patronális demokráciához kez-
dett közeledni, és azóta is e körül az ideáltípus körül „rezeg”.35 Pontosabban a stabil pon-
tok a következőképpen értendők. A második világháborútól a rezsim összeomlásáig tartó 
időszak (1947–1989) rohamos kommunista államosítással kezdődött, s végig fennmaradt 
az állami tulajdon, a bürokratikus erőforrás-redisztribúció és az állampárti bürokratikus 
patronalizmus dominanciája.36 Ezt Ion Iliescu elnöksége alatt, 1990-től 1996-ig átmeneti 
időszak követte, melynek jellemzője az intézményépítés, valamint a megosztott végre-
hajtó hatalmi rendszer létrehozása volt, melyben a köztársasági elnök és a miniszterelnök 

34 Az észt tapasztalat további elemzéséért – összehasonlítva a rendszerváltás utáni magyar tapasztalattal 
– lásd Győrffy, „Felzárkózási pályák Kelet-Közép-Európában két válság között”.

35 Roper, Romania.
36 Roper, Romania, 13–64.

7.14. ábra. Románia modellezett pályája (1964–2021).
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is fontos jogköröket kapott. Ez összeütközésekhez vezetett közöttük az 1990-es évek során: 
mint Magyari megállapítja, „[az] Iliescu-elnökség időszakára rányomta bélyegét az elnök 
és a kormány ellenségeskedése; a legszélsőségesebb eset a Petre Roman miniszterelnökkel 
kiéleződő konfliktus volt. Ennek utóhatásaként Iliescu elnök résztvevője, illetve kezdemé-
nyezője volt a kormány kierőszakolt megbuktatásának és a miniszterelnök leváltásának”.37 
Már ebben a periódusban is láthatóvá vált tehát a versengő patronális hálók többpiramisos 
rendszerének kialakulása. Hale odáig megy, hogy Iliescut mint Románia „első patronális 
elnökét” írja le, aki azonban „nem avatkozott be jelentősen az 1996-os parlamenti vagy 
elnökválasztás menetébe, noha »hónapokon át kapta a figyelmeztetést«, hogy valószínűleg 
veszíteni fog”.38 Mindez választási demokráciára utal, ahol a választások nem manipuláltak, 
de nem is tisztességesek, és azóta is ez a berendezkedés szolgáltatja a keretet az informális 
patronális hálók versengéséhez. „A két fő váltópárt egyike sem az, aminek mondja magát. 
A PSD mint a legbeágyazottabb (Iliescu továbbra is a párt tiszteletbeli elnöke) és a he-
lyi kiskirályok hatalmára épülő formáció, minden csak nem szociáldemokrata, leginkább 
neoliberális és újgazdagpárti, következetlen és egyéni és kiscsoportos érdekeket követ. […] 
Az »Új PNL« pedig sokszorosan ellentmondásos, egyáltalán nem liberális, de populista/
populáris és politikai filozófiájában tisztátalan párt. Harmadik erő pedig az etnikai alapon 
szerveződött RMDSZ, amely semmiféle ideológiát fel nem vállal, etnopolitizál. Az ideo-
lógiamentes pártok jelzik, hogy mindenik politikai formáció egyfelől elnéppártosodott, 
igyekszik mindenkit megszólítani, másfelől pedig tipikusan zsákmányszerző pártok, ame-
lyekre egészében jellemző a »pártpatronátus«, az elérhető közéleti funkciók elosztásának 
hatalmával élnek, és élnek vissza mindannyian”.39

Az 1996 és 2004 közötti időszak – Victor Ciorbea (1996–1998), Mugur Isărescu 
(1999–2000) és Adrian Năstase (2000–2004) miniszterelnöksége alatt – volt mind ez idáig 
Románia legliberálisabb periódusa. Năstasét azonban utóbb két korrupciós ügyben is 
bűnösnek találták,40 s ez azt jelzi, hogy ebben az időszakban sem hiányoztak az informális 
gyakorlatokkal élő aktorok, de a formális intézményi korlátok erősek maradtak, és az 
aktorok nem voltak képesek egyszerűen csak áthágni őket. Ezt a sajátosságot illusztrálja 
Traian Băsescu 2004 és 2014 közötti elnöksége is. Egyértelműen az volt a szándéka, hogy 
egypiramisos hatalmi hálót épít ki, és patronális autokráciává alakítja át az országot.41 
Minthogy azonban nem volt a kezében tényleges hatalmi monopólium, erős ellensúlyokkal 
szembesült a formális intézményi környezet, kiváltképp az Országos Korrupcióellenes 
Igazgatóság (DNA), az Országos Adóhatóság (ANAF) és a legfőbb ügyész irányából. 
Hivatali idejének végén már csaknem nyolcvan vizsgálat folyt ellene, és néhány ügyben 
a DNA és a legfőbb ügyészség hivatalosan vádat is emelt.42 2014 után, Klaus Iohannis 
elnöksége alatt az ország visszamozdult a patronális demokrácia kompetitívebb világába.43

37 Magyari, „The Romanian Patronal System of Public Corruption”, 310.
38 Hale, Patronal Politics, 462. Lásd még Vachudova, Europe Undivided.
39 Magyari, „A közéleti korrupció román modellje”, 544.
40 Magyari, „The Romanian Patronal System of Public Corruption”, 310–311.
41 Dragoman, „Post-Accession Backsliding”.
42 Magyari, „The Romanian Patronal System of Public Corruption”, 311.
43 Marton, „Regime, Parties, and Patronage in Contemporary Romania”.
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Mindezek a változások a patronális demokrácia dinamikus egyensúlyát illusztrálják. 
Eltérően a stabil egyensúlytól, ahol a dinamika belső marad, és az ország nem mozdul 
el egy stabil pontból, a dinamikus egyensúly velejárói az állandó oszcilláció, valamint a 
rezsimspecifikus vonások megváltoztatására irányuló próbálkozások. Ahogy azonban 
a 7.14. ábrán látható, ezeket a mozgásokat határok között tartják a 4. fejezetben kifejtett 
társadalmi és intézményi korlátok, főként a megosztott végrehajtó hatalom és az arányos 
választási rendszer, ami lehetővé teszi a politikai erők váltakozását a formális tisztségekben 
[→ 4.4.2.2.]. Ezért Romániában és a hozzá hasonló országokban a dinamikus egyensúlyhoz 
tartozó nagyszámú szekvencia ellenére nem történt alakzatváltás. 

7.3.2.4. Rendszerváltás patronális autokráciába: Kazahsztán

A diktatúra-átalakulás szemléletes példáját felmutató Kazahsztán elsődleges pályája a 
kommunista diktatúrából a patronális autokráciába irányult (7.15. ábra). Hónapokkal 
az ország függetlenségének 1991. évi kikiáltása előtt Nurszultan Nazarbajev pártfőtitkárt 
köztársasági elnöknek nevezte ki a diktatúra törvényhozása. Később egyedül indult az or-
szág első elnökválasztásán, és megkapta a szavazatok 95 százalékát.44 A kommunista párt 
formálisan kettévált két utódpártra, a Szocialista Pártra és a Kongresszus Pártra: mindkettőt 
Nazarbajev kliensei vezették, míg ő maga formálisan független maradt. Nazarbajev azonban 
1994-ig nem volt képes formálisan stabilizálni hatalmát, vagyis sem a parlamentet nem 
tudta teljesen ellenőrizni, sem az uralmi elit némelyik, tetemes politikai és gazdasági erő-
források birtokában lévő tagját. Hale leírja, hogyan akadályozták meg a parlamenti képvi-
selők Nazarbajev néhány törvényjavaslatának elfogadását, és hogyan kezdtek kompromatot 
gyűjteni ellene, miközben látszatra erős ellenfelei (köztük a Kongresszus Párt vezetője) már 
jelezték elnöki ambícióikat.45

7.15. ábra. Kazahsztán modellezett pályája (1964–2021).

44 Minahan, Miniature Empires, 136.
45 Hale, Patronal Politics, 139–140.
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Nazarbajev 1994-ben arra használta a privatizációs folyamatot, valamint saját állami és el-
nöki jogköreit, hogy oligarchákat támogatva kiépítse informális patronális hálóját,46 1995-ben 
pedig egyoldalúan módosította az alkotmányt, és kiterjesztette saját jogköreit, miután az 
Alkotmánybíróság váratlanul kinyilvánította, hogy a parlamentet törvénytelenül válasz-
tották meg, és minden jogköre semmis.47 Ettől az évtől kezdve Nazarbajev stabil egyensúlyú 
patronális autokráciát vezetett be. „Pártok fölötti” elnök maradt 1999-ig, amikor is ő 
lett újonnan alapított vazalluspártja, a Nur Otan vezetője, mely azóta is elnyert minden 
mandátumot a törvényhozási választásokon. Létezni léteznek ellenzéki pártok, a látkép 
azonban olyan, amit a patronális autokráciákban megszokhattunk, domesztikált pártokkal 
(mint az Ak Zsol és a Kazahsztáni Kommunista Néppárt) és marginalizált pártokkal (mint 
az Országos Szociáldemokrata Párt).48 Kazahsztán gazdaságát Nazarbajev fogadott politikai 
családja irányítja [→ 3.6.]. Hale arról számol be, hogy „Nazarbajev vezetésével az ország 
vagyonának nagyarányú összevonására került sor legbelső embereinek, köztük rokonainak 
az ellenőrzése alatt. Az egyik szembeötlő fejlemény az volt, hogy létrehozták a Szamruk-Ka-
zina Nemzeti Jóléti Alapítvány nevű hatalmas holdingtársaságot, amelynek […] legfelső 
hivatalos vezetőségében helyet kapott Nazarbajev veje, Timur Kulibajev. Egyes számítások 
szerint ez a szervezet az ország GDP-jének akár 45 százalékát is ellenőrizhette”.49 Azóta 
még jobban megszilárdította rezsimjét azáltal, hogy fokozta kontrollját a legfontosabb 
politikai és gazdasági erőforrások fölött, kiküszöbölt minden fenyegetést és megszüntette 
a potenciálisan veszélyes erőforrás-birtokosok autonómiáját.50 Röviden, Nazarbajevnek 
sikerült az új körülményekhez alkalmazkodva átlépnie a bürokratikus patronalizmusból 
az informális patronalizmusba.51

Azért választottuk Kazahsztánt ennek az elsődleges pályának az illusztrálására, 
mert elsődleges pályájának vége, 1995 óta ez áll a legközelebb az ideáltipikus patronális 
autokráciához. Más szovjet közép-ázsiai diktatúra-átalakulások viszont valahol a 
patronális autokrácia és a piackihasználó diktatúra között értek véget. Mint Hale 
emlékeztet, „Türkmenisztánban és Üzbegisztánban […] a Szovjetunió Kommunista Párt-
jának struktúrája érintetlen maradt a peresztrojka utolsó szakaszaiban, és a helyi pártfő-
nökök uralma folyamatos volt a függetlenségbe való átmenet során; egyszerűen csak 
átnevezték a pártot”. A folytatásban ezeket a rezsimeket „hézagmentes diktatúráknak” 
hívja, hiszen nem engedélyezték valódi ellenzéki pártok működését.52 Türkmenisztán 
ráadásul 2008-ig megtartotta egypártrendszerét, és csak ezután hoztak létre domináns 
pártrendszert álellenzékkel [→ 4.3.2.4.]. Ami a valódi ellenzéket illeti, „nemcsak azt 
akadályozzák meg, hogy eljusson a szavazóurnákig. Ezekben az országokban módszeresen 
bebörtönzik, kínozzák vagy emigrációba kényszerítik, általánosabban véve pedig hatha-
tósan megfosztják mindennemű fórumtól a nyilvánosan terjesztett nyomtatott sajtóban 

46 Cummings, Kazakhstan.
47 Hale, Patronal Politics, 140.
48 Isaacs, Party System Formation in Kazakhstan.
49 Hale, Patronal Politics, 250.
50 Peyrouse, „The Kazakh Neopatrimonial Regime”.
51 Nazarbajev 2019-ben elkezdett fokozatosan visszavonulni hivatalától, elsősorban idős kora miatt [→ 

4.4.3.4.].
52 Hale, Patronal Politics, 243–248.
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vagy elektronikus médiában, ahol a nézeteit nyilvánosan hirdethetné. […] Míg más 
patronális elnöki rendszerek […] jellemzője az ország lezárása, a kritikusok zaklatása és 
olykor bebörtönzése vagy (informális) száműzése, ezek közül még a legzártabbak (például 
Belarusz) sem közelítik meg a szisztematikus elnyomásnak ezt a szintjét, amely erősen 
emlékeztet a Szovjetunió viszonyaira – a kommunista ideológia nélkül”.53

7.3.2.5. Modellváltás piackihasználó diktatúrába: Kína

Utolsónak ebben a részben a kommunista diktatúrából a piackihasználó diktatúrába 
vezető elsődleges pályát illusztráljuk Kína példáján (7.16. ábra). Kína paradigmatikus 
esete ennek a pályának, mely modellváltást jelentett a Szovjetunión kívül, a demokratizáció 
harmadik hullámát elkerülve.54 Ha időrendben, mint folyamatot nézzük a kínai fejlemé-
nyeket, 1949-től kezdve, Mao Ce-tung vezetése alatt az ország közel állt az ideáltipikus 
(kemény) kommunista diktatúrához. Halála után, 1978-ban Teng Hsziao-ping lett Kína 
következő ún. „legfelső vezetője”, s a Kínai Kommunista Párt ugyanebben az évben tartotta 
meg a XI. kongresszus történelmi jelentőségű harmadik plénumát, amely elindította Kínát a 
piaci liberalizáció útján.55 A háromszögben az 1979-től 1991-ig tartó stabil pont a hatalom 
decentralizációjának és a termelési struktúra kinyitásnak az időszakát jelöli, az 5. fejezetben 
írtaknak megfelelően [→ 5.6.2.2.].

7.16. ábra. Kína modellezett pályája (1949–2021).

53 Hale, Patronal Politics, 243.
54 Lásd Huntington, The Third Wave, 105–106.
55 Shirk, The Political Logic of Economic Reform in China, 38.
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Teng 1992-es déli körútja után erőteljesebb liberalizálás és decentralizáció következett, és 
az ország a piackihasználó diktatúra egyensúlyi állapotában stabilizálódott.56 A háromszög-
ben az utolsó pont mégis visszalépést jelez a diktatúra felé, ez ugyanis a Hszi Csin-ping 
alatt 2012 óta bekövetkezett erős centralizálást reprezentálja.57 Heilmann úgy értelmezi 
Hszi reformjait, mint a „válság-üzemmódhoz” való visszatérést: az erősebb diktatórikus 
működés átmeneti újra-bevezetését egy rendkívüli helyzet elhárítására [→ 3.3.8.]. Mint 
írja, Hszi „szemlátomást úgy érzékelte, hogy Hu Csin-tao főtitkársága alatt (2002–2012) a 
Politikai Bizottság döntéshozatali és lojalitásválsága, illetve a Kommunista Párt korrupciós 
és szervezeti válsága veszélyes szintet ért el […]. Ezért a szervezeti stabilitás […] elérésé-
nek legbiztosabb módja a politikai hatalom koncentrálása és a centralizált döntéshozatal, 
a szervezeti és ideológiai fegyelem, a kiterjedt korrupcióellenes intézkedések bevezetése és 
a párton belül mindennemű frakció vagy klikk létrejöttének megakadályozása, a nyugati 
értékek és elgondolások elleni kampánnyal összefonódva”.58 A háromszögben ez az ideo-
lógiavezéreltség dominanciaszekciójába történő elmozdulást jelenti, valamit közeledést a 
bürokratikus erőforrás-redisztribúcióhoz és a totalitárius uralomhoz. Ez azonban még min-
dig nem egy másodlagos pálya, azaz nem (kezdődő) alakzatváltás a kommunista diktatúra 
irányába. Hszi reformjai a piackihasználó diktatúra logikáján belül maradnak, és fő céljuk 
a kapcsolati piac-redisztribúció, nem pedig a piaci koordináció arányának csökkentése 
az ország piacain. Kína évtizedek óta kihasználja a piacot, és tisztában van az előnyeivel; 
a megreformált nómenklatúra nem fogja lebontani a reformokat, nem tér vissza ahhoz 
a berendezkedéshez, amelyre csak az erősebb kontroll volt jellemző, de nem az erősebb 
gazdaság vagy legitimitás. Hszi reformjainak lényege a bürokratikus patronalizmus meg-
erősítése az informális patronalizmus letörése végett, nem pedig a visszatérés a kom-
munista diktatúrához. Ezért Kína a piackihasználó diktatúra példája marad, modellezett 
pályája pedig a diktatúra-reformé.

7.3.3. Másodlagos pályák a rendszerváltás után 
(Lengyelország, Csehország, Magyarország és Oroszország)

7.3.3.1. Demokratikus visszarendeződés és a felfelé irányuló mozgás mint 
másodlagos pálya hiánya

A 7.3. táblázat a posztkommunista régió elsődleges pályáit foglalja össze. Az országok 
elméletileg ötféle pályát követhettek, amelyek öt lehetséges cél felé vezettek volna – ez 
az öt rezsim-ideáltípus a kommunista diktatúrán kívül. Gyakorlatilag csak négy irányban 
mozdultak el: az egypiramisos, bürokratikus patronális rendszert liberális demokráciára 
(többpiramisos nem-patronális), patronális demokráciára (többpiramisos informális pat- 
ronális), patronális autokráciára (egypiramisos informális patronális) vagy piackihasználó 

56 Pei, From Reform to Revolution, 84. Érdemes megemlíteni a három évvel korábbi Tienanmen téri 
vérengzést, ami egyértelműen jelezte, hogy Kínában a gazdaság fokozatos liberalizálását nem követi 
politikai liberalizálódás. Lásd White, „Democratization and Economic Reform in China”.

57 Economy, „China’s Imperial President”.
58 Heilmann, „3.1. The Center of Power”, 161.
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diktatúrára (egypiramisos bürokratikus patronális) váltották. Csak egy lehetséges 
célt nem közelítettek meg, a konzervatív autokráciát. Mindezzel együtt az országok 
háromszög-szerte szóródtak a Baltikum liberális demokráciáitól szovjet Közép-Ázsia 
patronális autokráciáiig.

7.3. táblázat. Ideáltipikus elsődleges pályák a posztkommunista térségben.

Elsődleges pályák

honnan hová

A
Rendszerváltás
(pl. Észtország, Magyarország)

Kommunista diktatúra Liberális demokrácia

Egypiramisos
bürokratikus patronális

Többpiramisos
nem-patronális

B
Rendszerváltás
(pl. Románia, Ukrajna)

Kommunista diktatúra Patronális demokrácia

Egypiramisos
bürokratikus patronális

Többpiramisos
informális patronális

C
Rendszerváltás
(pl. Kazahsztán)

Kommunista diktatúra Patronális autokrácia

Egypiramisos
bürokratikus patronális

Egypiramisos
informális patronális

D
Modellváltás
(pl. Kína)

Kommunista diktatúra Piackihasználó diktatúra

Egypiramisos
bürokratikus patronális

Egypiramisos
bürokratikus patronális

Ha rátérünk a másodlagos pályák, vagyis a posztkommunista országokban az elsődleges 
pályájuk után megtapasztalt alakzatváltások témájára, fel kell vennünk fogalmi keretünkbe 
a demokratikus visszarendeződés fogalmát. A hibridológiában a „demokratikus vissza-
rendeződés” (democratic backsliding) vagy „hanyatlás” kifejezést használják a demokratikus 
rendszerek visszaesésére a szabadság, a polgár- és szabadságjogok, valamint a társadalmi 
érdekbeszámítás intézményeinek konstitucionalizmussal összhangban lévő működése [→ 
4.3.] tekintetében.59 Első pillantásra ez normatív fogalom, és burkoltan mintha magában 
foglalná a tranzitológia előfeltevését is: az ország visszafelé halad, mintha létezne olyan 
egyirányú utca – a demokrácia–diktatúra tengely –, ahol a demokráciából csak az ere-
deti kiindulópont, a diktatúra felé lehetne elmozdulni. A mi felfogásunk szerint azonban 
a „demokratikus visszarendeződés” leíró fogalom, amit pedig jelöl, az az elmozdulás a 
demokráciából (a) a konzervatív autokrácia, (b) a patronális demokrácia vagy (c) 
a patronális autokrácia irányába. A diktatúrákba történő alakzatváltások elvileg lehetsége-
sek, de nagyon valószínűtlenek, a demokráciák ugyanis (sőt, még a patronális autokráciák 
is) választásos népi legitimációra támaszkodnak, amivel nem fér össze egy nyílt egypárt-
rendszer [→ 4.2.].60

59 Áttekintést ad az irodalomról Daly, „Democratic Decay”.
60 Vö. Dukalskis és Gerschewski, „What Autocracies Say (and What Citizens Hear)”.
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7.4. táblázat. Ideáltipikus másodlagos pályák (a demokratikus visszarendeződés útjai) a posztkommu- 
nista térségben.

Másodlagos pályák: demokratikus visszarendeződés

honnan hová

A
Rendszerváltás
(pl. Lengyelország 2015 után)

Liberális demokrácia Konzervatív autokrácia

Többpiramisos
nem-patronális

Egypiramisos
nem-patronális

B
Modellváltás
(pl. Csehország 2013 után)

Liberális demokrácia Patronális demokrácia

Többpiramisos
nem-patronális

Többpiramisos
informális patronális

C
Rendszerváltás
(pl. Magyarország 2010 után)

Liberális demokrácia Patronális autokrácia

Többpiramisos
nem-patronális

Egypiramisos
informális patronális

D
Rendszerváltás
(pl. Oroszország 2003 után)

Patronális demokrácia Patronális autokrácia

Többpiramisos
informális patronális

Egypiramisos
informális patronális

A posztkommunista térségben nem tapasztaltunk a háromszögben felfelé irányuló moz-
gást a másodlagos pályák között. Volt példa felfelé irányuló mozgásra mint harmadlagos 
vagy negyedleges pályára, amit a rezsimciklusokról szóló következő részben tárgyalunk [→ 
7.3.4.]. De ha a másodlagos pályáknál maradunk, minden megfigyelt eset a demokratikus 
visszarendeződés kategóriájába tartozik (7.4. táblázat). A következőkben négy országgal 
illusztráljuk a különböző kiinduló- és/vagy végpontú visszarendeződéseket. A kiválasztási 
szempont (a demokratikus visszarendeződés jelenléte mellett) az volt, hogy ezek az orszá-
gok csak egy pályát jártak be az elsődleges után, és ezt már nem követte „demokratikus 
fejlődés” vagy hasonló alakzatváltás. Bár lehet, hogy ez csak idő kérdése: az illusztrációként 
használt első két országban, Lengyelországban és Csehországban egyelőre csupán kísérlet 
történt alakzatváltásra, és meglehetősen nagy az esélye, hogy ezeket végül visszafordítják 
a politikai közösségek erős védekező mechanizmusai [→ 4.4.1.3.]. A másik két, patronális 
autokráciához vezető esetben azonban – Magyarországon és Oroszországban – már sike-
resen lezajlott az autokratikus áttörés és a többpiramisosról egypiramisos berendezkedésre 
való átállás.

7.3.3.2. Visszarendeződés a konzervatív autokrácia felé: Lengyelország

Bár Lengyelország képviseli a posztkommunista térségben az egyetlen konzervatív autok-
ratikus kísérletet, egészen 2015-ig stabil liberális demokrácia volt (7.17. ábra). Korábban, 
1949 és 1989 között kommunista diktatúra volt, ami az 1980-as években kezdett felpu-
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hulni.61 Azon túl, hogy az országban erősebb volt a „második gazdaság” a maga megtűrt 
magánvállalkozásaival [→ 5.3.5.1.], a gdański hajógyárból Lech Wałęsa vezetésével elinduló 
Szolidaritás mozgalom már nem csak egy párhuzamos társadalom, hanem egy párhuza-
mos politikai hatalom megtestesítője is volt. Alig néhány évvel az 1981 végén bevezetett 
hadiállapot életbe lépése után a mozgalom meghatározó szerepet játszott a civil társadalom 
újjáéledésében. A Szolidaritás nemcsak a nagysága (10 millió tag), hanem a heterogenitása 
miatt is egyedülálló mozgalom volt a régióban. Tömörítette a világnézetileg különböző, el-
térő társadalmi helyzetű egyéneket és csoportokat, és erősen támogatta a katolikus egyház, 
valamint az egykori krakkói érsekből pápává választott II. János Pál is.62 Ilyen konstelláció 
az összes többi szocialista országban elképzelhetetlen volt, még ha léteztek is reformkom-
munista diktatúrák a nyugati-keresztény történeti régióban [→ 1.3.1.].

7.17. ábra. Lengyelország modellezett pályája (1949–2021).

1989-ben diktatúra-visszavonulás zajlott le Lengyelországban, ennek részeként tárgya-
lások folytak az uralkodó kommunista párt és az ellenzéki politikai szereplők között. 
A tárgyalásokba a kommunista pártnak a realitásokkal számoló csoportja volt hajlandó 
belekompromittálódni, akárcsak Magyarországon. Egyik országban sem az átmenet vagy 
a rendszerváltás céljával, hanem mert a gazdasági válság olyan intézkedéseket tett szük-
ségessé, amelybe a változtatások legitimációja érdekében jobbnak látták bevonni az 
általuk gyengének tartott ellenzéket. Ám e folyamat úttörőjeként a széles tömegbázisra 
támaszkodó Szolidaritás mint a rendszerkritikus politikai szereplők gyűjtőmozgalma – a 
katolikus egyház közvetítésével – tárgyalt a hatalommal. Miután 1989 nyarán sor került 
a keleti blokk első demokratikus választására, a Szolidaritás mozgalomból több párt is 
alakult, míg maga a Szolidaritás valódi szakszervezetként kezdett működni.63

61 Kemp-Welch, Poland under Communism.
62 Kubik, The Power of Symbols Against the Symbols of Power.
63 Szczerbiak, „Power without Love: Patterns of Party Politics in Post-1989 Poland”.
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Az 1990–2015-ös időszakban három jobboldali vagy jobbközép kormány hajtott végre 
radikális, sokkterápiás reformokat, melyek célja az volt, hogy a piaci koordinációt tegyék 
a gazdaság domináns mechanizmusává.64 Az első sokkterápiát a Mazowiecki-kormány 
pénzügyminisztere, Leszek Balcerowicz vezényelte le 1990-ben, aminek segítségével relatíve 
gyorsan sikerült áttérni az államszocialista hiánygazdaságból a magántulajdonon alapuló 
piaci versenyre. A második sokkterápia a Buzek-kormányhoz (1997-2001) kötődik, amely-
ben Balcerowicz miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter volt. Ekkor négy nagy 
területen: az oktatásban, a nyugdíjrendszerben, a közigazgatásban és az egészségügyben 
jelentős reformokat vezettek be. Végül pedig a PiS (Jog és Igazságosság, Jarosław Kaczyński 
pártja) első, 2005–2007-es kormányzása alatt újabb radikális átalakításokra került sor az 
adórendszerben, valamint a korrupció elleni harc, az átvilágítás és a titkosszolgálatok 
„megtisztítása” érdekében. A 2005 és 2007 között kormányzó PiS és a 2007 és 2015 
között kormányzó Polgári Platform vezető politikusai, értelmiségi-szakértői gárdái mind 
örökösei a Mazowiecki- és a Buzek-kormánynak. A lengyel jobboldal kezdetektől fogva 
a szabadpiac és a kapitalizmus híve. Még az után sem változtattak ezeken az alapelveken, 
hogy lényegében mind a Mazowiecki-, mind a Buzek-kormány súlyos vereséget szenvedett.

Bár Kaczyński 2015-ben autokratikus kísérletbe kezdett a PiS-szel,65 lévén hiányzik 
a gazdaságban az állami intervencionizmus legitimitása, és nincsenek számottevő súlyú 
oligarchák és poligarchák sem, Lengyelország demokratikus visszarendeződése nem 
egy patronális rezsimhez, hanem a konzervatív autokrácia felé vezetett. Kaczyński, 
akinek 51%-os többsége van a parlamentben (azaz nincs politikai hatalmi monopóliuma), 
az ideológiavégrehajtás elvének alárendelve politizál: az ő szemével nézve a hatalom 
koncentrációja kéz a kézben jár a „nemzeti-keresztény” értékrend hegemónná tételének 
törekvésével [→ 3.5.3.2.]. A rendszer inkább ideológiavezérelt, s „következetlenségei” 
nem 180 fokos fordulatok sokaságát jelentik, mint például Magyarországon. Kaczyński 
ideológiájából következik, hogy ellenségként tekint az egyén autonómiájára épülő liberális 
értékvilágra, mivel a nemzet, a kollektív lengyelség érdekeit feljebbvalónak tartja az egyén 
érdekeinél. A gazdaságban ez abban nyilvánult meg, hogy a fejlesztés fő eszközeiként a 
központi szabályozást és az állami beruházást részesítették előnyben a külföldi működő 
tőke behozatalával szemben, s mindezt gazdasági xenofóbia és „lopakodó újraállamosítás” 
kísérte.66 Mégsem történt posztkommunista tulajdon-újraosztás [→ 5.5.3.], és nem jelent 
meg egy új tulajdonosi réteg sem. Nincsenek a belső körhöz tartozó „Kaczyński-oligarchák”, 
sem olyanok, akiket módszeresen építettek fel menedéknyújtással [→ 5.5.4.]. A tényleges 
döntéshozó centrum is a formális intézmények keretein belül marad, ahol Kaczyński a PiS 
elnökeként foglalja el a hatalmi piramis csúcsát. Kaczyński uralmának furcsasága, hogy 
megelégszik az egyszerű képviselőséggel, és nem akar miniszterelnök lenni.67 De továbbra 
is a párt formális intézményi környezetén belül cselekszik, és nem hoz döntéseket olyan 
ügyekről – például a személyes vagyonfelhalmozásról –, amelyekkel túlnyúlna a formális 
jogkörein [→ 3.3.8]. A hatalmi piramis lojális tagjai jutalmazásának tárgyát hivatal és nem 
vagyon képezi, a gazdaság – Kaczyński ideológiájával összhangban – nincs patronalizálva, 
az állam pedig csak bizonyos szegmensekben terjesztette ki tulajdonát.

64 Balcerowicz, „Poland: Stabilization and Reforms under Extraordinary and Normal Politics”.
65 Sadurski, Poland’s Constitutional Breakdown.
66 Kozarzewski és Bałtowski, „Return of State-Owned Enterprises in Poland”.
67 Sata és Karolewski, „Caesarean Politics in Hungary and Poland”.
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A lengyelországi konzervatív autokratikus kísérlet meghiúsításának a demokrácia 
mai intézményes keretei között is jelentős esélyei vannak. Ezt szolgálja az arányos 
– tehát az alkotmányos túlhatalom kialakulását megakadályozó – választási rendszer,68 
a hatalommal szembeni ellenállás társadalmi tradíciói, e tradíciókhoz visszanyúló civil 
mozgalom, az ellenzéki erők derékhadát alkotó mérsékelt jobboldali és liberális pártok 
léte, a pártpolitikai palettán a PiS jobbszélre szorulása, az önkormányzatok nyújtotta 
politikai sokszínűség, illetve a szabad véleménynyilvánítás szilárd médiaplatformjai. 
Ugyanakkor a magyarországihoz hasonló forgatókönyv megvalósulását gátolja maga a PiS 
jellege, személyi összetétele, elvei és programja, illetve az egész lengyelországi jobboldal 
hagyománya és jelene is. A PiS jelen formájában nem alkalmas arra, pontosabban számos 
körülmény és összetevő hiányzik ahhoz, hogy a háromszögben lefelé irányuló harmadlagos 
pályát kövessen.69

7.3.3.3. Visszarendeződés a patronális demokrácia felé: Csehország

Csehország szintén olyan ország, ahol viszonylag sokáig állt fenn a liberális demokrácia 
az alakzatváltás kísérlete nélkül (7.18. ábra). Az 1989. évi, ún. bársonyos forradalom után 
Csehország (illetve akkor még Csehszlovákia) a térség legcsekélyebb patronális örökségű 
országai közé tartozott,70 s ez a parlamentáris alkotmánnyal együtt71 élénk, de stabil de-
mokratikus rezsimet eredményezett. A stabilitás egyértelműen kiderült a Freedom House 
értékeléseiből,72 valamint a V-Dem indexeiből,73 míg az élénkség megmutatkozott a gyakori 
kormányváltásokban is, beleértve a pártrendszer majdnem teljes megújulását 2010-ben.74 
Tény, hogy a pártokat azzal vádolták: csak laza szálak fűzik őket a tömegekhez,75 de annál 
erősebbek a gazdasági elithez,76 Hanley és Vachudova leírása szerint pedig az ún. „regio-
nális keresztapák”, oligarchák és „kisebb korrupt üzleti csoportok, amelyek – ez viszonylag 
több nyilvánosságot kapott – foglyul ejtették a fontosabb cseh pártok területi szervezeteit, 
növekvő politikai befolyásra tettek szert a 2000-es évtized közepén. […] Elvárják tőlük, 
hogy érvényesítsék érdekeiket […], lobbisták és ügyvédek szolgálatait felhasználva a va-
gyonvédelmi ágazatban, vagy zsebből fizetve civil szervezeteket (NGO-kat), politikusokat 
és pártokat”.77 A mi fogalmaink szerint az ilyen tevékenység leginkább a lobbizás és a haveri 
korrupció kategóriájába esik, miközben nem jelennek meg a felülről indított korrupció ti-
pikus mintázatai [→ 5.3.].78 Más szóval az uralmi elit mint olyan dominánsan nem az elitérdek 

68 Sadurski, Poland’s Constitutional Breakdown, 140–143.
69 Lengyelország és Magyarország részletesebb összehasonlító elemzéséért lásd Magyar és Mitrovits, 

„Lengyel–magyar párhuzamos rendszerrajzok”.
70 Hale, Patronal Politics, 60.
71 Hale, Patronal Politics, 459.
72 „Freedom in the World: Country and Territory Ratings and Statuses, 1973–2019 (Excel)”.
73 Coppedge et al., „V-Dem Country-Year Dataset 2019”.
74 Haughton, Novotná és Deegan-Krause, „The 2010 Czech and Slovak Parliamentary Elections”.
75 Roberts, „Czech Democracy in the Eyes of Czech Political Scientists”.
76 Innes, „Corporate State Capture in Open Societies”.
77 Hanley és Vachudova, „Understanding the Illiberal Turn”, 285.
78 A csehországi informális hálózatok nem-patronális, alulról szerveződő és többpiramisos jellege 

egyértelműen kirajzolódik Michal Klíma politikatudós átfogó elemzéséből is (Klíma, Informal Politics 
in Post-Communist Europe). Magyar nyelvű összefoglalásért és elemzésért lásd Madlovics, „Plebiszciter 
vezérdemokrácia és posztkommunista klientelizmus”.
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(a hatalom kizárólagos birtoklása és a vagyonfelhalmozás) elvének jegyében cselekedett, 
a civil társadalom és a formális intézmények pedig egyaránt erősek maradtak. Ezért az 
1990 és 2013 közötti stabil pont közelebb áll a liberális, mint a patronális demokráciához.

7.18. ábra. Csehország modellezett pályája (1964-2021).

2013-ban azonban Andrej Babiš, aki „Csehország fél tucat milliárdos oligarcha-»családja«” 
egyikének a tagja,79 elhatározta, hogy beszáll a politikába. Az ANO (IGEN) nevű, alig két 
évvel korábban alapított vazalluspárt bejutott a cseh parlamentbe Babiš hatalmas üzleti és 
médiabirodalmának támogatásával,80 és a szociáldemokraták koalíciós partnere lett. Babiš 
ebben a kormányban a pénzügyminiszter tisztségét töltötte be 2017-ig, amikor is sikerült 
kisebbségi kormányt alakítania, melynek ő maga lett a miniszterelnöke.81 Bár az ANO 
híján volt a hatalmi monopóliumnak, Hanley és Vachudova szerint sikerült kellő ha-
talmat gyűjtenie az államigazgatásban, illetve az állami vállalatokban, a rendőrségnél, 
a titkosszolgálatoknál, a gazdaságban és a médiában. „Babiš és ANO-beli párttársai a 
kormányzati tisztségeik révén olyan hatalomhoz jutottak, hogy már formálhatták azokat 
az intézményeket és intézkedéseket, amelyek a gazdasági aktorokat szabályozzák. 
A Pénzügyminisztérium irányítójaként 2014–2017-ben Babiš azokat az állami testületeket is 
irányíthatta, melyeknek feladata a cseh vállalkozások pénzügyi tevékenységének felügye-
lete és az adótörvények betartásának ellenőrzése volt. Ezzel Babiš információhoz juthatott 
politikai és üzleti konkurenseiről, és így – potenciálisan – befolyáshoz felettük. […] A Babiš 
államhatalommal való visszaélései körüli aggályok fókuszában másfelől a rendőrökhöz, 
ügyészekhez és a titkosszolgálatokhoz fűződő kapcsolatai82 álltak, és mindaz, ami ezekből 
a kapcsolatokból következhet a joguralom megőrzésére nézve. [Mi több,] régóta sokaknak 

79 Hanley és Vachudova, „Understanding the Illiberal Turn”, 284.
80 Hanley és Vachudova, „Understanding the Illiberal Turn”, 285–387.
81 Hanley és Vachudova, „Understanding the Illiberal Turn”, 277.
82 Babiš korábban állambiztonsági ügynök volt. (A ford.)

Patronális autokrácia

Piackihasználó diktatúraPatronális demokrácia

Kommunista diktatúraLiberális demokrácia

Konzervatív autokrácia 

2013–

1990–2013
1948–1989



690 • 7. Rezsimek

feltűnt, hány volt magas rangú rendőr- és titkosszolgálati tiszt kapott állást az elmúlt két 
évtizedben az Agrofert [Babiš fő cége] biztonsági részlegénél vagy a holding valamelyik vál-
lalatának élén […]. Babiš arra használta az Agrofertet, hogy kritikus tömegben halmozzon 
fel olyan személyeket, akik képesek az állami információval történő visszaélésre és állami 
tisztségviselők megzsarolására. Ezek a személyek aztán az ANO felemelkedésével zökkenő-
mentesen léptek át a pártpolitikába és a kormányzatba”.83 A szerzők ezután beszámolnak 
arról, hogy Babiš a jelek szerint arra használta hatalmát, hogy állami pénzügyi vizsgálat 
belengetésével fenyegesse meg Jan Klenort, az Echo24 online napilap (amit Babiš ellenséges 
kiadványnak tartott) legfőbb befektetőjét.84 Azzal is megvádolták, hogy csalással köz-
pénzeket irányított át a saját vállalkozásába; ez 2019-ben az ország rendszerváltás utáni 
történetének legnagyobb tüntetéseit váltotta ki.85

Egyrészt az, hogy egy oligarchából poligarcha lesz, és a gazdasági vállalkozását 
politikai vállalkozássá alakítja, egyértelműen az informális patronalizmus irányába 
tett lépés, ahol a végrehajtó hatalom fejét az elitérdek elve mozgatja. Másrészt viszont 
Csehországban a visszarendeződés csak a patronális demokráciáig vezetett el. Bár Babiš 
igyekezett patronalizálni a közigazgatást, a formális fékeket és ellensúlyokat nem támadta 
annak ellenére, hogy a rezsimszintű kontrollmechanizmusok meglehetősen aktívak vol-
tak (a cseh rendőrség nyomozást folytatott Babiš ellen, és 2017-ben mentelmi jogától is 
megfosztották).86 Valóban, amit tett, hogy az államot próbálta saját hálózata erősítésére, 
illetve az ellenfelei háttérbe szorítására használni – pont, ahogy a versenytársaikat szokták 
a patronális demokráciák hatalmon lévő főpatrónusai. Ha a stratégiája sikeres lesz, a 
rivális oligarchák hálózatai is beszállhatnak a pártversenybe, növelve a patrónuspártok 
számát és közelebb tolva az országot a patronális demokrácia felé. A népi ellenállásra 
építő politikuspártok azonban hosszú távon megakadályozhatják ezeket a fejleményeket, 
az autokráciába való lecsúszás pedig elképzelhetetlen a politikai hatalom monopóliuma 
nélkül, illetve erős autonóm oligarchák, formális intézmények és civil társadalom jelen-
létében.87

7.3.3.4. Visszarendeződés liberális demokráciából patronális autokráciába: 
Magyarország

Magyarország pályája alighanem a „leghosszabb” a posztkommunista országok között abban 
az értelemben, hogy két alakzatváltáson is átment: kommunista diktatúrából liberális de-
mokráciába (elsődleges pálya) és liberális demokráciából patronális autokráciába (má-
sodlagos pálya). Ez látható a 7.19. ábrán az 1949 és 1968 közötti stabil ponttól, az erőltetett 
kollektivizálással és iparosítással kísért kemény kommunista diktatúra időszakától kezd-
ve.88 1968-ban bevezették az új gazdasági mechanizmust (ÚGM), ami egyszerre jelentett 

83 Hanley és Vachudova, „Understanding the Illiberal Turn”, 288.
84 Hanley és Vachudova, „Understanding the Illiberal Turn”, 287.
85 „Billionaire Czech Prime Minister’s Business Ties Fuel Corruption Scandal”.
86 „Czech Election Front-Runner Charged with Subsidy Fraud”.
87 Lásd Klíma, Informal Politics in Post-Communist Europe, 166–167.
88 Kovács, „The Forced Collectivization of Agriculture in Hungary, 1948–1961”. Az egyszerűség kedvéért, 

és mivel célunk csak az illusztrálás, nem a történeti dokumentálás, az 1956-os forradalmat nem 
ábrázoljuk a háromszögben külön stabil pontként.
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decentralizációs, ár- és bérliberalizációs reformokat, valamint a téesz-melléküzemágak és 
a háztáji gazdaságok kiterjedt rendszerének kialakulásának kezdetét. Az ÚGM eredménye 
egy puhább, reformszocialista modell volt, amit „gulyáskommunizmusnak” is neveztek.89 
Ennek révén növekedett a munkások jövedelme, és enyhült a tervgazdaság merevsége. 
Az első és a második gazdaság ellenőrzött egymás mellett élése valójában lépést jelentett 
a piackihasználó diktatúra felé – Kínát pedig úgy is tekinthetjük, mint ezeknek a korai 
szocialista reformoknak az érett követőjét.90

Magyarország volt Lengyelország mellett a másik állam, ahol békés rendszerváltás 
és diktatúra-visszavonulás zajlott le. 1989 tavaszán létrejött a kommunista párttal 
egységesen tárgyalni képes Ellenzéki Kerekasztal.91 A tárgyalások folyamán a reform-
kommunistáknak már nem volt módjuk a lengyel Szejm mintájára a politikai verseny alól 
kivont garantált hatalmi bázist biztosítani, hanem az ahhoz hasonló jogosítványokkal 
egy középerős köztársasági elnöki pozíciót kívántak felruházni. Az MDF és a reform-
kommunisták közötti erre vonatkozó különalkut az SZDSZ által kezdeményezett 1989 
végi népszavazás akadályozta meg, s így került sor 1990 tavaszán az első szabad választásra. 
A kilencvenes években Magyarországot a demokratizáció éllovasának tekintették, amibe 
beletartozott mind a gazdaság liberalizációja, mind pedig az erős formális intézményi 
keretek (az Alkotmánybíróság, a versengő pártrendszer és a parlamenti váltógazdaság) 
megteremtése.

89 Kornai, „Négy jellegzetesség”.
90 Vö. Vámos, „A Hungarian Model for China?”; Csanádi, „The »Chinese Style Reforms« and the 

Hungarian »Goulash Communism«”.
91 Ripp, Rendszerváltás Magyarországon 1987–1990.

7.19. ábra. Magyarország modellezett pályája (1949–2021).
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Orbán Viktor és pártja, a Fidesz először 1998-ban került hatalomra. Célkitűzéseit 
a „több mint kormányváltás, kevesebb mint rendszerváltás” kampányszlogenben fog-
lalta össze, más fideszesek pedig „egész pályás letámadásról” beszéltek.92 A szlogen jól 
foglalja össze, ami ténylegesen történt: modellváltás liberális demokráciából patronális 
demokráciába. Ez azonban nem egyszerű visszarendeződés volt, hanem része egy erőteljes 
autokratikus kísérletnek, melyhez hozzátartozott a politikai szférában a formális intéz-
mények autonómiájának megtörése, a gazdaságban pedig egy informális patronális 
háló kiépítése Simicska Lajossal a középpontban (akit az adóhivatal vezetője is volt 
1998-99-ben). Orbán sikerrel is járhatott volna, ha kétharmados többsége van, azaz 
rendelkezik a politikai hatalom monopóliumával.93 Így viszont a demokratikus intéz-
mények, bár erodálódtak, de alapvetően fennmaradtak az ország alkotmányának, vala-
mint az alapjogokat és alapintézményeket szabályozó törvények kétharmados voltának 
köszönhetően.

Orbánt 2002-ben legyőzte a szocialista–liberális koalíció, ez azonban nem jelen-
tett visszatérést a liberális demokráciához. Érdemes ezzel az időszakkal kicsit részle-
tesebben is foglalkozni, mert a magyar demokrácia 2002 és 2010 közötti működése kiváló 
illusztrációja egy olyan, egyenlőtlen patronális versenynek, amiből hiányzik a stabil 
patronális demokráciák dinamikus egyensúlya [→ 4.4.2.1.], s ami emiatt egyszersmind 
össze is omlott, és átadta a helyét egy patronális autokráciának. Először is a Fidesz 
megtartotta informális dominanciáját az ügyészségen, az Állami Számvevőszéken és az 
Alkotmánybíróságon, Sólyom László köztársasági elnök pedig – bár formális jogkörei 
gyengék voltak – ideológiai alapon közelebb állt a Fideszhez, mint a kormánykoalícióhoz. 
Ebben az időszakban vált széleskörűvé a populizmus is, melynek eredménye az ún. 
„hideg polgárháború” lett: mindkét oldal illegitimnek nyilvánította a másikat (főleg 
a Fidesz a kormányzó MSZP-t), és mindkét oldal úgy kommunikált, hogy a „mieink” 
minden ballépése megbocsátható annak fényében, hogy az „övéik” hatalomra jutása 
fenyeget (főleg az MSZP félt Orbántól).94 A hidegháborús stratégia ugyanakkor megfért a 
„politikai realitások” és „gazdasági kényszerek” figyelembevételével, a pártfinanszírozás 
illegitim eszközeinek konszenzusos gyakorlatával. A mindenkori „70–30” azt jelentette, 
hogy a közösen megszerzett (vagy egyszerűen tudomásul vett) illegitim bevételekből a 
kormánypártok 70, míg az ellenzék 30 százalékkal részesedett.95 A „lövészárok-barátság” 
mintáit idéző együttműködésben azonban a kormányoldali aktorok kevésbé voltak fegyel-
mezettek, és kevésbé voltak egyöntetűek az indítékaik. Egyrészt saját szakállukra adóztató 
kincstárnokok vagy lokális oligarchák (minigarchák) mozogtak a korrupciós jövedelemmel 
kecsegtető terepen, másrészt a Fidesszel való politikai konfrontáció részeként – olykor az 
MSZP-n belüli harcok folyományaként – rendre megpróbálták támadni, megszakítani 
a két párt vezérelte gazdasági együttműködés szálait. Ezzel szemben az orbáni patronális 
hálóban kiépülő egycsatornás elszámolási rend idővel marginalizálta, kiszorította és így 
szankcionálta a párt zászlaja alatt haknizó magánpo(r)tyázókat, és a vazallusi rendbe 
szervezett párt minden szintjén biztosította a központi felhatalmazással működő korrupciós 
adóztatás egységét. Ezzel biztosította, hogy ne történhessen meg, hogy a párton belülről 

92 Idézi Sárközy, Illiberális kormányzás a liberális Európai Unióban, 62–65.
93 Magyar, „Magyar polip – a szervezett felvilág”.
94 Vö. Pappas, „Populist Democracies: Post-Authoritarian Greece and Post-Communist Hungary”.
95 Mong, Milliárdok  mágusai.
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párhuzamosan keresnek meg gazdasági szereplőket, és hogy az adóztatásért cserébe 
valóban megtörténjen a kialkudott állami/önkormányzati ellenszolgáltatás teljesítése. 
Az illegitim adóztatásnak ez a módja a vállalkozói szférában drága, de kiszámítható 
viszonyokat teremtett: ha valaki megfizette az árát, megkapta a szolgáltatást (nem úgy, 
mint az MSZP-kormány esetében).

2010-ig sem a forrásokhoz való hozzáférés, sem a szankcionálás lehetőségei nem voltak 
semelyik politikai oldal által teljesen monopolizálhatóak. Ugyanis a parlamenti többséget 
rendszerint sokszínű önkormányzati világ vette körül, és a rendszerben számos paritásos, 
de legalábbis többpárti bizottság befolyásolta az állam által kontrollált források elosztását. 
A második szocialista-liberális kormány azonban döntő csapást szenvedett 2006-ban, 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök őszödi beszédének kiszivárgása után, és 2008-ban, az 
elvesztett népszavazás és a globális pénzügyi válság évében. Ilyen körülmények között a 
Fidesz – már kampány-üzemmódban működve – ráfordult a kétharmados parlamenti 
többség megszerzésére, és az általuk ellenzéki pozícióból is uralt ügyészség segítségével 
sikerült a teljes korrupciós terhet a nyilvánosságban a kormányerőkre nyomni.

2010-ben Orbán és a Fidesz megszerezte a kétharmados parlamenti többséget, 
felborítva a patronális demokrácia (Magyarországon már addig is ingatag) egyensúlyát. 
Miután elég hatalomra tett szert, hogy egyoldalúan megváltoztassa az alkotmányt, s a 
fékek és ellensúlyok intézményeit a saját klienseivel töltse fel, Orbán megvalósította az 
autokratikus áttörést, eltolva az országot a patronális autokrácia irányába. Magyarország 
a maffiaállam paradigmatikus esetévé vált, melynek belső logikája, intézményei és aktorai 
nem írhatók le a másik öt rezsim-ideáltípus, kizárólag a patronális autokrácia fogalmaival.96 
A rendszerváltás egyszerre hozott minőségi és mennyiségi változást is, hiszen az Orbán 
által létrehozott egypiramisos patronális hálózat – megtörve az állami intézmények 
autonómiáját – több korrupt vagyont tud felhalmozni, mint bármely patronális háló vagy 
hálók közösen 2010 előtt.

Orbánnak 2010 óta még kétszer, 2014-ben és 2018-ban is sikerült kétharmados 
többséget elérnie, manipulált választásokon. A 2020-ban kitört koronavírus-járvány 
pedig a maffiaállam legalapvetőbb vonásait erősítette fel. A veszélyhelyzetre hivatkozva 
Orbán elfogadtatott egy felhatalmazási törvényt [→ 4.3.4.2.], amely időbeli korlátozás nélkül 
engedte, hogy rendeleti kormányzást folytasson.97 A korlátozatlan uralom formájának 
eme változását olyan intézkedések kísérték, amelyek nyomán az autokratikus stabilizáció 
túllépett azon, ami rendes körülmények között lehetséges volna az Európai Unióban: 
szűkebbre vonták a pártfinanszírozás korlátait; adóbevételeket vettek el a településektől; 
kriminalizálták azokat, akik valótlan tényeket terjesztenek, vagy „valós tényt oly módon 
elferdítve” állítanak vagy híresztelnek, „amely alkalmas arra, hogy a védekezés ered-
ményességét akadályozza”; katonákat küldtek „létfontosságú” vállalatokhoz, hogy vész-
helyzetben átvegyék az irányítást stb.98 A hatalomkoncentráció mellett a pandémia a 
vagyonfelhalmozást is felpörgette. Túl azon, hogy a költségvetésből történő járadékosztás 
zavartalanul folytatódik, a gazdasági válság rengeteg meggyengült prédához juttatja a 
ragadozó államot, amely olyan intézkedéseket is életbe léptetett, amelyek megkönnyítik 
a kivásárlást a fogadott politikai család számára (kimentés felajánlása üzletrészért cserébe; 

96 A magyarországi eset átfogó tárgyalásáért lásd Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája.
97 Vörös, „Különleges jogrend katonákkal – mindörökké?”
98 Madlovics, „Hungary”.
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segítségnyújtás csak a diszkrecionálisan kiválasztott „nemzeti fontosságú” cégeknek stb.). 
A kibővített kormányzati és jegybanki támogatások is főként a fogadott családhoz tartozó 
cégeket kedvezményezték.99 Ezek tulajdonosai, az oligarchák és a strómanok pedig tovább 
növelték részesedésüket számos szektorban, ahogy folytatódtak a verseny kizárásával 
történő felvásárlások és összeolvadások. Egy 2021 elején publikált gyűjtés összesen tizen-
három kulcságazatot sorolt fel – a gáz- és áramhálózatoktól és erőművektől a banki és 
informatikai óriásokon át a vasúti, hadiipari gyárakig –, amelyekben a járvány örvén 
szerzett monopolpozíciót vagy erősítette meg a kapcsolati gazdaság már korábban is 
domináns logikáját [→ 5.6.] a fogadott politikai család.100 Az áprilisban elfogadott alapítványi 
kiszervezések révén pedig magánvagyonná transzformálnak sok ezer milliárdnyi állami 
vagyont, egy esetleges választási vereségtől tartva [→ 5.5.3.3.].

Végezetül érdemes a magyar esetet párba állítani a lengyel esettel, hogy egy rövid 
komparatív elemzés keretében aláhúzhassuk az autokrácia konzervatív és patronális vál-
tozatai közötti különbségeket, illetve ezek fő ismertetőjegyeit (7.5. táblázat). Kaczyński 
és Orbán kormányzását gyakran emlegetik együtt, mint az EU-n belüli demokratikus 
visszarendeződés példáit: mindkettő a politikai intézményeken belüli fékek és ellensúlyok 
lebontására törekszik, kommunikációjukban pedig hasonló ideológiai paneleket hasz-
nálnak. A hasonló panelek ellenére azonban Kaczyński egy értékkoherencia bázisán inkább 
ideológiavezérelt, míg Orbán egy funkcionalitás-koherenciát követve ideológiaalkalmazó 
[→ 6.4.1.]. Ez egyben rámutat a puritán Kaczyński és a csúcspatrónus Orbán motivációinak 
különbözőségére is: míg az előbbit a hatalomkoncentráció és ideológiai indoktrináció, 
addig az utóbbit a hatalomkoncentráció és a családi, politikai klánjának vagyonosodása 
hajtja [→ 2.3.1.].

Orbán uralmának patriarchális jellegéből adódik, hogy a fontos politikai és gazdasági 
döntések kikerülnek a formális intézményekből, és azokon kívül, az autokrata informális 
személyi környezetében születnek meg. A Fidesz mint hatalmi centrum, mint valós 
döntéseket hozó és a hatalmon belüli verseny terepéül szolgáló intézmény nem létezik, 
csupán egy, a rajta kívül született döntéseket a parlamentben legalizáló transzmissziósszíj-
párt [→ 3.3.8.]. Ezzel szemben a lengyel kormánypárt, a PiS, bár erősen kézben tartott, 
centralizált párt, de a politikai döntések születésének helyszíne is. Akinek valódi politikai 
szerepe van, az egyben a PiS vezetésében is pozícióval rendelkezik (hacsak alkotmányi 
tiltás nincs az adott funkciók együttes betöltésére), míg a Fidesz vezetésében, alelnökeinek 
névsorában autonóm cselekvéssel, akciókkal vagy véleménnyel rendelkező személyeket 
nem, csupán a felülről (kívülről) megszabott irányt végrehajtó politikai strómanokat 
látunk [→ 4.3.4.4.].

Orbán rendszerének elitje nem rend, nem osztály, hanem fogadott politikai család 
[→ 3.6.1.]. A klán feje, a csúcspatrónus pedig nem intézményi korlátok között kormányoz, 
hanem mint sajátjával rendelkezik pozíciók, sorsok, jövedelmek és vagyonok felett – 
legyenek ez utóbbiak állami vagy magántermészetűek [→ 2.4.5.]. A patronális autokrácia 
informális patronalizmusával szemben a PiS-elit alapvetően pártelit, mely az állami 
bürokrácia vonalán érvényesített pártfavoritizmus révén terjeszkedik. Esetükben a lojális 
elit jutalmazása hivatali pozíciókkal, míg nálunk döntően személyes vagyonnal és vagyoni 
értékű előnyök juttatásával történik [→ 5.3.2.].

99 Bódis, „Sokkoló: a kormány az igénylők fél százalékának adta a turisztikai támogatások kétharmadát”.
100 Bódis, „Amíg Ön a járványra figyelt, a NER bevette az országot”.
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7.5. táblázat. Lengyelország és Magyarország komparatív összegzése (2021-es állapot).

Konzervatív autokratikus kísérlet: 
Lengyelország

Kiépült patronális autokrácia: 
Magyarország

Az állam
bürokratikus autoriter állam: befejezetlen 
kísérlet a konzervatív autokrácia bevezetésére a 
politikai intézmények elfoglalásával

maffiaállam: egy patronális hálónak a közhatalom 
eszközeivel bonyolított gazdasági vállalkozása

A valódi 
döntéshozók

a kormányzó párt: egy formális vezetői 
testület

a csúcspatrónus és udvartartása: egy informális 
vezetői testület

Az uralkodó 
párt

centralizált párt: a döntéshozatal a párt 
vezető testületeibe koncentrálódik, amit 
a pártelnök (egy politikus) irányít

transzmissziósszíj-párt: a pártban nincs 
döntéshozatal, csupán a csúcspatrónus és az ő hálója 
akaratának közvetítése és formális csatornákba öntése

Uralmi elit pártelit: egy politikai párt, amit formális 
struktúrája és legitimációja definiál

fogadott politikai család: egy patronális háló 
(kiterjesztett patriarchális család, klán) formális 
struktúra és legitimáció nélkül

A dominancia 
struktúrája

nem-patronális hálózat: egy, a politikai 
szférában kiépített engedelmességi rend, 
melynek kötőanyaga a párt mint formális 
szervezet iránti lojalitás

egypiramisos patronális hálózat: egy, a politikai 
szférából a társadalmi cselekvés valamennyi szférájára 
kiterjedő engedelmességi rend, melynek kötőanyaga 
a patrónusok mint informális pozícióval rendelkező 
szereplők iránti lojalitás

Az állam 
gazdasági 
tevékenysége

az állami gazdaság kiterjesztése, de 
tiszteletben tartva a piaci versenyt és a 
vállalkozás szabadságát (a lojális elitet 
hivatallal, nem vagyonnal jutalmazzák)

járadékvadászat és központilag vezérelt 
céglerablás: vagyonfelhalmozás és a magántulajdon 
patronalizációja az állami kényszer vértelen eszközeivel

Az állam 
viszonya a 
korrupcióhoz

szabadversenyes korrupció: az állami 
adminisztrációt korrumpáló magánaktorok 
elszórt, sporadikus esetei, mellyel szemben 
az állam igyekszik fellépni

bűnöző állam: a centralizált és monopolizált 
korrupció felülről szervezett rendszere, mellyel szemben 
a hatóságok nem járnak el (politikailag szelektív 
bűnüldözés)

A vezetők 
motivációja

hatalom és ideológia: a hatalom kizárólagos 
birtoklása és az ideológia végrehajtása

hatalom és vagyon: a hatalom kizárólagos birtoklása 
és a személyes vagyonosodás

Az ideológia 
szerepe

ideológiavezérelt rezsim: „megszállott”, 
politikai racionalitással szemben is hajlandó 
ideologikus ügyeket képviselni (a tettei az 
ideológiát követik, értékkoherencia)

ideológiaalkalmazó rezsim: „cinikus”, az „agymosás 
és pénzmosás” kettősének jegyében tesz politikailag és/
vagy gazdaságilag racionális lépéseket (az ideológiája 
követi a tetteit, funkcionalitás-koherencia)
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Orbán rendszerében – szemben a lengyel autokratikus modellel – informális intézményi 
viszonyok váltják fel a formálisakat, diszkrecionális döntések a normatívakat, személyi 
felhatalmazás a testületieket, és patrónus–kliens jellegű, vazallusi függési viszonyok 
a bürokratikus, intézményi hierarchiákat [→ 2.2.2.2.]. A PiS autokratikus kísérlete egyelőre 
tiszteletben tartja a piaci versenyt, a magángazdaságot és a magántulajdont. Politikus és 
vállalkozó elkülönül egymástól, legfeljebb eseti korrupciós szálak fűzik egymáshoz őket. 
Az orbáni maffiaállamban viszont a politikusból poligarcha lesz [→ 3.3.3.], a stróman a nem 
látható vagyon inkarnációja, maga a két lábon járó törvénytelenség képviselője [→ 3.4.3.], 
a vállalkozóból pedig a csúcspatrónus által garantált, de feltételes privilégiumoktól függő 
oligarcha válik [→ 3.4.1.2., 2.4.6.]. Míg a lengyel autokratikus rendszerben a korrupció 
deviancia, és a hatóságok által üldözött cselekmény, Orbán rendszerében rendszeralkotó, 
az állam által monopolizált és központosított tevékenység [→ 5.6.1.5.]. A politikailag 
szelektív bűnüldözés révén pedig a bűnüldöző szervek is az állami bűnszervezet részei. 
A bíróságok maradék autonómiájának felszámolása a rendszer számára azért is fontos, 
hogy ne csak a vádemelést, hanem az ítélethozatalt is a maga politikai igényei alá ren-
delhesse [→ 4.3.5.2.].

Összefoglalva, míg Kaczyński konzervatív autokratikus kísérlete egy bürokratikus 
autoriter államot vizionál, addig Orbán berendezkedett patronális autokráciája egy 
maffiaállam. S bár mindkét rendszer a hatalom kizárólagos birtoklására tör (amit egyébként 
a Fidesz parlamenti kétharmadával egyoldalúan elfogadott Alaptörvény is tilt),101 addig – 
szemben Kaczyński rendszerével – Orbán rendszere a hatályos büntető törvénykönyv alapján 
is egy állami szinten központosított és irányított bűnszervezetként funkcionál [→ 4.3.4.3.].

7.3.3.5. Visszarendeződés patronális autokráciába oligarchikus anarchiából: 
Oroszország
Oroszország a patronális autokráciába történő visszarendeződést példázza, melynek 
kiindulópontja az oligarchikus anarchia (7.20. ábra). Felvethető, hogy ilyen, hogy „oli-
garchikus anarchia” nincs a háromszögünkben, illetve pontosabban az azt megalapozó 
tizenegy dimenzió között nem szerepel az állam ereje vagy kudarca.102 Ahogy azon-
ban a 2. fejezetben megjegyeztük, az oligarchikus anarchia eléggé hasonlít a patronális 
demokráciához, mivel itt is versengő patronális hálók többpiramisos rendszeréről van szó 
[→ 2.5.1.], továbbá egy korlátozott uralmi elit tisztességtelen választásokat tart a választási 
demokrácia és a kompetitív autoritarianizmus peremén imbolyogva.

Pomerantsev igen pontosan foglalja össze Oroszország rezsimpályáját: mint írja, az 
ország „szédítő tempóban kísérletezett a különböző modellekkel: a szovjet stagnálás a 
peresztrojkához vezetett, az meg a Szovjetunió feloszlásához, majd jött a liberális eufória, 
a gazdasági katasztrófa, az oligarchia és a maffiaállam”.103 Ezek közül a gazdasági kataszt-
rófa és az „oligarchia” felel meg annak, amit oligarchikus anarchiának nevezünk – annak, 
amivé Oroszország vált az 1990-es években.

Ehhez egyfelől hozzátartozott a szerkezetváltás, azaz a szocializmusból a kapitaliz- 
musba való áttérés. Mint Csaba László írja, „Oroszország – a valódi, átfogó reform-szocialista 

101 Vörös, „Államcsínytevők?”
102 Erre a hiányosságra visszatérünk az „Egy globális nézőpont felé” című részben [→ Konklúzió].
103 Pomerantsev, Semmi nem igaz, bármi lehetséges, 98.
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próbálkozások terelőútját kihagyva – 1992-től a valódi piacgazdaság megteremtésére tett 
kísérletet”: bár a gorbacsovi vezetés idején még „jelentős decentralizáció, liberalizáció és 
a magángazdaság fölszabadítása […] nem történt meg”, Borisz Jelcin elnöksége alatt a 
széteső birodalomnak „[újjá] kellett szervezni a közigazgatást, és el kellett indítani a [piaci 
reformokból], amit tudtak”.104 Nyugati szemmel nézve az olyan eredmények, mint hogy 
lényegében két év alatt, 1992 és 1994 között végbement a belföldi árak és a külkereskedelem 
liberalizációja, a privatizáció tekintetében pedig a gazdasági kibocsátás fele kikerült az 
állami szektorból, több tízmillió új tulajdonos megjelentését vonva maga után, egy valódi 
piacgazdaság felemelkedését jelzik a kommunista diktatúra romjain.105 Másfelől viszont 
az oligarchikus anarchia sajátossága volt a gyakorlatilag bukott állam is, amit – ahogy az 
újonnan megjelenő magángazdaságot is – körülvett és részben ki is sajátított a regionális és 
országos oligarchikus hálózatok szervezetlen, többpiramisos közege.106 Mindazonáltal, 
mint Hale rámutat, „[bár] az orosz politika mozgó alkatrészei […] meglehetősen nagy 
kilengéseket mutattak, Oroszország posztszovjet politikatörténetében a döntő pillanat 
1996-ban jött el. Jelcin ekkor […] vetette be furkósbotjai arzenálját, és lengette meg 
összes mézesmadzagját, hogy mozgósítsa a regionális politikai gépezeteket és a nagy 
pénzügyi-ipari csoportokat, egyesítve őket a patronális hálóknak egy, annak az évnek 
az elnökválasztásán egy erős politika ellenfél legyőzésére képes országos kiterjedésű 
piramisban. […] Az 1996-os küzdelem mindenkinek bebizonyította, hogy Jelcin elnöki 
piramisa magasabb rendű” (kiemelés tőlünk).107

7.20. ábra. Oroszország modellezett pályája (1964–2021).

104 Csaba, Válság-gazdaság-világ, 53–55.
105 Vö. Åslund, How Russia Became a Market Economy.
106 Hale, Patronal Politics, 110–115; Hoffman, Oligarchák. Mint Csaba is írja, „a meghirdetett [reform-] 

lépések többnyire igen töredékesen, késve és a bürokrácia által fölvizezve lettek a gyakorlatba átültetve. 
Mind az intézmények, mind az állammonopolizmus, mind a zárt piacok, mind a vertikális függőségek 
uralma […] a maguk képére formálták a radikálisan liberálisnak hangzó elképzeléseket a jelcini időszak 
egészében”. Csaba, Válság-gazdaság-világ, 56.

107 Hale, Patronal Politics, 135.
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A háromszögben Jelcin csúcspatrónussá válása egyértelműen a patronális autokrácia és 
a kompetitív autoritarianizmus dominanciaszekciója felé tett lépést jelent, de nem elég 
nagyot ahhoz, hogy átlépje a félig formális intézmények és a kapcsolati piac-redisztribúció 
dominanciahatárait. Jelcinnek nem állt rendelkezésére a politikai hatalom monopóliuma, és 
hiányzott az erős állam – a sikeres maffiaállam működésének szinte definíciószerű feltétele 
[→ 2.5.2.]. Ráadásul oligarchák árnyékában kormányzott, akik közül kiemelendő a jelentős 
médiabirodalmat birtokló Vlagyimir Guszinszkij és Borisz Berezovszkij, valamint Mihail 
Hodorkovszkij, akkoriban az ország leggazdagabb embere, aki Oroszország természeti erő-
forrásainak nagy részét ellenőrizte a Jukosz olajtársaság elnök-vezérigazgatójaként.

Vlagyimir Putyin, akit Jelcin 1999-ben jelölt utódjának, megreformálta az államot, 
amely így visszanyerte erejét, és a politikai cselekvés szférájában is megszilárdította 
hatalmát az Egységes Oroszország párt földcsuszamlásszerű győzelmével.108 Ez a 2003-
as győzelem tette lehetővé, hogy végrehajtsa azt, amit Ben Judah „a nagy fordulat”-ként 
jellemez. Mint írja, ezzel „lezárult a korszak, amikor úgy kormányzott, mint Jelcin örököse. 
Ez volt a perc, amikor Oroszország elszántan belevetette magát egy autoriter rezsimbe”.109 
Putyin a beszámolók szerint összehívott huszonegy oligarchát, s közölte velük, hogy 
mostantól lojálisak lesznek hozzá, és nem avatkoznak be önállóan a politikába.110 Azt 
is demonstrálta, mivel jár az engedetlenség: Guszinszkij és Berezovszkij emigrációba 
kényszerült, médiabirodalmukról le kellett mondaniuk Putyin patronális hálójának 
javára, Hodorkovszkijt pedig bebörtönözték, cégeit kisajátították.111 Ettől az évtől kezdve 
Oroszország a patronális autokrácia paradigmatikus esete, ahol Putyin kemény kézzel 
uralkodik egypiramisos patronális hálója fölött. Mindez félreérthetetlenül megnyilvánult 
2008-ban, amikor véget ért második elnöki ciklusa (akkor még rá is vonatkozott ez az 
elnökségi ciklusokra vonatkozó időkorlát), de a bénakacsa-szindróma fenyegetését 
úgy oldotta meg, hogy elnököt csinált politikai strómanjából, Dmitrij Medvegyevből, 
majd 2012-ben visszatért a hatalomba.112 Egy, a rezsim legitimitását megkérdőjelező, 
és megismételt, tisztességes választásokat követelő mozgalom, mely (Putyin szemében 
minden bizonnyal) magában hordozta a színes forradalom esélyét, végül elbukott [→ 
4.4.3.1.], a rezsim reakciója pedig a még erőteljesebb represszió volt az autokratikus 
stabilizáció állapotában: még jobban elnyomta a civil társadalmat, illetve semlegesítette 
a média, a vállalkozók, az NGO-k és az állampolgárok autonómiáját [→ 4.4.3.2].113

108 Hale, Patronal Politics, 270–274.
109 Judah, Fragile Empire, 55.
110 Judah, Fragile Empire, 43.
111 Sakwa, „Putin and the Oligarchs”. Browder szintén leírja, milyen elrettentő hatással volt a Hodor-

kovszkij-ügy más oligarchákra, akiknek a beszámolók szerint vagyonuk jelentős hányadát át kellett 
adniuk Putyin de facto tulajdonába (posztkommunista tulajdon-újraosztás [→ 5.5.1.]). Hozzá kell tenni, 
hogy Putyin támogatta és kihasználta Browder orosz oligarchák elleni keresztes hadjáratát, egészen 
addig, amíg az oligarchákat az alárendeltjeivé nem tette, „megszilárdította a hatalmát, és számos becslés 
szerint a világ leggazdagabb embere lett”. Browder, Vörös jelzés, 146–151.

112 Hale, Patronal Politics, 276–291.
113 Yavlinsky, The Putin System, 66–80.



7.3. Rezsimdinamika: Tipológia tizenkét posztkommunista ország modellezett rezsimpályáival • 699

7.3.4. Rezsimciklusok és a személyes/személytelen intézményi 
változás kettőssége (Ukrajna, Észak-Macedónia, Moldova és 
Grúzia)  

7.3.4.1. Antipatronális átalakulás, rezsimciklusok és színes forradalmak

A rendszerváltások elemzésekor a nyugati megfigyelők – akik olyan környezetből jönnek, 
ahol elválnak a társadalmi cselekvés szférái, és ez mélyen átitatja viselkedési és kognitív 
modelljeiket – hajlamosak a személytelen intézményi keretekre összpontosítani. Ez nem 
jelenti, hogy egyáltalán nem látják a személyes kapcsolatokat, vagy a szereplők jelentőségét. 
Amiről szó van, hogy általában a személytelen intézmények szemüvegén át értelmezik őket: 
az aktorokat azon hivatalos titulusuk és jogköreik szerint tekintik, amiket az intézményi 
keretekben kapnak, az erős kötésű hálózatokat pedig devianciának, „megvesztegetésnek” 
vagy „nepotizmusnak” látják [→ Bevezetés]. Számukra a politikai rezsim alapvető jellege a 
személytelen intézményi keretek függvénye, változásait pedig csak annyiban veszik tudo-
másul, amennyiben ezeket az intézményeket érintik.

Az ilyen egyszintű megközelítés csak akkor elégséges, ha a társadalmi cselekvés 
szférái elválnak egymástól [→ 1.2.]. Ekkor ugyanis az erős kötések ereje visszafogottabban, 
csak az elkülönült társadalmi cselekvési szférájukban érvényesül, tehát a rezsim működését 
a személytelen intézmények határozhatják meg úgy, hogy nem szorítják háttérbe őket a 
személyes hálózatok. Azonban minél kevésbé válnak el a társadalmi cselekvés szférái, 
a rezsim jellegét annál inkább a személyes kapcsolatok definiálják, és csak kevésbé a 
személytelen intézmények. Míg az elkülönült szférájú társadalmakban lezajló rendszer-
váltásokat – tekintettel a személytelen intézmények dominanciájára – adekvátan lehet leírni 
az „egyszintű” szemlélettel, azoknak a rezsimeknek a leírása, ahol kisebb az elkülönülés, 
megköveteli a kétszintű megközelítést, amelynek kettős fókuszában a személytelen 
intézmények és a személyes, erős kötésű hálózatok állnak. A kétszintű megközelítés nem 
úgy fogja fel a személyes hálózatokat és hatásaikat, mint devianciát a rezsimek alapvető 
(személytelen) működésétől, hanem mint az adott rezsim alkotóelemeit és szerves részeit.

Ha folyamatokat kell elemeznünk, mindkét szinten kettőt-kettőt különböztethetünk 
meg:

 ◆ a személytelen intézmények szintjén lehetséges (a) demokratikus átalakulás, 
vagyis a hatalmi ágak szétválasztása a társadalmi érdekbeszámítás és a különféle 
társadalmi autonómiák (magántulajdon stb.) [→ 4.3-4.4.] formális, de jure garanciái- 
nak a megalapozása; vagy ennek az ellentéte, (b) antidemokratikus átalakulás, 
ami az említett elemekhez tartozó jogok és jogkörök korlátozását jelenti;

 ◆ a személyes hálózatok szintjén lehetséges (a) patronális átalakulás, amely ma-
gában foglalja az emberek politikai, gazdasági és/vagy társadalmi patronalizálását 
az adott politikai egységben; vagy ennek az ellentéte, (b) antipatronális átalaku-
lás, amely magában foglalja a patronalizmus erős kötéseinek és a patrónus–kliens 
hálózatoknak felszámolását és felváltását a horizontális viszonyok személytelen 
berendezkedésével.114

114 Az „antipatronális átalakulás” kifejezést Hale-től kölcsönöztük, aki egy cikkében használja, de 
részletesebben nem elemzi. Hale, „Russian Patronal Politics Beyond Putin”.
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Az antipatronális átalakulás pontosabb meghatározásáért érdemes visszatekintenünk a 2.3. 
táblázatra a 2. fejezetben [→ 2.2.2.2.]. A táblázatban felsoroltuk azokat a kulcsdimenziókat, 
amik elválasztják egymástól a patronális és a nem-patronális viszonyokat. Ezek rendre: 
informális és formális, normatív és diszkrecionális, kollektív és személyes (felhatalmazás), 
valamint bürokratikus/intézményi és klientelista/személyes láncolatok. Ami a személyes 
hálózatok szintjén való változást illeti, a patronális vagy antipatronális átalakulás pon-
tosan az ebben a négy dimenzióban való mozgást jelenti. A patronális átalakulás lényege, 
hogy egy, a formalitás, normativitás, kollektív (felhatalmazás) és a bürokratikus/intézményi 
láncolatok dominanciájával jellemezhető berendezkedést elmozdítanak a másik irányba, az 
informalitás, diszkrecionalitás, személyes (felhatalmazás) és klientelista/személyes lánco-
latok felé. Az antipatronális átalakulás pedig akkor tekinthető sikeresnek, ha az ellentétes 
irányú mozgást valósítja meg ebben a négy dimenzióban.

Az alakzatváltozások esetében szintén megkülönböztethetjük (1) az egyszintű 
átalakulást, ahol csak egy folyamat megy végbe (egy szinten) anélkül, hogy egy másik 
folyamat is zajlana más szinten, és (2) a kétszintű átalakulást, amikor a két szinten 
egyszerre megy végbe egy-egy folyamat. A demokratikus (vagy antidemokratikus) 
átalakulás nem ugyanaz, mint a demokratikus (vagy autokratikus) áttörés, bár gyakran 
karöltve járnak, mint amikor Ukrajnában a narancsos forradalmat alkotmányos változás 
követte (vagy amikor Orbán az autokratikus áttörése után megváltoztatta az alkotmányt 
és a választási törvényt). Másfelől a „patronális átalakulás” maga után vonja a politikai, 
gazdasági és társadalmi patronalizációt [→ 5.6.1.3.], az „antipatronális átalakulás” pedig 
mindezen folyamatok megszüntetését vagy megfordítását.

E fogalmak és a kétszintű szemlélet alkalmazása – általánosságban – kiváltképp hasznos 
a demokratizálódó országok pályáinak elemzéséhez.115 Ami „a történelem végének” 
eufóriájában nem látszott, pontosan az volt, hogy az „elbukott demokratizálás” 
eseteiben csak egyszintű átalakulások történtek, elsősorban antipatronális átalakulás 
nélküli demokratikus átalakulások. A személytelen intézményeket megváltoztatták 
ugyan mind a politikai szférában (formálisan demokratikus intézmények, többpárti 
választások), mind pedig a gazdaság szférájában (privatizáció és a de jure magántulajdon 
dominanciája), a patronalizmus azonban makacs struktúrának bizonyult, amely tovább 
élt a posztkommunista korszakban [→ 1.5.]. Máshogy fogalmazva, az intézményes keretek 
megváltoztak, de az őket benépesítő aktorok nem. Kétszintű átalakulás csak olyan helyeken 
ment végbe, mint Észtország vagy Magyarország, amelyek kevesebb patronális örökséget 
hordoztak, és elsődleges pályájukon a liberális demokráciába érkeztek meg.

A másodlagos pályákról gyakran kiderül, hogy egyszintű átalakulások. Ez történt 
abban a négy országban is, amelyet illusztrációként használtunk. Csehországban a patronális 
átalakulás kísérletére került sor antidemokratikus átalakulás nélkül; Lengyelországban 
antidemokratikus átalakulás kísérletének tanúi lehetünk patronális átalakulás nélkül. 
Magyarország másodlagos pályája két egyszintű átalakulásból tevődik össze (melyeket 
ugyanaz az aktor hajtott végre): az 1998-ban kezdődő patronális átalakulásból és a 2010-

115 A diktatúra-átalakulással vagy -reformmal jellemezhető országokat kihagyjuk a téma tárgyalásából. 
Ezeknek a pontos elemzése ugyanis ennél átfogóbb keretszempontokat tenne szükségessé (formalitás-
informalitás, egy- és többpiramisos felépítés, valamint a társadalmi cselekvés három szférájának 
tekintetében elkülönítve a változásokat), amely megszüntetné a kétszintű megközelítés heurisztikus és 
analitikus értékét a demokratizálódó országok kapcsán.
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ben kezdődő antidemokratikus átalakulásból. Oroszország pedig a patronális átalakulás 
nélküli antidemokratikus átalakulásra példa (eleve patronális környezetből indult ugyanis).

Végül a sikeres színes forradalmaknak is jellegzetes formája volt az egyszintű 
átalakulás. Mint a 4. fejezetben említettük, a színes forradalmak kihívás alatt álló patronális 
demokráciákban robbantak ki a demokrácia és a pluralizmus zászlaja alatt – de informális 
patronális hálók támogatásával, amelyek a vezető patronális háló monopolisztikus 
szerepére törtek [→ 4.4.2.3.]. Mindez pontosan azt jelenti, hogy a patronális környezet 
antidemokratikus átalakítása után demokratikus átalakulás történt antipatronális 
átalakulás nélkül. Bizonyos változásokat olykor végrehajtottak ugyan, melyek a fent említett 
négy dimenzióban való mozgást célozták,116 de jellemzően képtelenek voltak felszámolni 
az informális, diszkrecionális és klientelista kötéseket, és formális, normatív, intézményi 
kötésekkel felváltani őket. Az antipatronális átalakulás nélküli demokratikus átalakulás 
jelenségét ragadja meg Hale a „rezsimciklus” általánosabb fogalmával:117

• Rezsimciklus az a rezsimpálya, melynek része (1) az autokrácia felé való elmoz-
dulás és (2) ennek a mozgásnak a megfordítása. A rezsimciklusok jellemzően a 
személytelen intézmények egyszintű átalakulását foglalják magukba (bár az autok-
ratikus változást visszafordítják, nincs antipatronális átalakulás).

Bár a demokrácia sok esetben helyreállhatott és helyre is állt, miután leküzdötték az autok- 
ratikus tendenciákat, a demokratikus átalakulást ritkán kísérte antipatronális átalakulás. 
Hale megfigyelése szerint látszólagos demokratizálódás után „erős a tendencia, hogy a 
létrejövő új egypiramisos szerkezet éppolyan »autoriter« legyen, mint a régi. Ennek az az 
oka, hogy a vezetésben bekövetkező egyszerű váltással nem szűnnek meg az egypiramisos 
rendszert eredetileg létrehozó lényegi elemek: a társadalom patronalisztikus marad, az 
alkotmány pedig prezidenciális” (kiemelések tőlünk).118

A 7.6. táblázat a rezsimdinamikai folyamatokat foglalja össze, arra összpontosítva, 
hogy milyen típusú átalakulást jelentenek a liberális és a patronális rezsim közötti 
alakzatváltások.

7.6. táblázat. Rezsimdinamikai folyamatok és ciklusok.

Hová
Honnan

Liberális demokrácia Patronális demokrácia Patronális autokrácia

Liberális 
demokrácia

patronális átalakulás (antidemokra-
tikus átalakulás nélkül)

antidemokratikus + patronális 
átalakulás

Patronális 
demokrácia

antipatronális átalakulás antidemokratikus átalakulás

Patronális 
autokrácia

demokratikus + antipatronális 
átalakulás

demokratikus átalakulás (antipat- 
ronális átalakulás nélkül)

116 Vö. Dubrovskiy et al., „Six Years of the Revolution of Dignity”.
117 Hale, Patronal Politics, 87–88.
118 Hale, Patronal Politics, 87.
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Hogy mindezt illusztráljuk, ismét négy országot választottunk, amelyek közül mindegyik 
elérkezett a patronális demokrácia stabil pontjához, később pedig rezsimcikluson ment 
át. A térségben többféle ciklikus elmozdulást tapasztalhatunk, ahol más-más okok és 
események vezetnek el a meg nem szilárdult – sőt igen múlékony – patronális autokráciák 
felbomlásához [→ 4.4.1.3.]. A rezsimciklusok „ortodox” változatát Ukrajna esetével illuszt-
ráljuk, ahol a színes forradalmak során számos kilengés történt a patronális demokrácia 
és autokrácia között. Majd szabálytalanabb esetekkel foglalkozunk: az autokratikus áttörés 
vége Észak-Macedóniában nem járt forradalommal, hanem az eliten belüli konfliktus mi-
att hiúsult meg. Moldovában a külföldi beavatkozás játszott döntő szerepet. Végül Grúzia 
esete azért egyedi, mert a 2003-as rózsás forradalom után az új vezetőség egy antipatronális 
átalakulás útján megpróbált kitörni a rezsimciklusból, viszont ott meg demokratikus átala-
kulás nem történt, és végül is nem sikerült kiszabadulnia az informális aktorok patronális 
rendszeréből.

7.3.4.2. Rezsimciklus színes forradalmakkal: Ukrajna
A korábbi fejezetekben Ukrajnát mint a versengő posztkommunista klánok első számú 
példáját mutattuk be [→ 3.3.7., 3.6.2.1.], és részletesen foglalkoztunk az ebben az országban 
lezajlott színes forradalmakkal is [→ 4.4.2.3.]. Most szemügyre vehetjük Ukrajna teljes, a 
szovjet uralom korszakával kezdődő rezsimpályáját.

Ukrajnában már a rendszerváltás előtt a klánpolitika jegyei mutatkoztak az állam-
párton belül. Minakov szerint a legnagyobb párton belüli egységeket és ipari tömörü-
léseket három regionális csoport alkotta: a harkovi, a sztalinói/donyecki és a dnyepro-
petrovszki. Nekik köszönhetően frakcionalizmus alakult ki: ők adták felváltva az Ukrán 
Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárát és a Minisztertanács elnökét.119 
Ezekből a gyökerekből nőtt ki 1991 után a versengő patronális hálók többpiramisos 
rendszere olyan posztkommunista klánokkal, mint a Kucsma-Pincsuk-klán, a Lazarenko-
klán és a Privat-csoport.120

Az egypiramisos hatalmi háló kiépítésének első kísérletére Leonyid Kucsma 
első elnöksége alatt került sor, aki „oly módon szilárdította meg hatalmát, hogy tel-
jesen prezidenciálissá alakította az elnöki rendszert, miután a parlamentet lényegében 
rákényszerítette arra, hogy 1996-ban elfogadja alkotmány-»reformját« […]. Ugyanekkor, 
az 1990-es évek második felében paktumot kötött a felnövekvő oligarchákkal, amely 
lehetővé tette, hogy koncentrálja gazdasági hatalmát és a média feletti ellenőrzését […] 
Lényegében olyan szövetséget hozott létre, amelyben az oligarchák támogatták politikai 
törekvését, hogy tovább játssza domináns szerepét az ukrán politikában, ő pedig »krisát« 
nyújtott […] nekik, hogy törvénytelenül hasznot húzhassanak az országból”.121 Az általa 
épített egypiramisos háló a folyamatosan rossz gazdasági helyzet ellenére sikeresen bizto-
sította újraválasztását 1999-ben.122

119 Minakov, „Republic of Clans”, 220–228.
120 Minakov, „Republic of Clans”, 228–234.
121 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”, 537.
122 Hale, Patronal Politics, 148; Bunce és Wolchik, Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist 

Countries, 115–122.
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7.21. ábra. Ukrajna modellezett pályája (1964–2021).

A patronális autokráciába való Kucsma-féle alakzatváltást visszafordította a 2004-es 
narancsos forradalom, demokratikus, de nem antipatronális átalakulás útján vissza-
vezetve az országot a patronális demokráciába [→ 4.4.2.3.].123 Nem ez volt azonban az 
egyetlen ukrajnai rezsimciklus. A Viktor Juscsenko elnöksége alatti, 2005 és 2009 közötti 
időszakra124 a patronális versengés dinamikus egyensúlya volt jellemző, amit a forradalom 
után elfogadott új, a végrehajtó hatalom megosztásáról rendelkező alkotmány biztosított.125 
Érdemes megjegyezni, hogy az elnök az új rendszerben nem vesztette el teljesen a hatalmát: 
mint Dubrovszkij és munkatársai írják, Juscsenko „megőrizte kontrollját a (gazdasági 
bűncselekmények és korrupció kivizsgálására feljogosított) titkosszolgálatok, valamint a 
bűnüldözést képviselő Legfőbb Ügyészi Hivatal […] felett, melynek a hatáskörébe tartozott 
valamennyi, hivatalnokok elleni vizsgálat. […] Mindennek a tetejébe az elnöknek óriási 
hatalma volt a bírók felett is. Ezekkel az eszközökkel a kezében megvolt a potenciálja, 
hogy az elit bármely tagját megzsarolja, úgyhogy a teljes (informális) kontroll csupán az 
akaratán, a képességein és a büntetlenségén múlott”.126 Azonban Juscsenko leváltása után 
Viktor Janukovics egyoldalú alkotmányjogi változtatással visszaállította az eredeti, még sok-
kal erősebb prezidenciális hatalmat, és határozott kísérletet tett az egypiramisos patroná-
lis háló kiépítésére. Az antidemokratikus átalakulás részeként Janukovics autokratikus 
áttörést hajtott végre, és sikerült semlegesítenie több ellenfelét [→ 4.4.2.3.].

123 Hale, Patronal Politics, 182–190.
124 Juscsenko 2010. februárjáig volt hatalmon, így a 2010-es év nagyobbik részét már az őt váltó Janukovics 

ciklusához számoljuk (az ábrán – a rezsimpálya illusztratív jellege miatt – csak évszámok szerepelnek, 
nem pontos dátumok).

125 Hale, Patronal Politics, 325–331.
126 Dubrovskiy et al., „Six Years of the Revolution of Dignity,” 23.
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Az ukrajnai civil társadalom azonban igen erős volt, ami kizárta az autokratikus 
stabilizációt. A mélyen beágyazódott patronális hálók egyfelől és a jelentős társadalmi-
gazdasági változások által létrehozott, nyílt hozzáférésű rend iránt elkötelezett, ún. 
„kreatív középosztály”127 másfelől olyan ellenállást szült, ami az Euromajdan 2014-es 
forradalmához vezetett. Az ún. „méltóság forradalma” nemcsak Janukovics elűzését érte 
el, hanem később az ország történetében alighanem a legtisztább választás megtartását is.128 
Mégis, korántsem meglepő módon, Petro Porosenko elnöksége csak egyszintű átalaku-
lást hozott, mivel a demokratikus átalakulást nem kísérte antipatronális átalakulás. Mint 
a 4. fejezetben már tárgyaltuk, az alávetési kísérlettel szemben az oligarchák tanúsítottak 
ellenállást, és ők támogatták a forradalmat, hogy aztán visszatérjen a posztkommunista 
Ukrajnára a függetlenné válás óta jellemző heves patronális versengés.129 Mint Mizsei írja, 
„a Porosenko-elnökség – a Janukovics-rezsim visszataszító szélsőségei nélkül – visszatért 
az alaphelyzetbe: azért munkálkodik, hogy előmozdítsa az elnöknek és csapatának üzleti 
érdekeit és hatalmát, és azon igyekezett, hogy az állami vállalatok tisztségeibe az elnök és 
környezete pénzügyi érdekeinek megfelelően nevezzen ki embereket. Porosenko hátráltatta 
a joguralmat megalapozó törvényalkotást és alkotmánymódosításokat, keményen küzdött 
az ügyészi szervezet függetlensége ellen, és olyan […] főügyészek mellett […], akik 
semmilyen mérce szerint nem voltak reformisták, és gátlástalanul megtagadták a bűnözés 
elleni harcot”.130

2019 áprilisában Porosenko elveszítette az elnökválasztást Volodimir Zelenszkijjel 
szemben, aki földcsuszamlás-szerű győzelmet aratott az elnöki és a parlamenti választáson 
is. Míg ez önmagában veszélyt jelentene a fékek és ellensúlyok rendszerére,131 Zelenszkij 
nem csúcspatrónus, és nincs patronális piramisa, csak oligarchikus támogatást kap Ihor 
Kolomojszkijtól, a Privat-csoport legfőbb tulajdonosától.132 Zelenszkij a jelek szerint érdekelt 
az antipatronális átalakulásban és az oligarchák hatalmának megtörésében, hasonlóan 
Miheil Szaakasvilihez, aki egy hasonló mértékű győzelem után Grúziában kezdett 
antipatronális kísérletbe [→ 7.3.4.5.]. Egyfelől Zelenszkij kockáztatja, hogy ellentétbe kerül 
Kolomojszkijjal, másfelől viszont a törekvéseit nyilvánvalóan támogatja a fent említett 
kreatív osztály, melynek felemelkedése a patronalizmus szintjének fokozatos, de valódi 
csökkentésének esélyével (és részben valóságával) kecsegtet Ukrajnában.133 Egyelőre azon-
ban még Zelenszkij adós maradt a rezsimszintű változtatással, és kormányzata végül akár 
szét is eshet oligarchikus és/vagy ideológiai törésvonalak mentén.134

127 Dubrovskiy et al., „Six Years of the Revolution of Dignity,” 61–81.
128 „Despite Violence and Threats in East, Ukraine Election Characterized by High Turnout and Resolve 

to Guarantee Fundamental Freedoms, International Observers Say”.
129 Konończuk, „Oligarchs after the Maidan”.
130 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”, 584. Mizsei részletesen 

foglalkozik azzal is, hogy Porosenko reformereket hívott meg kormányába (többek között Grúziából), 
akik reformkísérletei aztán megfeneklettek (uo., 583–599.).

131 Dubrovskiy et al., „Six Years of the Revolution of Dignity,” 52.
132 Kramer, „Oligarch’s Return Raises Alarm in Ukraine”.
133 Dubrovskiy et al., „Six Years of the Revolution of Dignity”.
134 Dubrovskiy, „Ukraine after 2019 Elections”. Az újabb fejleményekről, köztük egy ukrán poligarchához 

kötődő három, orosz dezinformációt sugárzó TV-csatorna leállításáról lásd Olearchyk, „Zelensky takes 
on Ukraine’s oligarchs in bid to court Biden”.
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7.3.4.3. Rezsimciklus eliten belüli konfliktussal: Észak-Macedónia135

Észak-Macedónia erősen patronalisztikus ország, ahol a rendszerváltás után a rezsim-
specifikus (osztott végrehajtó hatalom) és országspecifikus vonások (etnikai választóvona- 
lak) több mint egy évtizeden át együttesen biztosították a patronális hálók versenyét.136 
Macedónia 1991-ben kiáltotta ki függetlenségét, és William Crowther megállapítása 
szerint „súlyos gazdaságfejlődési problémákkal és etnikai megosztottsággal szem-
besült, [ugyanakkor] a demokratikus politika viszonylag jól működött. Megvalósult […] 
a hatalmi váltógazdaság. Szembetűnő volt a haladás a civil társadalmi szerveződés, a 
szólásszabadság és a médiafüggetlenség terén. [Ugyanakkor] a reformok akadoztak 
[a gazdaságban], hiányos volt az állami és a magángazdasági tevékenységek elkülönü-
lése, és általános vélemény szerint igen gyakori volt a klientelizmus és az állami tulajdon 
nem megfelelő privatizációja. Időről időre felmerültek a választási szabálytalanságok miatti 
panaszok. De mindezen hibák ellenére a rivális elitek között rendszeres verseny folyt in-
formálisan elfogadott magatartási szabályok szerint”.137 E jellemzők miatt Macedóniának a 
kompetitív autoriter dominanciaszekcióban van a helye,138 bár a félig formális intézmények 
körében uralkodó informális patronalizmus miatt viszonylag közel a patronális demok-
ráciához (7.22. ábra).

7.22. ábra. Észak-Macedónia modellezett pályája (1964–2021).

 

135 Az ország hivatalosan 2019-ben vette fel az Észak-Macedónia nevet. Korábbi neve Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaság volt.

136 Hale, Patronal Politics, 641.
137 Crowther, „Ethnic Condominium and Illiberalism in Macedonia”, 743–744.
138 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 124–128.
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A volt kommunisták mellett, akik az új többpártrendszerben a Macedóniai Szociál-
demokrata Párt (SZDSZM) képében jelentek meg, a két legfontosabb patronális háló 
a macedón és az albán etnikumhoz kötődött. Mindkét etnikai csoport hajlott rá, 
hogy külön etnikai pártokat támogasson; végül két párt tett szert hegemón pozícióra a 
maga csoportjában: a macedónok körében a Belső-Macedóniai Forradalmi Szervezet 
– Demokratikus Párt a Macedón Nemzeti Egységért (VMRO-DPME), az albán kisebb-
ségben pedig a Demokratikus Unió az Integrációért (DUI).139 Ezek a pártok és az ő 
nómenklatúra- és etnikai alapú klánjaik váltogatták egymást a kormányban, és amíg 
egyik csoport sem volt elég erős, hogy domináns pozícióra tegyen szert, fennmaradt a 
demokratikus pluralizmus a politikában. Sőt egy rövid polgárháborús periódust 2001-
ben a markánsabb hatalommegosztás és választási demokrácia időszaka követte. Az 
etnikai konfliktust az Ohridi Keretegyezmény (OKE) zárta le, mely egyebek közt több 
hatalmat biztosított az albán kisebbségnek, a helyi önkormányzatokhoz delegált számos 
döntéshozatali hatáskört, és gondoskodott az arányos választási rendszerről.140 Hale is 
utal arra, mennyire fontos volt a nyugati közbelépés a macedóniai patronális hálók közötti 
harcok hevességének csillapításában.141

A patronális versengésnek egy klánpaktum [→ 7.4.1.] vetett véget, azaz a macedón és 
az albán patronális háló kormányzati koalíciója a 2006-os választások után. Crowther 
szerint ez a pártrendszert „a valódi, bár korlátozott versengés állapotából hegemón 
párturalommá alakította át”,142 amit a kritikusai „konszociális autoritarianizmusként” és 
„pártokráciaként” jellemeztek.143 Valóban, ez a klánpaktum lehetővé tette az egypiramisos 
patronális háló kiépítését, amikor Nikola Gruevszki állt a végrehajtó hatalom élén úgy, 
hogy a két patronális háló együtt tudta véghezvinni az antidemokratikus átalakulást. 
Crowther tanulmányát olvasva a következő jelenségeket fedezhetjük fel:144

 ◆ mindkét pártot transzmissziós szíjjá változtatják („a központi pártvezetők mo-
nopolizálják a politikaformálást és az előrelépésre vonatkozó döntéseket”), ahogy 
a törvényhozást is („belenyugvó megfigyelő, amely gépiesen transzformálja törvé-
nyekké Gruevszki belső körének döntéseit”);

 ◆ rendszeralkotó korrupció („rendszerszerű korrupció” és „személyes kapcsolatok 
hálózata Gruevszki miniszterelnök körül, amelyek elősegítik a hatalmi visszaélé-
seket az egyéni haszon érdekében”);145

 ◆ ideológiaalkalmazó populizmus (úgy jellemzi „azokat a macedónokat, akik elu-
tasítják Gruevszki programját, és kitartanak az SZDSZM mellett, mint nemzetáru- 
lókat”, míg „a kormánnyal szemben kritikus civil szervezeteket […] mint idegen 
hatalmak bábjait”);

139 Crowther, „Ethnic Condominium and Illiberalism in Macedonia”, 749.
140 Crowther, „Ethnic Condominium and Illiberalism in Macedonia”, 745.
141 Hale, Patronal Politics, 641.
142 Crowther, „Ethnic Condominium and Illiberalism in Macedonia”, 751.
143 Spaskovska, „From Feudal Socialism to Feudal Democracy”.
144 Crowther, „Ethnic Condominium and Illiberalism in Macedonia”, 751–754.
145 Lásd még Günay és Dzihic, „Decoding the Authoritarian Code”.
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 ◆ az állami intézmények informális kontrollja („Politikailag motivált ügyészi eljá-
rások […] irányulnak mind az ellenzéki politikusok, mint a kritikus média ellen”, 
„a demokrácia erősítése és az emberi jogok védelme mellett elkötelezett civil szer-
vezetek hivatalos és nem hivatalos zaklatás célpontjai”, „az állami erőforrásokat 
pártelőnyök és a választások stratégiai manipulálása érdekében használják”);

 ◆ korlátozatlan hatalom (a hálózatok „képesek mobilizálni az állami erőfor-
rásokat, és az országos média mindkettőt csaknem támadhatatlanná tette a saját 
közösségeiken belül”, „a pártvezetők koncentrálták hatalmukat a végrehajtó ágban, 
erodálták a fékeket és ellensúlyokat, és csökkentették a többi hatalmi ágnak vagy 
a civil társadalomnak azt a képességét, hogy elszámoltassa a pártok vezetőit”).

A macedóniai egypiramisos rendszer szokatlan kialakításából fakadt azonban a sebez-
hetősége is. Gruevszkinek nem volt kizárólagos kontrollja az egypiramisos hálózat fölött, 
amely belsőleg megosztott maradt a két etnikai klán között. Miután képtelen volt áthidalni 
ezt a törésvonalat, melyre ráerősített a két klán szavazóbázisa is, Gruevszki kénytelen volt 
szembesülni azzal, hogy a DUI 2016-ban kilépett a koalícióból, miután egy lehallga-
tási botrány miatt a miniszterelnök elfogadhatatlanná vált.146 Az ország végül is visszatért 
a patronális demokráciához, és Gruevszki lemondásra kényszerült. Később kétéves 
börtönbüntetésre ítélték korrupcióért, ám elkerülte a büntetést, mivel a magyar ha-
tóságok segítségével megszökött az országból, s 2018-ban politikai menedékjogot kapott 
Magyarországon.147

7.3.4.4. Rezsimciklusok külföldi beavatkozással: Moldova

Bár Moldova rezsimpályája sokban hasonlít más, rezsimciklust felmutató országokéhoz, 
konkrét története tele van egyedi, országspecifikus sajátosságokkal, s ez arra példa, mennyi 
eltérés lehet bizonyos rezsimtípusokon belül a személyes hálózatok szintjén. Moldova, ez 
a Románia és Ukrajna között elterülő, tengerpart nélküli ország, 1991-ben nyilvánította 
ki függetlenségét, de csak 2001-ben került sor az egypiramisos háló kiépítésének első, 
valamelyest sikeres kísérletére. Hale rámutat, hogy az országnak ugyan erős patronális 
öröksége volt (sőt egy látszólag domináns agrárius/exkommunista hálózata is), az átmenet 
utáni évtizedben nem épült ki egy-piramis. Az első moldovai elnök, Mircea Snegur (1990–
1997) szemlátomást híján volt a madisoni „becsvágynak”, hogy domináns, alárendeltségen 
alapuló patrónus–kliens-hálózatot hozzon létre,148 míg a második elnök, Petru Lucinschi 
(1997–2001) „a jelek szerint sokkal több akarattal és ügyességgel látott volna neki a pat- 
ronális politikának […], de a formális intézményi változások [főleg az 1994-es, gyenge 
köztársasági elnökről rendelkező alkotmány] jóvoltából a parlament végül is képes volt gátat 
vetni törekvéseinek, hogy vagy egypiramisos rendszert, vagy hangsúlyosabban prezidenciá-
lis alkotmányt hozzon létre”.149 Az ország így patronális demokrácia maradt, ahol a még

146 Crowther, „Ethnic Condominium and Illiberalism in Macedonia”, 754–756.
147 Rácz, „Macedónt fogtunk, nem ereszt”; „Gruevszki megírta: megkapta a politikai menedékjogot 

Magyarországon”.
148 Hale, Patronal Politics, 168–169.
149 Hale, Patronal Politics, 170.
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többé-kevésbé domináns hálózatot is belső szétesés fenyegette, és hiányzott az egyér-
telműen domináns főpatrónus is (7.23. ábra).

2001-ben Vladimir Voronin lett az elnök, és vazalluspártja, a Moldovai Köztársaság 
Kommunistáinak Pártja (PCRM) alkotmányozó többséget szerzett a parlamenti válasz-
tásokon. Mizsei összefoglalója szerint „Voronin erős mandátuma azt jelentette, hogy 
könnyen megkezdhette az egypiramisos rendszer építését az erős elnökség alkotmányos 
akadályai ellenére […]. Mindenekelőtt – némiképp úgy, mint Oroszországban Putyin 
– lenyeste a korán jött oligarchák szárnyait, hogy megakadályozza őket hatalmának 
korlátozásában. […] Voronin kialakította saját oligarchikus klánjait. A mából visszanézve 
látjuk, hogy a legügyesebb közülük Vlad Plahotniuc volt. A 2000-es évek elején azonban 
korántsem ő volt a legerősebb játékos Voronin körül; igazából csak 2003 táján vetette meg 
a lábát az elnök környezetében. Befolyását a Voronin fiához fűződő üzleti kapcsolatnak 
köszönhette, ami idővel a legerősebb mechanizmusnak bizonyult az üzleti javakhoz 
való monopolisztikus hozzáférés biztosításában” (kiemelések tőlünk).150 Bár Plahotniuc 
később fontos figura lett mint csúcspatrónus, Voronin autokratikus áttörését 2009-ben 
még sikerült választásos úton visszafordítani. Ez főleg az erős nyugati kötődésnek és 
befolyásnak köszönhetően vált lehetségessé: az EU képviselni tudta az ellenzéket, és 
megakadályozta – hogy csak egy példát említsünk – az ellenzékkel rokonszenvező legfőbb 
tévécsatorna lekapcsolását közvetlenül a választások előtt.151 A külföldi beavatkozás ered-
ményeképpen az ország lezárhatta első rezsimciklusát, és visszatérhetett a patronális 
demokrácia kompetitív rezsimjéhez.

7.23. ábra. Moldova modellezett pályája (1964–2021). 

150 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”, 541–542.
151 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”, 566.
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Plahotniuc már ebben a periódusban belekezdett annak a tervének a megvalósításába, 
amely végül is a csúcspatrónusi pozícióba juttatta. Gyökerei és módszerei, amelyekkel 
a csúcspatrónusi szerepet elérte, egyediek a posztkommunista térségben. Először is 
Plahotniuc nem a régi nómeklatúrából jön, nem egy szűkebb etnikai csoportból, de nem is 
a gazdaság szférájából. Plahotniuc a szervezett alvilágból indult: maffiafőnök volt már 
azelőtt, hogy megjelent a politikai szférában, és számos törvénytelen cselekménnyel 
hozták kapcsolatba, így pénzmosással, védelmi pénz szedésével és emberkereskedelemmel 
is.152 Voronin alatt oligarchává emelkedett, számos gyár, repülőtér, szálloda, valamint 
vasúti, távközlési, média és kitermelőipari cég fölött szerezte meg az ellenőrzést, sok más 
vállalkozás mellett.153 Másodszor, noha a „csúcspatrónus” alapjában véve informális cím, 
akik egyszer megszerzik, jellemzően a végrehajtó hatalom élére kerülnek, a formális címmel 
járó kompetenciák ugyanis inkább illenek a csúcspatrónus szerepéhez, és az elitcsoportok 
számára jelzik a szóban forgó tisztségviselő vezető pozícióját is.154 Plahotniuc azonban 
úgy vált csúcspatrónussá, hogy nem lett a végrehajtó hatalom feje, sőt semmiféle fontos 
állami tisztséget nem viselt. Volt ugyan egy pillanat, amikor miniszterelnöknek jelölték, de 
sohasem emelkedett magasabbra a parlamenti első helyettes házelnök posztjánál. Mégis – 
az itt tárgyalt országokban páratlan módon – viszonylag hosszú időre sikerült egypiramisos 
patronális hálót maga köré építenie a kompromat és az állam-foglyulejtés eszközeivel: 
röviden, módszeresen megzsarolta vagy „felvásárolta” a céljai eléréshez szükséges 
politikusokat. Ezekkel az technikákkal poligarchaként sikerült nagy számú autonóm 
aktort patronalizálnia, legfőképpen (1) a Moldovai Demokrata Pártot, ami a 2009-es 
választások után belépett Vladimir Filat miniszterelnök kormányzó koalíciójába, (2) az 
Alkotmánybíróságot és (3) a legfőbb ügyészt.155 Ezeket az eszközöket arra használta, hogy 
semlegesítse riválisait, legfőképpen Filatot, akinek szintén oligarchikus céljai voltak, és 
számos csatát megvívott Plahotniuc-kal, mígnem 2015-ben az ügyészség pénzmosással 
vádolta, és megbilincselve vitette el a parlamentből.

A 2016 és 2019 közötti időszakban Moldova patronális autokrácia volt, amit 
Plahotniuc informálisan irányított „a háttérből”. Egyfelől sikerült monopolizálnia a hatal-
mat, bár nem azáltal, hogy formálisan megszerezte az alkotmányozó többséget, hanem 
úgy, hogy informálisan patrónusa lett a kulcspozícióban lévő, fékeket és ellensúlyokat 
működtető embereknek. Miután saját zsebből fizette a kormány és a parlament tagjait, 
a 2019-es választások előtt képes volt az arányos választási rendszert egyoldalúan vegyes 
rendszerre változtatni. Plahotniuc kiterjesztette hatalmát az ügyészekre, a bírákra és a Köz-
ponti Választási Bizottságra, valamit a Nemzeti Nyomozási Felügyelőségre és a Nemzeti 
Korrupcióellenes Központra is, melyeket kompromatok gyűjtésére használt.156 Másfelől 
Plahotniuc a személyes vagyonfelhalmozásban is „kiválóan” teljesített: Plahotniuc háló-
zatának rendszerszerű elemzése alapján Sarah Chayes – aki részt vett a Carnegie Endow-
ment for International Peace programjában, amely a világ kleptokratikus államainak 
struktúráját térképezte fel – a következőképpen veszi számba a Plahotniuc-hálózat elemeit: 

152 Miller, Moldova under Vladimir Plahotniuc.
153 Miller, Moldova under Vladimir Plahotniuc, 44.
154 Hale, Patronal Politics, 76–82.
155 Miller, Moldova under Vladimir Plahotniuc, 52–61.; Mizsei, „The New East European Patronal States 

and the Rule-of-Law”, 566–576.
156 Chayes, „The Structure of Corruption”.
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(1) kormányzati elemek, köztük a Gazdasági Minisztérium, amely „vám- és adóhatósági 
ellenőrzéseket” alkalmazott „a konkurens vállalkozások fegyelmezésére, hátrányba hozására 
vagy megbüntetésére”; (2) magánszektorbéli elemek, köztük bankok, építési vállalkozók, 
közvetítők a médiában, turizmusban, ingatlanüzletágban és közüzemeknél; (3) bűnöző 
elemek, így a csempészet és a pénzmosási szolgáltatások felajánlása orosz hálózatoknak; 
és (4) aktív közvetítők, köztük nagy számú fantomcég és gazdasági strómanok.157 Több 
beszámoló szól arról, hogyan használta Plahotniuc szürke és törvényesített lerablásra is [→ 
5.5.3.1.] az állam, benne a bíróságok és ügyészségek fölötti hatalmát,158 prédavadászattal 
egészítve ki annak az államnak a portfólióját, amely az ő uralma alatt addigra bűnöző-, 
klán- és neopatrimoniális állammá vált. Egyszóval Plahotniuc sikeresen hozott létre 
egy maffiaállamot, melynek feje – a maffiaállamokra nem szükségképpen jellemző 
módon – a szervezett alvilágból került a szervezett felvilág élére.159

2019-ben azonban Plahotniucnak nem sikerült abszolút többsége szereznie a válasz-
tásokon, sőt a két fő ellenzéki pártnak együttesen elég mandátuma volt az alkotmányozó 
többséghez és ahhoz, hogy Plahotniuc embereit eltávolítsa az állami kulcspozíciókból. 
Végül egyetértésre jutottak abban, hogy Plahotniuc-ellenes koalíciót alakítanak, s ezt 
még Plahotniuc védence, Igor Dodon elnök is támogatta. Az Alkotmánybíróság viszont 
törvényellenesnek nyilvánította a koalíciót, és Dodonnak távoznia kellett. E pillanat-
ban úgy látszott, Plahotniuc maffiaállama teljes immunitást épített ki a belső 
támadásokkal szemben – de a jelek szerint képtelen volt felülkerekedni az ország 
külföldi beavatkozással szembeni sérülékenységén. Ezen a drámai ponton az amerikai, 
az európai és az orosz érdekek nagyon eltérő okból, de egybeestek.160 Plahotniuctól 
sikerült megszabadulni, és kormányra került a geopolitikai és közpolitikai ellenfelek, 
a Maia Sandu vezette ACUM és a Dodon-féle szocialisták váratlan koalíciója. A szövetség 
átmenetinek bizonyult, és 2019 novemberében a koalíció fel is bomlott. Dodon elnök 
kisebbségi kormányt hozott össze, ezt kívülről támogatta Plahotniuc Demokrata Pártjának 
maradványa. Nem világos, mennyi befolyással bír még pártja fölött az országból elmenekült 
Plahotniuc. Maia Sandu demokratikus áttörése azonban, amelynek célja pontosan és 
kinyilvánítottan a maffiaállam legyőzése volt, nem járt teljes sikerrel – legalábbis egyelőre. 
A 2020-as választásokon ugyan Sandu képes volt legyőzni az inkumbens Dodont, 
megnyitva az utat a további demokratikus (és akár antipatronális) átalakulás irányába, de 

157 C.2–5. ábra Chayesnél („The Structure of Corruption”).
158 Miller, Moldova under Vladimir Plahotniuc, 97–124.
159 Bár külön nem elemezzük, ezen a ponton érdemes röviden kitérni Szlovákia esetére, melyre újabban 

ugyancsak gyakran használják a „maffiaállam” kifejezést (lásd Király, „A szlovákiai maffiaállam 
végnapjai”). Mint a 2. fejezetben írtuk, a maffiaállamot nem a hagyományos maffiához való kapcsolat és 
nem is a véres eszközök használata teszi maffiotikussá [→ 2.4.5]. Ám míg Moldova esetében Plahotniuc 
a szervezett bűnözői tevékenysége nyomán hozott létre valódi maffiaállamot, addig Szlovákiában a mi 
fogalmaink szerint nem maffiaállam jött létre, hanem alulról indított állam-foglyulejtés történt, melynek 
során oligarchikus és bűnözői elemek az államon kívülről szivárogtak be és irányítottak állami szerveket. 
A kormányzat itt semmiképpen sem volt kezdeményezője a folyamatnak, a tényleges kezdeményezők 
nem váltak formális politikai aktorrá, és nem szerezték meg a politikai hatalom monopóliumát sem. Ez 
utóbbi pedig Szlovákiában lehetővé tette azt, ami egy maffiaállamban – így a Plahoniuc uralta Moldovában 
is – elképzelhetetlen lett volna: az ügyészi és bírói eszközökkel folytatott „nagytakarítást”, azaz egy alulról 
indított patronalizálási kísérletet megtörő antipatronális átalakulást. Lásd még a témáról az SME szlovák 
napilap különszámát Magyar Bálint interjújával: Balogová, „Ako vyzerá mafiánsky štát?”.

160 Solovyov, „Moldovan Regime Change Is Rare Example of Russian-Western Teamwork”.
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győztes rezsim-alternatívájának megvalósítása előtt a kézirat leadásának pillanatában még 
továbbra is hosszú út áll.

7.3.4.5. Kísérlet a rezsimciklus megtörésére: Grúzia
Végül Grúzia (vagy hivatalos nevén: Georgia) különleges esetére fordíthatjuk figyelmün-
ket. Ukrajnához és Moldovához hasonlóan Grúzia is a Szovjetunió tagköztársasága volt 
annak 1991. évi felbomlásáig. Függetlenné válása után az országnak meg kellett élnie az 
állam összeomlását és egy polgárháborút, melyben veszélybe került a törvényes rend és 
dúlt az utcai bűnözés és az erőszak. Az ország stabilizálása végett két helyi hadúr, Dzsaba 
Joszeliani és Tengiz Kitovani meghívta a köztársaság egykori pártfőtitkárát és a Szovjetunió 
volt külügyminiszterét, Eduard Sevardnadzét, hogy segítsen leverni a felkeléseket, és le-
gyen ő az államfő, miután egy katonai puccs megdöntötte a hivatalban lévő elnököt, Zviad 
Gamszahurdiját. Sevardnadze 1992-től formálisan a parlament elnöke volt, és 1995-ben 
választották köztársasági elnökké. Ebben az évben kezdte bevezetni az egypiramisos 
hatalmi hálót, saját magával mint csúcspatrónussal az élén.

Hale megjegyzi, hogy Sevardnadze már parlamenti elnökként megkezdte „formális 
hatalma informális hatalomra váltásának folyamatát. A következő választásokat tartva 
szem előtt, létrehozott egy pártot Grúziai Polgárok Szövetsége néven abból a célból, hogy 
ez legyen koalíciókötésének intézményi közege […]. Saját központi szerepét hangsúlyozva 
lemondással is fenyegetőzött, ami arra ösztönözte a zűrzavar folytatódásától tartó 
parlamentet, hogy további formális jogkörökkel ruházza őt fel, sőt [a parlament] egy 
időre a saját tevékenységét is felfüggessze. […] Sevardnadze további erős szövetségeseket 
keresett, mindegyiküknek okot adva rá, hogy érdekeltek legyenek kormányzásában. 
[Köztük voltak] Aszlan Abasidze regionális gépezete Adzsaria Autonóm Köztársaságban 
[és] Kaha Targamadze belügyminisztériumának árnyékgazdasági műveletei”.161 Mizsei 
szerint Sevardnadze alatt az állam „úgy működött, mint a FÁK-tagországok zömében: 
a Sevbardnadzéhoz közel álló emberek – közöttük a családtagjai – kiterjedt monopolisztikus 
gazdasági jogokra tehettek szert, egyebek közt a kőolaj- és földgáz-kereskedelemben”.162

Sevardnadze azonban csak autokratikus áttörést ért el, autokratikus stabilizációra 
nem került sor: kormányzása alatt is igen aktív maradt a civil társadalom, viszonylag erős 
autonómiákat őrizve a média, a vállalkozók és a polgárok köreiben is. Ez teremtette meg 
a feltételeket az első posztszovjet színes forradalomhoz, a 2003-as rózsás forradalomhoz, 
amit már érintettünk a 4. fejezetben [→ 4.4.2.3.], és letérítette az ország rezsimpályáját a 
patronális autokrácia felé vezető útról (7.24. ábra).

Bár a forradalom után nem szűnt meg a patronalizmus, Miheil Szaakasvili kor-
mánya egyedülálló kísérletet tett egy antipatronális átalakításra. Valójában ő sem volt 
teljesen mentes a patronalizmustól, hiszen támogatták az olyan fontos oligarchák, mint 
Bidzina Ivanisvili. Ám a rózsás forradalom után Szaakasvili „egyesítette a szervezett bűnö-
zés és korrupció elleni őszinte és bátor küzdelmet az állam jelenlétének és terjedelmének 
zsugorítására irányuló libertárius igyekezettel”.163 

161 Hale, Patronal Politics, 152.
162 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”, 547.
163 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”, 547.
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7.24. ábra. Grúzia modellezett pályája (1964–2021).

Szaakasvili egyértelműen ideológiavezérelt programja antipatronálisnak bizonyult, mert 
sikeresen redukálta a hatalom&tulajdon rendszerét azáltal, hogy felszámolta annak 
hatalmi összetevőjét.164 Felismerve, hogy a hatalom óhatatlanul összefonódik a tulaj-
donnal, a közintézményeket pedig elég nagy bizonyossággal foglyul ejtik az informális 
hálózatok, Szaakasvili „átfogó deregulációt vezetett be, amit a nyugati partnerek nem 
mindig értettek meg, ugyanis képtelenek voltak felmérni e reformok kontextusát. Két 
nagyon látványos intézkedésre került sor 2005–2006-ban, amikor megszüntették a gép-
jármű- és élelmiszer-biztonsági hivatalt, mivel azok nem törődtek sem a gépjármű-, 
sem pedig az élelmiszer-biztonsággal, hanem pusztán a korrupció melegágyai voltak. 
[…] Ezeknek és a többi diszfunkcionális, parazita intézménynek a felszámolását első 
döbbenetükben »túlzásnak«, sőt »őrültségnek« látták a nemzetközi partnerek. De 
valójában éppen ez a radikalizmus volt a lényegi tényezője azoknak a reformoknak, 
amelyek valódi – nem csupán kozmetikai – változást indítottak el”.165 Ehhez adódott, 
hogy „a hatóságok nagyon szigorúan felléptek a bűnözés és a korrupció ellen. Az íté-
letek kemények voltak, megnőtt a börtönnépesség. Ez kulcsszerepet játszott annak a 
várakozásnak a megdöntésében, hogy a bűnöző állam örökre fennmarad: azt az üzenetet 
juttatta célba, hogy a bűnözésre és a korrupcióra zéró tolerancia a válasz”.166 A reformok 
sikerrel szorították vissza a szabadpiaci és a haveri korrupciót is [→ 5.3.2.2.], kiváltképp 
az állami bürokráciával, az oktatási rendszerrel, az egészségüggyel, a bűnüldözéssel és a 
bíróságokkal való érintkezésben.167

164 Vö. Saakashvili és Bendukidze, „Georgia: The Most Radical Catch-Up Reforms”.
165 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”, 550.
166 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”, 548.
167 Aliyev, „The Effects of the Saakashvili Era Reforms on Informal Practices in the Republic of Georgia”.
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Másfelől viszont az antipatronális átalakulás (ami egyébként sem volt teljesen 
sikeres, a már említett Ivanisvili ugyanis megőrizte közéleti befolyását) nem társult 
demokratikus átalakulással, ami így egy, a konzervatív autokrácia felé tartó szekvenciát 
eredményezett. Mint Mizsei is rámutat: „Ez az időszak nem hozta el a végrehajtó és a 
bírói hatalom világos szétválasztását, ami a joguralom kulcsfontosságú összetevője. […] 
A médiapluralizmus csorbult a 2007-es Imedi-ügy nyomán, amikor a rendőrség erőszakkal 
oszlatott fel egy tüntetést, majd a kormány elrendelte az Imedi televízióállomásainak 
bezárását, és a rendőrség megrongálta a központi stúdió berendezéseit. [Üzletembereket, 
akik] az előző rezsimhez kapcsolódtak, gyakran zártak börtönbe, és csak fizetési ígéret 
után engedték szabadon [őket]. Ekkor ez még tisztán informálisan zajlott, és még igazolni 
is lehetett az új, forradalmi állam pénzügyi szükségleteivel. Ez az önkényeskedés azonban 
igazából sohasem ért véget. […] Szaakasvili […] úgy gondolta, ezzel lerövidíthetik az 
állam megreformálásának kanyargós útját”.168 Szaakasvili bírói reformjai (melyek eleinte 
olyan centralizációhoz vezettek, hogy maga az elnök vezette a bírói tanácsot) bár nem 
egyszerűen önös érdekből történtek, hanem választ adtak a szervezett bűnözés helyi reali-
tásaira, végső soron jelentős hatalmi visszaélések forrásává váltak.169

Szaakasvili kompetitív autoriter rezsimjét végül maga Ivanisvili győzte le 2012-ben, 
visszatérítvén az országot egy valamivel patronalisztikusabb állapotba.170 Mint Mizsei 
megállapítja, a posztszovjet térség patronális világában ritka jelenségnek számított, 
hogy Szaakasvili és pártja, az Egységes Nemzeti Mozgalom békésen, választási alapon 
adta át a hatalmat az ellenzéknek.171 Azzal, hogy Szaakasvili a népszerűtlen béna kacsa 
szerepébe kényszerült, Grúziában – mint Hale írja – „szembeötlően egy versengő 
piramisos helyzet bontakozott ki”.172 Ez később látszólag megváltozott, miután a 
választási rendszert határozottan többségi irányban módosították, a kormányzó Grúz 
Álom párt 2016-ban alkotmányozó többséget ért el. A kézirat leadásáig azonban ezt 
nem követte autokratikus stabilizáció, sem egyértelmű kísérlet egy egypiramisos 
patronális háló létrehozására. A versengés hevessége és az utóbbi időben bekövetkezett 
számos (legitimitást megkérdőjelező) tüntetés inkább patronális demokráciára, mint 
autokráciára utal.173 Ezenfelül az igazságszolgáltatás három hullámban lezajló reformja 
(2012–2019) fokozta a rendszer transzparenciáját és a bírói függetlenséget, szűkítette 
a bírák bíróságok közötti áthelyezésének szabályait, és bevezette az ügyek elektronikus 
véletlenszerű kiszignálását.174 A civil társadalom felől érkező bírálatok ellenére,175 és 
dacára annak, hogy a kormány kemény, Szaakasvilit démonizáló populista retorikát hasz-
nál,176 az említett reformok a normativitás felé tett lépésekről adnak bizonyságot, s nem 
a diszkrecionalitás közegének szélesedését jelzik, ahogy az egy minősített többséggel 
rendelkező patronális aktor esetében jellemző volna.

168 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”, 547–555.
169 Dubrovskiy et al., „Six Years of the Revolution of Dignity,” 33.
170 Hale, Patronal Politics, 208–210.
171 Mizsei, „The New East European Patronal States and the Rule-of-Law”, 559. Hogy ez miért különleges 

eset, arról lásd a 4. fejezetet [→ 4.3.3.2.].
172  Hale, Patronal Politics, 212. Lásd még Radnitz, „In Georgia, Two Machines Are Better Than One”.
173 Vö. Nikoladze, „Protests in Tbilisi Continue after Dispersal”; Genin, „Georgian Protests”.
174 Oniani, „Towards Strengthening the Rule of Law through Independent Judiciary”.
175 Abashidze et al., „The Judicial System: Past Reforms and Future Perspectives”.
176 Chkhikvadze, „Georgian Dream’s Pyrrhic Victory”.



714 • 7. Rezsimek

7.4. Túl a rezsimsajátosságokon: ország- és közpolitika- 
specifikus vonások

A 7.2. részben felvázolt dimenziók csak rezsimspecifikus vonásokat foglaltak magukban: 
csak a rezsimhez adtak elemzési szempontokat, vagyis a formális és informális szabályok-
nak azon intézményesített készletéhez, amely strukturálja a politikai hatalmi központban 
folyó interakciókat, valamint ennek a központnak a kapcsolatát a szélesebb társadalommal 
[→ 2.2.1.]. Egyszerűen fogalmazva, egy ország rezsimspecifikus vonásai a hatalomra és az 
autonómiára vonatkoznak: arra adnak választ, hogy (1) melyik aktornak van és melyiknek 
nincs autonómiája a társadalmi cselekvés szféráinak valamelyikében; (2) milyen a hatalom 
és az autonómia gyakorlásának jellege; (3) milyen konstrukcióban élnek egymás mellett az 
autonómia és a hatalom birtokosai; és (4) az adott együttélési konstrukciót hogyan tartják 
fenn, azaz hogyan érik el a rezsim stabilitását [→ 6.3.]. Ezért a rezsimeket a rezsimspecifikus 
vonások alapján lehet definiálni, és így definiáltuk mi is a hat rezsim-ideáltípust, melyek 
minden félreértést kizáró elhatárolásához tizenegy dimenzióra volt szükségünk (Kornai 
általánosabb rezsimdefiníciói mellett).

Ha a rezsimet vesszük vonatkoztatási pontnak, a rezsimspecifikus vonásokat endogén 
tényezőknek tekinthetjük, s mindazt, ami következik belőlük, a rezsimek belső logi-
kájának és dinamikájának. Ezt próbáltuk megragadni például a 4.4., az 5.6. vagy a 6.2. 
részben: hogy az olyan tényezők, mint az uralom patronalizmusa, a hatalmi hálózatok 
pluralitása vagy a tulajdon domináns formája hogyan idéznek elő egy sajátos működés-
módot, illetve az ilyen rezsimeket tipikusan benépesítő aktorok társadalmi cselekvésének 
adott mintázatát. Azonban a 7.3. rész illusztratív vázlatai megmutattak két dolgot: 
(1) a tizenegy dimenzió nem fedi le az országok teljes komplexitását, vagyis számos 
olyan elem van a való világ rezsimtörténeteiben, amelyet ezen dimenziók egyike sem 
tükröz, pedig fontos szerepük van az illető rezsim pályájának meghatározásában; és (2) 
a rezsimdinamika egy része nem a tizenegy dimenzióból következett, hanem olyan 
tényezőkből, mint a külföldi beavatkozás vagy az etnikai megosztottság, amelyekről nem 
lehet számot adni a rezsimspecifikumok körén belül maradva.

Hogy e hiányt pótoljuk, továbblépünk a rezsimspecifikus vonásokról és endogén 
tényezőktől, s megpróbáljuk sorra venni az exogén tényezőket, melyek „a politikai egység 
többi részét” írják le, pontosabban az adott rezsim működésének hazai és nemzetközi 
környezetét. Az exogén tényezők között két csoportot különböztethetünk meg:

 ◆ országspecifikus vonásokat, amelyek összefüggésben lehetnek az ország (1) kul-
túrájával, beleértve a nemzeti és etnikai törésvonalakat, (2) történelmével, mellyel 
összefüggésben kiemelendő az ország mérete és a nómenklatúra, illetve a titkos- 
szolgálatok fennmaradása; és (3) természeti adottságaival, így a természeti erőfor-
rásokkal és a földrajzi helyzettel (valamint ettől elválaszthatatlanul a geopolitikai 
helyzettel);

 ◆ közpolitika-specifikus vonásokat, amelyek az egyes rezsimek közpolitikáinak 
egzakt tartalmával és (számszerűsíthető) eredményeivel vannak összefüggésben.



7.4. Túl a rezsimsajátosságokon: ország- és közpolitika- specifikus vonások • 715

Az ilyen vonások hatással lehetnek a hatalom és az autonómia viszonyára (azaz a rezsim 
belső logikájára), de nem magát a viszonyt jelentik, ami olyan vonásokban nyilvánul meg, 
mint az uralom patronalizmusa vagy a hatalmi hálózat pluralizmusa. Ezeket tehát az elem- 
zésben el kell különítenünk a rezsimspecifikus vonásoktól, ha a rezsim alapvető karaktere 
érdekel s az, hogyan módosítják azt az ország- és közpolitika-specifikumok.

Könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik az országspecifikus vonásokkal, és ha vala-
mennyi posztkommunista ország egyedi sajátosságait fel akarnánk tárni, az több önálló 
kötetet megtölthetne. Könyvünk céljaira azonban elég néhány fontos országspecifikus 
dimenziót azonosítani, amelyek szerint az egyazon rezsimtípusú posztkommunista 
országok összevethetők. Ezek a dimenziók mind a hat rezsim-ideáltípusban megjelenhetnek, 
és befolyásolhatják működésüket, bár mi főleg a patronális rezsimekre tett hatásukra 
fogunk összpontosítani, ezek ugyanis a legjellegzetesebbek a posztkommunista térségben.

A figyelmes olvasónak feltűnhet, hogy nem először foglalkozunk országspecifiku-
mokkal. A könyvben található különféle utalások mellett az 1. fejezetet általában is 
az országspecifikus vonásoknak szenteltük: összefoglaltuk a makacs struktúrákról szóló 
argumentumot, és leírtuk a volt szovjet birodalom három történeti régióját. Fontos 
azonban, hogy az 1. fejezetet elhatároljuk a most következő kifejtéstől. Abban a fejezetben 
elsősorban a rezsimspecifikus vonások kialakulását vizsgáltuk, vagyis annak okait, hogy 
egyes régiók miért kedveznek jobban bizony rezsimtípusok kifejlődésének. Ezzel szem-
ben a mostani elemzésben főleg azzal foglalkozunk, miben különböznek egymástól az 
ugyanolyan rezsimspecifikus vonásokkal jellemezhető országok. Egyszerű metaforával 
élve: az 1. fejezetben megmagyaráztuk, hogyan lettek az elemzésünk tárgyai macskák vagy 
kutyák, a következő oldalakon viszont azt vizsgáljuk, hogy miben különbözik a csivava 
a dán dogtól. Most a „fajon belüli különbségekkel” fogunk foglalkozni, nem pedig annak a 
magyarázatával, hogy az alany miért is az illető faj tagja. S bár ugyanannak a rezsimnek 
a változatai jelentősen különbözhetnek, a különbségeiktől még nem lesznek más-más fajok 
tagjai. Egy kis ország például ugyanúgy lehet patronális autokrácia, mint egy nagy területű, 
vagy egy patronális demokráciának is éppúgy lehet lemaradó a gazdasága, mint stabil és 
sikeres, ettől még ugyanúgy a patronális demokrácia „fajába” fog tartozni.

7.4.1. Etnikai törésvonalak mint a zűrzavar és a pluralizmus 
forrásai

Az előző fejezetben tárgyalt identitáspolitika [→ 6.4.2.] eredeti modellje nem más, mint 
az etnikai identitások politikája. Az „etnikumot” tágabban úgy fogjuk fel, mint közös ere-
deten, nyelven, kultúrán vagy nemzetiségen alapuló közös identitást [→ 3.6.2.1.]. Ami az 
etnikai identitást illeti, a lényege ugyanaz, mint a populista változatnak: a „mi” és az „ők” 
szembeállítása, vagyis a csoporton belüliek elválasztása a csoporton kívüliektől.177 Az így 
keletkező törésvonal azonban nem feltétlenül fekete-fehér természetű vagy egyfókuszú, és 
az etnikai csoportok tagjai nem szükségképpen úgy fogják fel a más csoportokkal való 
interakciójukat, mint zéró összegű játékot. Az etnikai identitáspolitikát képező csoportok 
esetében legalább az egyik kritériumnak teljesülnie kell: (a) az etnikum összetartó erőt 

177 Átfogó elemzés ad az irodalomról Varshney, „Ethnicity and Ethnic Conflict”.
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jelent az elitek szintjén, azaz a politikai aktorok egyes érdekcsoportjait az etnikai identitás 
köti össze; és/vagy (b) az etnikai hovatartozás a tömeges mobilizáció forrása, vagyis az 
ország lakosságának tetemes hányada érzelmileg kötődik az adott etnikumhoz, és hajlandó 
etnikai csoportérdekből cselekedni még saját egyéni érdekének rovására is.178

Amikor megkülönböztetjük az elemzés dimenzióit, először az etnikai politika belső 
aspektusait kell szemügyre vennünk. Az idevágó hatalmas irodalom az etnikai törés-
vonalakkal és politikai kihatásukkal foglalkozik, ezen belül is főként a demokráciát rombo-
ló következményeikkel, hisz a demokráciának a békés társadalmi érdekbeszámításon 
és az egyéni emberi méltóságon kell alapulnia [→ 4.2.2.].179 A kommunista diktatúrák 
idején sok, már meglévő etnikai népességgel szemben vegyes stratégiát alkalmaztak: 
(1) elnyomták őket; (2) föderatív szerkezetben közigazgatásilag elkülönítették őket, ha az 
etnikai csoport egy jól azonosítható területhez köthető (mint Jugoszláviában a szlovének, 
Csehszlovákiában a szlovákok és a Grúz Szovjet Szocialista Köztársaságban az abházok).180

A posztkommunista érában az etnikai identitáspolitikának az az első elemzési dimen-
ziója, hogy az etnikailag megosztott országok felbomlottak-e a rendszerváltás után. 
Azokat az eseteket, amikor igen, három aspektusból kategorizálhatjuk: (a) a felbomlás új 
országok megalakulásával vagy közigazgatásilag elkülönített etnikai enklávék létrejöttével 
végződött-e; (b) hogy a felbomlás békésen, mindkét oldal által elismerten történt-e, vagy 
nem; (c) hogy a felbomlás a korábbi föderatív szerkezet választóvonalai mentén történt-e, 
vagy nem. A Szovjetunió tagköztársaságai békésen szakadtak el, és új országokat hoztak 
létre a korábban meglévő föderatív megosztást követve. Jugoszlávia felbomlása szintén új 
országok megalakulásához vezetett a korábbi területi egységek választóvonalai mentén, de a 
széthullást erőszak kísérte. Szerbia kapcsán megfigyelhetünk mind kétoldalúan elfogadott 
elszakadást (Montenegró), mind pedig egyoldalú elszakadást (Koszovó), míg Moldova 
és Bosznia-Hercegovina területén etnikai enklávék vannak (előbbi esetében a Dnyeszter 
Menti Köztársaság, utóbbiban a Szerb Köztársaság). A nemzetalkotás sodrában bekövetkező 
elszakadás célja mindkét esetben etnikailag többé-kevésbé homogén egységek létrehozása 
volt, ahol a politikai életet már kevésbé befolyásolhatják az etnikai törésvonalak.

Azokban az országokban, amelyek nem bomlottak fel, megmaradtak az etnikai 
törésvonalak, és patrónus–kliens-hálók, pontosabban etnikai alapú klánok képződtek 
körülöttük [→ 3.6.2.1.], melyek patrónuspártok révén az országuk politikai életének állandó 
résztvevői lettek [→ 3.3.7.]. Mindez átvezet a második elemzési dimenzióhoz, nevezetesen 
hogy etnikai klánok dominálnak-e a politikai színtéren, vagy nem. A romániai magyar 
kisebbség (és pártja, az RMDSZ) például mellékszereplő a nagy patronális hálókhoz képest, 
de őrzi pozícióját, és a hálók között egyensúlyoz, koalíciós partnerként, funkcionalitás-
koherensen és ideológiai elköteleződés nélkül hol az egyiket, hol a másikat támogatva.181 
A volt szovjet Közép-Ázsia posztkommunista országaiban viszont azt figyelhetjük meg, amit 
Collins érzékletesen mint „klánpolitikát” ír le: amikor a patronális rezsimekben etnikai 
alapú klánok dominálnak.182 Az ilyen országok esetében belép egy harmadik elemzési 

178 Way, Pluralism by Default, 18–21. Lásd még Berezin, „Emotions and Political Identity”; Beissinger, 
Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State.

179 Alapművek e témában Horowitz, „The Challenge of Ethnic Conflict”; Snyder, From Voting to Violence.
180 Egy áttekintésért lásd King, Rupesinghe és Vorkunova, Ethnicity and Conflict in a Post-Communist World.
181 Magyari, „A közéleti korrupció román modellje”.
182 Collins, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia.
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dimenzió, amely arra vonatkozik, van-e klánpaktum, azaz informális megállapodás 
a klánok közötti kapcsolat stabilizálása céljából. Collins szerint ilyen paktumokat 
leginkább akkor kötnek, amikor „(1) egy közös külső fenyegetés összefogásra ösztönzi 
a klánokat, amelyek különben elszigetelt érdekeiket követnék; (2) hatalmi egyensúly áll 
fenn a fő klán-érdekcsoportok között, úgyhogy egyik sem tesz szerint domináns szerepre; 
és (3) egy legitim bróker, vagy olyan vezető, akit minden érdekcsoport elismer, magára 
vállalja a paktum fenntartását és az annak nyomán működésbe lépő erőforrás-elosztás 
felügyeletét”.183 Amint Collins meggyőzően levezeti, a klánpaktumokra szükség volt a 
közép-ázsiai rezsimek átmenet utáni stabilitásához, és ahol nem kötöttek ilyen egyezséget 
(Tádzsikisztánban), ott a paktum hiánya polgárháborúhoz vezetett. Az ortodox történeti 
régión belül viszont például Ukrajnában klánpaktum nélkül érvényesült a klánpolitika, 
ám ezek az országok nem éltek át etnikai polgárháborút, hanem – az oligarchikus anarchia 
szakasza után – működő patronális demokrácia alakult ki [→ 4.4.2., 7.3.4.2.].184

Ahol klánpaktum van érvényben, megjelenik a negyedik elemzési dimenzió, 
melynek kérdése, hogy a paktum egy- vagy többpiramisos patronális hálót stabilizál-e. 
Az utóbbi leglátványosabb példája Kirgizisztán, aminek jellegzetessége a „viszonylag liberális 
politikai környezet, a helyi patronális hálók gazdasági autonómiája, az északi és a déli elitek 
rivalizálása”,185 valamint az el nem kötelezett helyi törzsek sokasága – mindez a parlamenti 
alkumechanizmusok felé tolja a rezsimet.186 Ami az egypiramisos klánpaktumokat illeti, 
erejük és tartósságuk nagyon különböző lehet. Üzbegisztánban a paktumot az átmenet 
idején kötötték, és annyira tartósnak bizonyult, hogy még a csúcspatrónus, Karimov halála 
után is fennmaradt.187 Ezzel szemben Észak-Macedóniában az albán és a macedón etnikumú 
klán közötti paktum az átmenet után (sőt egy rövid etnikai polgárháború után, 2001-ben) 
jött létre, és végül is felbomlott, éppen az eredeti etnikai törésvonal miatt [→ 7.3.4.3.].

Az egypiramisos klánpaktumok ellenpéldák lehetnek Waynek arra a vélekedésére, 
hogy a polarizált etnikai-nacionalista megoszlások gyengítik az elit-összejátszást, és 
„alapszabályként létező pluralizmushoz” vezetnek.188 Arra mégis joggal mutat rá, hogy ilyen 
klánpaktum hiányában az etnikai törésvonalak megakadályozhatják az egypiramisos 
patronális hálók megszilárdulását. Az autokratikus áttörés után az ellenzéki pártok 
csak akkor tudnak szembeszállni a kormánnyal, ha erős, legitimitást megkérdőjelező 
szavazói közösségük van [→ 4.3.2.1.]. Ha nincs erőteljes ellenzéki érzület a nép körében, 
az ellenzéknek kell feltüzelnie, az pedig valamilyen kampány folytatását követeli meg, és 
olyan médiajelenlétet, amit a csúcspatrónus esetleg képes lehet meggátolni, ha fokozódó 
mértékben uralja a kommunikációs szférát [→ 4.3.1.2.]. De mint Way rámutat, az etnikai 
törésvonal eleve ellenzéki érzületet hordoz, továbbá a tömeges mobilizáció olyan struktúrái 
járnak vele, amelyeket ki lehet használni a kialakulóban lévő egy-piramis ellenében.189

183 Collins, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, 50.
184 Minakov, „Republic of Clans”.
185 Hale, Patronal Politics, 194.
186 A kirgizisztáni többpiramisos patronális hálóról lásd a B.1–8. ábrát Chayes „The Structure of 

Corruption” című tanulmányában.
187 Hale, Patronal Politics, 242.
188 Way, Pluralism by Default, 20–21.
189 Way, Pluralism by Default, 19–20.
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Másfelől Way felhívja a figyelmet, hogy „az identitás és kultúra ügyében a szenvedélyes 
megosztottság […] ritkán marad meg az országhatárokon belül. Így tehát van rá esély, 
hogy kritikus hatással lesz arra, milyen mértékben vannak kitéve az országok a külső 
nyomásnak. Az oroszbarát és a nem oroszbarát csoportok közötti, kiterjedtebb geopolitikai 
ellentétekből táplálkozó, polarizálódó megosztottság a posztszovjet kontextusban mind az 
Oroszországból, mind a Nyugatról jövő nyomásnak kiszolgáltatta a hatalmon lévőket”.190 
Ezzel továbbléphetünk a külső aspektusok tárgyalásához. Maradván az etnikai törésvona-
laknál, fő kérdésünk itt az, hogy egy adott etikai kisebbség (a) érzelmileg kötődik-e 
valamilyen anyaországhoz, és hogy ez az ország (b) geopolitikailag aktív-e. Itt főként 
a keleti ortodox térség orosz kisebbségeire gondolunk.191 Az Ukrajna ipari övezeteiben 
élő orosz kisebbség a Szovjetunióban kiváltságos helyzetet élvezett, ami Európa egyik 
legszegényebb országában azóta is nosztalgia tárgya. Meglehet, hogy – túl a nyelven és az 
ennek megfelelő külpolitikai preferenciákon – ez a gazdasági nosztalgia is előkészítő 
tényezője volt a Donbasz régióban dúló hibrid háborúnak, akárcsak az Oroszországi 
Föderáció expanzív geopolitikájának.192

Annak, hogy az orosz kisebbségek országspecifikus hatással voltak a rezsim működé-
sére, a balti államokban találjuk másik példáját. Bár Észtország a liberális demokráciába 
való, visszarendeződés nélküli átmenet példája, az átmenet után az orosz kisebbség 
nagy részét megfosztották a választójogától. Ezek az államok így oldották meg a külső támo-
gatottságú etnikai törések problémáját: az érintett kisebbséget kirekesztették a politikai 
játéktérből.193 A helyzet akkor változott meg, amikor ezek az országok kinyilvánították 
szándékukat, hogy be akarnak lépni az Európai Unióba, mivel az EU megkövetelte a jog-
egyenlőséget.194 Észtországnak azonban sikerült „nemzeti szinten kooptálnia” orosz 
kisebbségét: a jogok fokozatos kiterjesztésével párhuzamosan az orosz kisebbség anyaor-
szághoz kötődése fokozatosan elhalványult. Ezt Észtország gazdasági fejlődése tette 
lehetővé, ami – ellentétben Ukrajnával – az észtországi oroszok körében meggyengítette 
a Szovjetunió iránti nosztalgiát. Valóban, kikristályosodott egy, az ország sikerén alapuló, 
újfajta balti-orosz identitás, felváltva az orosz birodalmi identitást.

7.4.2. Mélyállam és a kommunista titkosszolgálatok 
továbbélése

Bár minden szuverén állam fenntart hírszerző ügynökséget, melynek lojalitása rezsim-
specifikusan eltérő a három csúcsbéli rezsimtípusban [→ 3.3.6.], az már országspecifikus 
jelenség, hogy a nemzetbiztonsági feladatokkal megbízott ügynökségek mikor kezdenek 

190 Way, Pluralism by Default, 21.
191 Az iszlám történeti régióra az a jellemző, hogy viszonylag kicsi az orosz etnikumúak száma, és ennek 

megfelelően az ortodox keresztény népesség is (közép-ázsiai viszonylatban Kazahsztánban volt a 
legnagyobb az oroszok aránya, de 1989 és 2007 között ez is az össznépesség 37%-áról 26%-ra csökkent). 
Peyrouse, „The Russian Minority in Central Asia: Migration, Politics, and Language”.

192 Kuzio, „Russia–Ukraine Crisis”.
193 Az észt politikában zajló újabb vitákról lásd Vetik, „Ethnic Conflict and Accommodation in Post-

Communist Estonia”.
194 Galbreath, „The Politics of European Integration and Minority Rights in Estonia and Latvia”.
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mélyállamként viselkedni. „Mélyállamon” a hírszerző ügynökség olyan kifejlett, autonóm 
hálózatát értjük, amely informális teendőket lát el, akár a meglévő (patronális) hálókkal 
együttműködve, akár ellenük.195 Máshogy fogalmazva, a hírszerző ügynökség némely 
posztkommunista országokban informálisan autonóm egységgé válhat, „állam lehet az 
államban” – vagy még inkább „maffia a maffiában”. Ennek a jelenségnek a megléte és dina-
mikája nagyban függ a rezsim hatalmi hálózatainak pluralitásától, ezért el lehet helyezni 
a hatalom–autonómia kapcsolat tengelyén is. Amiért mégis országspecifikusnak tekinthetjük 
a mélyállamot, mert egyik rezsimtípusnak sem szükségszerű tartozéka, viszont több 
rezsimtípussal együtt létezhet. Túl ezen, a mélyállam megléte és szerepe nagyban függ 
az adott ország történelmétől, kiváltképp az átmenet formájától és a rendszerváltás után 
a titkosszolgálatoknak megadott formális jogköröktől.

A kommunista diktatúrákban a titkosszolgálatok nem működtek autonóm módon a 
pártállamhoz képest [→ 3.3.6.]. Ellenkezőleg, a párt fontos eszközei voltak a katonai és civil 
hírszerzésben, a politikai kontroll és belső elnyomás fenntartásában, sőt a fedett fegyver- 
és technológiakereskedelemben. A szovjet KGB, a csehszlovák ŠtB, a román Securitate és 
hasonló ügynökségek hatalmas apparátusa behálózta az állam és a társadalom egészét. 
A rendszerváltás után a hálók (tagjainak) társadalmi és tudástőkéjét politikai és gazdasági 
tőkévé lehetett konvertálni. Már említettük, hogyan működött a korai kompromatpiac 
– amilyen az 1990-es évek Oroszországában alakult ki –, ahol a résztvevők tőkét ková-
csolhattak a megszerzett információkból, főként az olyan demokratikus rezsimekben, 
ahol nem vagy csak részlegesen történt meg a lusztráció.196 Nem lehet kizárni, hogy 
egyesek a felhalmozott társadalmi tőkét különféle módokon más országok viszonylatában 
is hasznosítani tudták, de jelen részben konkrétan a kommunista titkosszolgálat mint 
belső hálózat fennmaradását tárgyaljuk.

Némelyik országban a honi túlélésnek nem „mély-”állam volt a terméke, hanem az 
állam maga, vagyis az új uralmi elit. A példák közé tartozik Azerbajdzsán, ahol Heydar 
Aliyev KGB-karrier után lett csúcspatrónus,197 valamint Oroszország, ahol Putyin emel-
kedett hatalomra s vele az ún. sziloviki.198 Petrov szerint Putyin feltett szándéka volt, hogy 
megalapozza „az FSZB és más titkosszolgálatok tisztjeinek nélkülözhetetlen számszerű 
többségét a hatalmi pozíciókban” azon túl, hogy átvette a megfelelő „elitkódokat és viselkedési 
normákat” a titkosszolgálatoktól, „az ellenőrzésre és az ellenőrzők ellenőrzésére törekvést 
az átláthatóság helyett; a konfliktusok gerjesztését és fenntartását a testületek vezetésében 
és a testületek között; nagyszámú vertikum megerősítését a horizontális kapcsolatok és a 
bizalom hiányával párhuzamosan”.199 Az azerbajdzsánihoz és az oroszországihoz hasonló 
esetekben az ország egypiramisos patronális hálójának gerincét az átalakított titkosszolgálat 
alkotja, miközben ez utóbbi a fogadott politikai család (egy nómenklatúra alapú klán) 
sajátos, operatív szempontból megkülönböztethető ága marad [→ 3.6.2.1., 3.3.5.]).

Ahol kialakult valamilyen mélyállam, a titkosszolgálat gyakran úgy élt tovább, hogy 
a felszabadult országok újonnan alapított hírszerző ügynökségeiben személyi folytonosság 

195 A mélyállam általánosabb definíciójáért lásd O’Neil, „The Deep State”.
196 Vö. Ungváry, A szembenézés hiánya; Szczerbiak, „Dealing with the Communist Past or the Politics of 

the Present?”; Horne, „Late Lustration Programmes in Romania and Poland”.
197 Hale, Patronal Politics, 149–151.
198 Viktorov, „Russia’s Network State and Reiderstvo Practices”, 445–447.
199 Petrov, „Putin’s Neo-Nomenklatura System and Its Evolution”, 197.



720 • 7. Rezsimek

volt a régivel.200 Jó példa e folytonosságra Ukrajna: bár a KGB ukrajnai részlegét az Ukrán 
Biztonsági Szolgálat (SZBU) váltotta fel, szakértők becslése szerint az SZBU állományának 
35 százalékát a KGB hivatásosai alkották, akiket Moszkvában képeztek ki, és meg is 
tartották moszkvai kapcsolataikat.201 A felhalmozott tudásra és társadalmi tőkére alapozva 
ki lehetett építeni a mélyállamot, amely a titkosszolgálat formális jogköreinek 
informális meghosszabbítását jelentette. Pontosabban fogalmazva a mélyállamot négy 
szempontból lehet elemezni:

 ◆ A hálózat ereje. Addig formálisan garantált központi helyzetét elvesztvén a tit-
kosszolgálat gyakran meggyengült az átmenet folyamatában. Mélyállamot akkor 
lehetett kialakítani, amikor a titkosszolgálat hatalmát visszaépítették. Ez történ-
hetett (a) formális eszközökkel, vagyis úgy, hogy az új ügynökség kiterjedt for-
mális mandátumot kapott (mint Ukrajnában, ahol az SZBU foglalkozik a „nem-
zetbiztonsági jelentőségűnek” tekintett gazdasági bűncselekményekkel), vagy (b) 
informális eszközökkel, amikor a felhalmozott társadalmi tőkét használták arra, 
hogy „téglákat” telepítsenek fontos pozíciókba, és kompromattal való zsarolás útján 
foglyul ejtsenek formális politikai aktorokat. Ezenkívül megemlíthetjük a hálózat 
koherenciáját, ahol a szigorú, szinte katonai rendtől a versengő csoportok és rész-
legek szervezetlenségéig terjedő skálán helyezhetjük el a különböző mélyállami 
hierarchiákat.

 ◆ A hálózat motivációi. A mélyállami aktorok gazdasági és politikai célok elérésére 
használhatják hatalmukat. Némely esetben a mélyállam formális és informális ha-
táskörét zsarolásra használják, erőszakkal kényszerítenek ki pénzösszegeket embe-
rektől. Anekdoták tanúsága szerint tetemes magánvagyonokat halmoztak fel így, 
ami fényűző életmódot tett lehetővé, bár ezek nem voltak olyan jelentősek, mint 
az oligarchák és a csúcspatrónus vagyona az egypiramisos rendszerekben. A mély- 
állam más esetekben a politikával fonódik össze vagy azáltal, hogy (a) a politika 
kiszolgálójának szerepét játssza, azaz informálisan felajánlja szolgáltatásait az ér-
dekelt patronális hálóknak (pl. Magyarországon 2010 előtt),202 vagy (b) a politika 
formálójaként, vagyis eszközeit közpolitika-formálásra és a kinevezések befolyáso-
lására, valamint – informális agendákkal összhangban – a politikai aktorok hata- 
lomba segítésére vagy onnan való eltávolítására használva (pl. Romániában).203

 ◆ A hálózat autonómiája. A mélyállam helyzete az autonóm oligarchákéval analóg: 
(a) a többpiramisos hálóban megőrizheti viszonylagos autonómiáját, fenntarthatja 
– talán nem egyenrangú,204 de – jó kapcsolatait a versengő hálókkal, miközben 
elkerüli, hogy bármelyiknek alávessék; (b) az egypiramisos hálóval és a csúcspat-
rónussal szembeni attitűdje lehet pozitív (befogadás), negatív (rivalizálás), semle-
ges (társutas) vagy átmenetileg vonakodó, de ha az egy-piramis megszilárdul [→ 

200 Knight, Spies without Cloaks; Williams és Deletant, Security Intelligence Services in New Democracies.
201 Anderson és Albini, „Ukraine’s SBU and the New Oligarchy”.
202 Széky, Bárányvakság, 232–249.
203 Mungiu-Pippidi, „Explaining Eastern Europe”.
204 Vö. Kuzio, „Russianization of Ukrainian National Security Policy under Viktor Yanukovych”.
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3.4.1.3.], végül is elveszíti autonómiáját. Így történhetett, hogy a patronális verseny 
Ukrajnában és Romániában nem akadályozta meg a mélyállam működését, 
Magyarországon viszont a titkosszolgálat 2010 óta nem a politika autonóm szol-
gáltatója, hanem kliensszervezet.

 ◆ A hálózat privatizációja. A mélyállam tipikusan az állami biztonsági ügynökségek 
eszközeire támaszkodik, de olykor magánügynökségek is részt vehetnek az akciói- 
ban. Erre Magyarországon találunk példát, ahol elsősorban Orbán patronális há-
lója vett ilyen szolgáltatásokat igénybe. A titkosszolgálatok feletti ellenőrzés meg-
szerzése a kezdetektől kulcskérdés volt a Fidesz számára: már 1990-ben Demszky 
Gábornak – az akkor még a fővárosi közgyűlés által történő – főpolgármesterré 
választásáért cserébe az ő parlamenti pozícióját, a Nemzetbiztonsági Bizottság-
ban viselt elnöki tisztét alkudták ki maguknak. A kétezres évek első évtizedének 
közepéig a Fidesz ellenzéki helyzetben ebből a pozícióból biztosította a nemzet-
biztonsági apparátusok feletti befolyását. De 2006 után a kormányzó szocialisták 
felszámolták a szolgálatok „kétfelé – azaz a szocialisták és a Fidesz felé egyaránt 
– jelentünk” gyakorlatát, ami kemény háborúskodást eredményezett a két párt 
között. Ez a fejlemény felértékelte a Fidesz számára az olyan kétes titkosszolgá-
lati tevékenységet végző magánvállalkozásokat, mint amilyen az UD Zrt. volt, 
amelyet egy vezető magyar gazdasági hetilap csak „egy pártpuccsokat szervező 
magántitkosszolgálatként” jellemzett.205 Az ott foglalkoztatott nyugalmazott tit-
kosszolgálatiakat a Fidesz – 2010-es kormányra kerülése után – immár a hiva-
talos elhárító szervekben reaktiválta. Pintér Sándor belügyminiszterként azonban 
2010-et követően már nem csupán a rendőrséget, hanem a belföldi titkosszolgála-
tokat is felügyeli, ami a rendszerváltás egy szimbolikus döntésének, a két testület 
elkülönítésének felszámolását jelentette. Ezzel az egykori mélyállamot a csúcspat-
rónus titkosszolgálatává domesztikálták [→ 3.3.6.].

Összefoglalva, a mélyállam akkor létezhet erős, viszonylag autonóm politikai entitásként, ha 
mind formálisan, mind pedig informálisan hatalommal ruházzák fel, és versengő, többpira-
misos rezsim veszi körül. Papíron ez liberális demokrácia is lehetne, ahol a mélyállam befo-
lyása az alkotmányos elvekkel ütköző, ún. gyámsági beavatkozásnak (tutelary interference) 
minősülne.206 Olyan patronális demokráciában viszont, mint Románia, a mélyállam 
egyszerűen csak az egyik informális hálózat, amely egymás mellett él a többi informá-
lis patronális hálóval; a fő különbség köztük, hogy a mélyállamnak nincs formális pártja, 
hanem a háttérben van jelen. A térség patronális autokráciáiban azonban a mélyállam vagy 
nem épül ki (mivel a titkosszolgálati emberek a fogadott politikai család erős nómenklatú-
rás elemét alkotják), vagy pedig alávetik, marginalizálják vagy felszámolják.

205 „Nem ártatlannak való vidék”.
206 Vö. O’Neil, „The Deep State”, 4–6.
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7.4.3. Az ország mérete és az egykori birodalmak globális 
törekvései

7.4.3.1. Még egyszer az egypiramisos patronális hálók rétegeződéséről

Az egypiramisos rendszer jellegét erősen befolyásolja a rezsimnek helyet adó ország 
területének és népességének nagysága. Az ilyen rendszereknek az egész országot el-
lenőrzés alatt kell tartaniuk, miközben a csúcspatrónusnak képesnek kell lennie arra, hogy az 
ország területén rendelkezzék a fontos aktorokkal, státuszokkal és erőforrásokkal. Ha erre 
nem lenne képes, eleve nem is tudná felépíteni az egypiramisos hálót [→ 4.4.3.]. Ennek 
értelmében kontrollja kell, hogy legyen a területe felett, nemcsak pusztán az állami fenn-
hatóság értelmében, hanem úgy is, hogy módja legyen megfigyelni a patronális hálón belüli 
tevékenységet. Minél nagyobb és népesebb az ország, annál magasabbak a megfigyelés 
költségei, és a csúcspatrónus annál nehezebben tudja felügyelni a kliensek tevékenységét.

Ezt a kérdést már érintettük a 2. fejezetben, amikor bevezettük az egyszintű és 
a többszintű egypiramisos berendezkedés fogalmát [→ 2.2.2.3.]. A „szint” ebben 
a kontextusban a fennhatóság szintjén jelenti, ahonnan a patrónus képes a kliensei 
viselkedését befolyásolni és közvetlenül megfigyelni. A szint egyszersmind az autonómia 
fokát is jelzi, vagyis azt, hogy egy szint főpatrónusának szabadságában áll utasítást adni 
a klienseknek előre megszabott határok között, a felsőbb szintű patrónusok beavatkozása 
nélkül.

Kisebb területű és népességű országok rezsimjei között az egyszintű egypirami-
sos felépítés a tipikus. Ez nem jelenti, hogy a patronális hálónak nincs rétegződése: van-
nak alpatrónusok (mint minden posztkommunista patronális hálóban), és versengenek 
is egymással. De nincs olyan terület vagy régió, amit viszonylagos autonómiával irá-
nyítanának; a kontroll a csúcspatrónus kezében összpontosul. Erre az elrendeződésre jó 
példa Magyarország patronális autokráciája.207 Az egyszintű egypiramisos rendszerek 
csúcspatrónusai erős közvetlen kontrollal bírnak saját politikai egységük felett, mivel nem 
kell egyensúlyozniuk viszonylag autonóm regionális alpatrónusok (helyi főpatrónusok) 
között.208

Az egyensúlyozás a többszintű egypiramisos berendezkedésekben tipikus, amelyek 
olyan nagy területű országokban alakulnak ki, ahol a közvetlen központi megfigyelés 
költsége túl magas lenne. Tálcán kínálja magát Oroszország példája, ahol regionális „alpirami-
sok” léteznek Putyin egy-piramisán belül.209 Az ilyen alpiramisokat vezető alpatrónusok egy-
szerre (1) a csúcspatrónus kliensei és (2) a saját területi egységük főpatrónusai. Az önkor-
mányzatok hatalmát nem korlátozzák és nem centralizálják, hanem az alpatrónusok jogot 
kapnak arra, hogy kormányozzák földrajzilag körülhatárolt régiójukat. Ez az uralom való-
jában a központi uralommal izomorf: az alpatrónus ugyanazokat a magatartásmintákat 
követi a területi egységére vetítve, mint a csúcspatrónus országosan. Máshogy fogalmazva, 
az ilyen patronális autokráciákban a csúcspatrónus központi maffiaállamát az alacso-
nyabb szintű főpatrónusok alárendelt szuverenitású maffiaállamai kísérik, akik egy 

207 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 83–115.
208 Vö. Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 93–97.
209 Hale, Patronal Politics, 110–115.
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kisebb országnyi területet ellenőriznek, akkorákat, mint amekkora máshol egy egyszintű 
egypiramisos rendszer [→ 2.6.2.]. Oroszországban a regionális főpatrónusok az Állam-
tanácsban kapnak képviseletet, és Putyin rotációs alapon nevez ki e patrónusok (kor-
mányzók) közül egyeseket a tanács Elnökségébe. Bár ennek nincs alkotmányos alapja, 
az Elnökség kiválasztott alsóbb szintű patrónusainak havonta közvetlen bejárásuk van a 
csúcspatrónushoz, mandátumuk idejére pedig különleges felhatalmazást kapnak politikai 
kezdeményezésekre.210

A területi autonómia mégsem jelenti azt, hogy az alpatrónus területén minden auto-
matikusan hozzá tartozik. Az országos fontosságú erőforrások, köztük is főként a ter-
mészeti kincsek [→ 7.4.6.1.] a csúcspatrónus közvetlen felügyelete alatt maradnak, tekintet 
nélkül földrajzi elhelyezkedésükre, míg a kisebb léptékű korrupt hálózatokat az alpatrónus 
irányítja, aki a régióban engedélyezett törvénytelenséget végez [→ 5.3.4.2.]. Ezt láthatjuk 
Oroszországban, ahol Putyinnak sikerült a regionális főpatrónusokat féken tartania oly 
módon, hogy átvette a kontrollt a természeti erőforrások kitermelése utáni adóbevételeik 
fölött.211

Az alárendelt szuverenitású maffiaállamok helyi patronális hálói a csúcspatrónus részé-
ről védernyőt kapnak [→ 3.6.2.1.]: úgy is mondhatnánk, hogy törvénytelenségi engedéllyel 
bíró ügynökök a korrupció franchise-rendszerében [→ 5.3.4.2.]. Ahogy Vladimir Shlapen-
tokh és Joshau Woods írják az orosz egypiramisos rendszerről szóló könyvükben, „Putyin 
nemcsak a helyi kiskirályok korrupciója iránt tanúsított közönyt, hanem bűnözőkhöz fűződő 
direkt kapcsolatuk iránt is. A moszkvai média 2000–2006-ban cikkek sokaságát közölte a 
kiskirályok önkényeskedéséről, arról, hogyan toborozzák kádereiket (kereskedelmi érdekeik 
alapján), alvilági kapcsolataikról és a független média elleni sikeres hadviselésükről, aminek 
része volt újságírók meggyilkolása is. […] A helyi […] elitek védettsége a büntetőeljárással 
szemben az élet megszokott elemévé vált a posztszovjet korszakban” (kiemelés tőlünk).212 
A szerzők megjegyzik továbbá, hogy „[mivel] a kormányzók és elnökök hasznosak voltak 
Putyin számára, a helyi népesség fölötti hatalmuknak ritkán voltak korlátai. Moszkvától való 
függetlenségük sok tekintetben nagyobb volt, mint a Brezsnyev-korszakban […]. Amikor 
elpárolgott a helyi közigazgatás felügyelete, a régiók lakosai teljesen tehetetlenekké 
váltak a helyi vezetőkkel szemben” (kiemelés tőlünk). Ahogy a szerzőpáros leírja, hogy 
a régiókban miképp semlegesítették a szabad sajtót és az ellenzéket, illetve milyen szultáni 
stílusú költekezést folytattak a helyi főpatrónusok Kalmükföldön, Baskíriában és Tatárföl-
dön, mindinkább szembeötlővé válik az alárendelt szuverenitású maffiaállamok izomorf 
jellege Putyin központi maffiaállamán belül.213

A főpatrónusok tipikusan nem próbálják kikezdeni a csúcspatrónus hatalmát, sem 
közvetlenül (úgy, hogy beszállnak az országos politikába), sem pedig közvetve (ellenzéki 
erők támogatása útján). Nemcsak azért van így, mert hasznot húznak a pozíciójukból, 
hanem azért is, mert tisztában vannak a csúcspatrónus „elköteleződési stratégiájával”, 
hogy lényegében bármilyen árat hajlandó megfizetni a saját pozíciója megtartásáért 
[→ 4.4.3.2.]. A regionális alpatrónusok tehát rendszerint „megadják, ami a császáré”: 
engedelmeskednek a csúcspatrónusnak és átengedik neki a kért erőforrásokat, ami egy 

210 Petrov, Lipman és Hale, „Three Dilemmas of Hybrid Regime Governance”, 10.
211 Åslund, „Russian Resources”.
212 Shlapentokh és Woods, Contemporary Russia as a Feudal Society, 127.
213 Shlapentokh és Woods, Contemporary Russia as a Feudal Society, 128–130.
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stabil, ideáltipikus rendszer egyensúlyát eredményezi.214 A csúcspatrónus azonban visz-
szavonhatja a terület fölötti uralom jogával járó szabadságot. Elvégre a kialkudott 
autonómia sem valódi szabadság, csupán feltételes állapot. Mivel a csúcspatrónus tar-
tózkodik attól, hogy folyamatosan beleszóljon a regionális hálózat mindennapos műkö-
désébe, a beavatkozására (1) csak rendkívüli körülmények között kerül sor, és (2) ennek 
nem velejárója az óvatos korrekció, sem a helyi ügyek „finomhangolása”. Más szóval 
a csúcspatrónus nem mikro-, hanem mezoszinten lép közbe: a főpatrónusokkal foglalkozik 
– leváltja az aktuális vezetőket, és újakat nevez ki –, nem pedig az ő alacsonyabb szintű 
klienseikkel és ügyeikkel. Ha tehát egyszer a csúcspatrónus beavatkozik, a beavatkozása 
erőteljes és törésszerű lesz: lecseréli a főpatrónust s vele esetleg az udvartartása és hálózata 
nagy részét is (mint az oroszországi Komi Köztársaságban [→ 2.6.2.]).

A főként a Mao utáni Kínáról szóló irodalomban használt „fragmentált autorita-
rianizmus” fogalma215 ugyanazokat a körülményeket próbálja megragadni, mint a „több-
szintű egypiramisos” jelző. Amint Heilmann kifejti, „a hatalom politikai koncentrációja 
ellenére […] a kínai pártállamot nem tekinthetjük önmagába zárt, monolitikus egységnek. 
Valójában inkább szervezetek és régiók konglomerátuma, amelyeknek mind megvannak 
a sajátos hagyományai, érdekei, belső szabályai, valamint kapcsolatai az üzleti közösséghez, 
a társadalomhoz és nemzetközi partnerekhez”.216 Ennek folytán „a legfelső vezetési szint 
[…] alatt a kínai politika jellegzetessége az állandó bürokratikus alkufolyamat az állami 
bürokrácián belüli különféle aktorok között. Eleven formális és informális kommunikációs 
és kölcsönös függőségi csatornák működnek […] a központi és a tartományi hatóságok 
között, mely utóbbiaknak érezhető hatásuk van a közpolitikák megfogalmazásának és 
foganatosításának folyamatára”.217

Az elemzési dimenziók közül itt a formalitás–informalitás tengely szerepét kell 
hangsúlyoznunk. A nagy földrajzi kiterjedésű piackihasználó diktatúrák – így Kína – a bü-
rokratikus többszintű egypiramisos rendszerre jelentenek példát, míg Oroszországra 
– mint patronális autokráciára – az informális többszintű egypiramisos rendszer 
jellemző. Természetesen bürokratikus környezetben is vannak informális kapcsolatok, 
amint az a fenti idézetből is kiderül. Mégis ugyanazt tudjuk elmondani, mint a 2. fejezetben, 
ahol az informalitás patronális autokráciában és kommunista diktatúrában játszott 
szerepét hasonlítottuk össze. Jelesül a diktatúrákban az informális normák a formális 
intézmények köré épülnek, azaz előre feltételezik az aktor formális rangját, és nem teszik 
lehetővé, hogy több hatalomhoz jusson, mint amennyit formálisan birtokol [→ 2.2.2.2.]. 
A fenti idézetben az aktorok mint formális tisztségek viselői bocsátkoznak alkuba (ezért 
„bürokratikus” az alkufolyamat), az alkujuk tárgya pedig formális közpolitikák tartalma 
és megvalósítása.218 Ezzel szemben a „csúcspatrónus” és az „alpatrónus” informális 
titulusok. Még amikor ezek a de facto hatalmuknak leginkább megfelelő és azt legjobban 
kifejező de jure tisztségekhez kötődnek (pl. a csúcspatrónus elnök vagy miniszterelnök), 

214 Lanskoy és Myles-Primakoff, „Power and Plunder in Putin’s Russia”, 78–79; Rochlitz et al., „Performance 
Incentives and Economic Growth”.

215 Lieberthal, „Introduction: The »Fragmented Authoritarianism« Model and Its Limitations’”; Mertha, 
„»Fragmented Authoritarianism 2.0.«”.

216 Heilmann, „3.8. Between Fragmented Authoritarianism and a Re-Concentration of Power”, 191.
217 Huotari, Stepan és Heilmann, „1.5. Analytical Approaches to Chinese Politics”, 41.
218 Lásd még Duckett, „Bureaucratic Interests and Institutions in the Making of China’s Social Policy”.
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az informalitás akkor is lehetővé teszi, hogy az informális patronális hálók élén lévő aktorok-
nak a formálisan birtokoltnál sokkal nagyobb hatalmuk legyen. Az alkufolyamat éppúgy, 
mint az ilyen háló ellenőrzése és fegyelmezése szükségképpen informálisan zajlik, illetve 
a háló feje által informális motivációk és befolyás szerint mozgatott formális eszközök révén.

A bürokratikus többszintű egypiramisos rendszerekben a piramis egyes szintjei 
formalizáltak. Kínában a tartományi és nagyvárosi szintű kormányzatokat formálisan 
ruházzák fel gazdasági és politikai jogköreikkel. Az autonómia szintje az alacsonytól 
(amilyen a közigazgatási reform autonómiája az ún. autonóm területeken) a közepesen 
át (pl. kulturális és oktatásügyi autonómia a tartományokban) a magasig terjed (ami-
lyen a különleges gazdasági övezetek gazdaságpolitikai autonómiája), sőt akár teljes 
politikaformálási autonómiát is jelenthet a különleges közigazgatási területeken.219 A helyi 
kormányzatoknak az a hajlama, hogy alárendelt szuverenitású kleptokratikus és maffiaálla-
mokká fajuljanak, valójában deviancia ebben a rendszerben, nem rendszeralkotó elem 
[→ 5.6.2.3.]. Informális többszintű egypiramisos felépítésben a helyi főpatrónusok a 
rendszer jellegénél fogva alárendelt szuverenitású maffiaállamok élén állnak, ám a regionális 
aktorokra ruházott jogkörök jórészt informálisak, mint például az engedélyezett törvény-
telenség. Ezért az Oroszországhoz hasonló országokban a regionális főpatrónusok de 
facto jogköreit nem lehet formalizálni. Még ha választott tisztséget viselnek is, patrónusi 
státuszuk végső soron nem a választóiktól függ, hanem a csúcspatrónus által nyújtott 
védernyőtől [→ 3.6.3.1.].

7.4.3.2. Kína és Oroszország birodalmi ambíciói

Az ország méretéből adódó országspecifikus hatások közül végül szólnunk kell a nagy 
területhez gyakran kapcsolódó birodalmi, expanziós törekvésekről is. Ez egyfelől mélyen 
gyökerezik a történelemben, hiszen a nagy terület jellemzően eleve a birodalmi ambíciók 
eredményeként jön létre. A két példánknál maradva: a kínai imperializmus a Csin- 
dinasztiát alapító Cseng király (később Csin Si Huang-ti császár) i. e. 3. századi hódításaiig 
vezethető vissza, majd a Ming- és a Csing-dinasztia alatt, a 14–18. században további 
területek bekebelezésével alakult ki az ország mai struktúrája; az orosz cári birodalom 
pedig az ország 16–19. századi folyamatos eurázsiai terjeszkedésének volt az eredménye. 
A mai vezetők és népek szemléletét és identitását is hosszú évszázadok birodalmi létének 
történelmi öröksége formálja, így a birodalmi törekvések is reálisabbnak látszanak. Ezek 
a törekvések azonban a modern feltételekhez igazodtak, és nem mondhatjuk azt, hogy a mai 
expanzionizmus pusztán a régebbi imperializmusokat másolja.220 A globalizáció korában 
a birodalmi ambíció nem más, mint a globális gazdasági és/vagy politikai szerepek kiterjesz-
tésében megnyilvánuló, erőteljes szándék, hogy egyensúlyba kerüljön az ország mérete 
és globális szuperhatalmi szerepe. Kína a példa az olyan hatalmas országra, melynek 
nagyobb a gazdasági, mint a politikai súlya. A GDP-t tekintve övé a világ második leg-
nagyobb gazdasága, és expanzív politikáját is leginkább gazdasági eszközökkel folytatja; 
ennek része a lassú, de kitartó, állami támogatású beruházói és kereskedelmi terjeszkedés 

219 Ilyen Kínában Makaó, illetve az utóbbi időkig Hong Kong. Schmidt és Heilmann, „2.5. Provincial- and 
Municipal-Level Governments”, 87.

220 Tsygankov, „Mastering Space in Eurasia”.
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Afrikában221 és a posztkommunista Európában.222 Mint egy kutató kifejti, Kína megpróbált 
„egy »teljes spektrumú« stratégia” jegyében „feljebb lépni a globális értékláncokban: csúcs- 
technológiájú termékek összeszerelőjéből azok előállítójává és fogyasztójává emelkedni”, 
bár a Kína és az USA között kitört kereskedelmi háború óta több fogadó ország is óva-
tosabban viszonyul a kínai kereskedelemhez.223 A gazdasági terjeszkedés potenciálisan 
megteremti a politikai terjeszkedés szükséges feltételeit is, ám egyelőre az ilyen törekvések 
minden jele jócskán elhalványul Kína gazdasági szuperhatalmi státusához képest.224

Kínával ellentétben Oroszországnak nagyobb a politikai, mint a gazdasági súlya, 
amit Csaba László érzékletesen fejez ki, amikor az országra úgy hivatkozik: „Kuvait atom- 
fegyverekkel”.225 Innováció és beruházások helyett főleg a kőolaj és földgáz exportjára 
támaszkodó gazdasággal a 147 millió lakost számláló Oroszország GDP-je kisebb, mint 
az 51 millió lakosú Dél-Koreáé, s alig haladja meg a 29 millió fős Benelux országokét 
(2018-as adatok).226 Oroszország azonban fontos politikai aktor maradt még a Szovjetunió 
összeomlása után is. Az oligarchikus anarchiából kilábaló, erős orosz állam Putyin alatt 
inkább a politikai és katonai jellegű imperializmus szemléletes példáját adta,227 szemben 
Kína „gazdasági imperializmusával”.228 Igaz, Putyin is igyekezett növelni Oroszország 
gazdasági hatalmát, és az Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) főereje lett azzal a céllal, hogy 
elmélyítse a korábban a Szovjetunióhoz tartozó gazdaságok és piacok integrációját.229 De 
nem véletlen, hogy Kínát, bár egy hasonló regionális integrációs projektben, a Délkelet-
ázsiai Országok Szövetségében (ASEAN) vesz részt, a többi tagország sohasem látja a 
szuverenitásukra veszélyt jelentő hatalomnak.230 Az EaEU tagjait azonban „aggasztja, 
hogy az orosz állampolgárok felül vannak reprezentálva az [EaEU-] intézményekben, és 
hogy [az EaEU] jogszabályalkotása gyakran az orosz jogszabályalkotáson alapul, és nem 
enged a kisebb tagországoknak elengedő beleszólást a megfogalmazásba. […] Nazarbajev 
[aki először javasolta az EaEU létrehozását] nem hagyott kétséget afelől, hogy elvárja: 
az Eurázsiai Unió az integráció gazdasági aspektusaira korlátozza tevékenységét, és nem 
alakít ki olyan politikai struktúrákat vagy intézményeket, amelyek megsértik a tagországok 
szuverenitását”.231 Az a fenyegetés, hogy Oroszország beavatkozik más szuverén országok 
életébe, félreérthetetlenül megnyilvánult, főleg ami a szomszédos posztszovjet országokat 
illeti, amelyeket Oroszország elsődleges célpontként szemel ki magának. Ezek az országok 
nemcsak a közös kommunista történelem miatt vonzóak az orosz birodalmi törekvések 
szempontjából, hanem azért is, mert (a) gyakran patronális rezsimek alatt élnek, (b) 

221 Carmody, The New Scramble for Africa.
222 Turcsányi, „Central and Eastern Europe’s Courtship with China”.
223 Joshi, „China and Europe: Trade, Technology and Competition”.
224 De lásd Kornai, „Frankenstein erkölcsi felelőssége”; Braga és Hall, „China’s Emerging Liberal Partnership 
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227 Kotkin, „Russia’s Perpetual Geopolitics”.
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230 Krickovic, „Imperial Nostalgia or Prudent Geopolitics?”, 521.
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számottevő az orosz kisebbség, vagy mert (c) Oroszország kereskedelmi partnerei, melyek 
egyoldalúan függenek az orosz transzferektől és/vagy földgázszállítástól.

Miközben globális szinten a nukleáris fegyverzete és a Biztonsági Tanácsban viselt 
állandó tagsága is garantálja Oroszország politikai súlyát, regionális szinten a szomszédaival 
szemben alkalmazott háromféle stratégia teszi fontos politikai szereplővé.232 Ezek a stra-
tégiák az autokrácia-támogatás, a katonai beavatkozás és a „Gazprom-diplomácia”. 
Az autokrácia-támogatás a mi felfogásunkban az autokratikus áttöréseknek és a stabilizált 
patronális autokráciák tartós továbbélésének a módszeres támogatását jelenti.233 Tény, 
hogy a színes forradalmak után a legyőzött csúcspatrónusok nem egyszer Moszkvába 
menekültek, s ez azt jelzi, hogy Putyin barátságosan viszonyul az ilyen törekvésekhez,234 
míg az orosz beavatkozás Ukrajnában, Belaruszban és az iszlám történeti régióban a helyi 
egypiramisos rendszerek támogatásának jele volt, legyen szó akár szilárd rendszerektől, 
akár a megalapozásukra tett kísérletről.235 Putyin autokráciák iránti elkötelezettsége 
természetesen nem értékkoherens, mint a nyugati demokrácia-támogatás, hanem funk-
cionalitás-koherens [→ 6.4.1.]: nem úgy érdekli az autokrácia terjedése, mint a világ elé 
állított ideális modellé, hanem mint biztosítási kötvényé Oroszország számára, mellyel 
megpróbálja kiküszöbölni a térség demokratizálódásával járó negatív externáliákat.236

Másodszor, a katonai beavatkozás legfontosabb példája a Krím annektálása, 
ami a nemzetközi közösséget heves bírálatokra és súlyos gazdasági szankciókra késztette 
Oroszországgal szemben.237 Vezető orosz elemzők úgy vélik, hogy Putyinnak további tervei 
vannak a katonai beavatkozásra és a NATO-val szembeni erődemonstrációra, beleértve 
a taktikai atomfegyverekkel való fenyegetést.238 Ukrajna autonómiájának megsértésén 
túl Putyin Belarusz Oroszországba történő integrálásának is híve, ezt azonban az ottani 
csúcspatrónus, Lukasenka ellenzi.239 Itt kell megemlítenünk, hogy Oroszország két orosz 
etnikai enklávét is támogat, a Dnyeszter Menti Köztársaságot (Moldovában) és Dél-
Oszétiát (Grúziában), melyek korábban a szovjet birodalom részei voltak, az átmenet után 
pedig megkísérelték az elszakadást.240

A „Gazprom-diplomácia” azt jelenti, hogy Oroszország kihasználja az aszimmetrikus 
kölcsönös függőségből fakadó alkuerejét, azaz egy olyan erőforrástól (a földgáztól) való 
egyoldalú függést, amelynek a szállítását a csúcspatrónus diszkrecionálisan ellenőrzi 
[→ 5.3.4.4.]. A térségben Ukrajna, Moldova, Belarusz és Grúzia a főbb országok, amelyek-
nek tapasztalataik vannak a Gazprom-diplomáciával.241 Az erős kéz politikáján alapuló 
üzleti diplomácia azonban nem korlátozódik feltétlenül a földgáz-ellátásra vagy a poszt-
szovjet országokra. Mint Pomerantsev és Weiss írja, „a Bulgária elleni sertéshús-behozatali 

232 Civilizációs nézőpontú elemzést ad Katzenstein és Weygandt, „Mapping Eurasia in an Open World”.
233 Vö. Bader, Grävingholt, és Kästner, „Would Autocracies Promote Autocracy?”
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tilalomtól a Litvánia elleni olajblokádig és az Oroszországban működő angol cégeknek 
az energiaszerződések újratárgyalásával való megfenyegetéséig a Kreml »a kényszerítő 
bilateralizmus módszeres politikáját alkalmazza, melynek részei a diplomáciai nyomás, 
a kereskedelmi embargó, a szállítási blokádok és […] a földgáz- vagy kőolaj-ellátási 
szerződések«”.242

A Gazprom-diplomáciában megfigyelhető az a tendencia, hogy míg Oroszország a 
volt szovjet köztársaságokat a földgáz árának szabályozásával tartja rövid pórázon, 
a posztszovjet régión kívül a Gazpromot közvetlen lefizetésre és pénzmosásra használják 
együttműködő populisták segítségével. Az egyik példa erre Orbán Viktor és köre, mely 
a MET Holding AG révén potenciális állami bevételeket térített el magánérdekeltségekhez 
egy földgázüzlet útján.243 Egy másik példa Matteo Salvini, akinek régi segítője, Gianluca 
Savoini arról a tervről tárgyalt, hogy több tízmillió dollárnyi orosz olajpénzt juttassanak el 
titokban Salvini pártjához, a Legához.244

Ez átvezet bennünket Oroszország másodlagos célpontjaihoz, amelyeket olyan globális 
szereplők közül választanak ki, akik potenciálisan fenyegetik az orosz patronális 
autokrácia stabilitását és törekvéseit. Oroszország fellépése az EU-hoz és az USA-hoz 
hasonló szereplőkkel szemben az aktorok számos típusát vette célba több szinten. Először 
is úgy kooptálták a nyugati országok egyes politikusait, hogy jövedelmező állásokat kaptak 
orosz vállalatok igazgatótanácsaiban, s ezzel gyakorlatilag Putyin forgóajtó-lobbistái [→ 
3.4.2.] lettek Nyugaton. Nevezetes példa erre Gerhard Schröder egykori német kancellár 
(Gazprom), valamint két osztrák exkancellár, Wolfgang Schüssel (Lukoil) és Christian 
Kern (Oroszországi Vasutak).245 Másodszor, több EU-tagállam populista pártjait szo- 
ros kapcsolat fűzte és fűzi Oroszországhoz, mely utóbbi buzgón támogatja azokat az 
erőket, amelyek megpróbálják aláásni az EU egységét. Mint a nyugati populistákról és 
oroszországi kapcsolatukról szóló egyik tanulmány megállapítja, „a populista pártok egy 
része rutinszerűen becsatornázza a felforgató orosz propagandát és a Moszkva által nyújtott 
autoriter társadalmi megoldásokat, hatalomgyakorlási elveket – ezáltal gyengítve az Európai 
Unióba, a NATO-ba és a liberális demokráciába vetett bizalmat. Bizonyos szereplők (pl.: 
a francia Nemzeti Front) anyagi természetű kapcsolatot is fenntartanak a Kreml-lel”.246 
A liberális demokráciák társadalmi érdekbeszámításos folyamata helyett a tényleges 
erőszakot pártoló paramilitáris csoportok is Oroszország támogatását élvezik,247 s végül 
Putyin patronális autokráciájának megcélzottjai között vannak az egyszerű állampolgárok 
is: ők állnak a Nyugat elleni „információs háború” középpontjában.248 E hadviselésnek 
része az álhírek és dezinformáció politikai indítékú terjesztése [→ 6.4.2.5.].249 Putyin 
patronális autokráciáját azzal is megvádolták, hogy beavatkozik a választási eljárásokba, és 
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megpróbálja a közvéleményt populista győzelmek irányában befolyásolni. Nem régi példa 
erre a 2019-es európai parlamenti választás,250 bár ismertebbek a Donald Trump amerikai 
elnök 2016. évi megválasztása körüli viharok.251

7.4.4. Geopolitikai orientáció és a liberális és patronális rezsi- 
mek és egymás mellett élése az Európai Unióban

7.4.4.1. Mag- és követőállamok a civilizációs gravitációs terekben

Kína és Oroszország birodalmi törekvései nemcsak országuk nagy méretére és hódítások-
kal telezsúfolt történelmére vezethetők vissza. Valójában mindkettő civilizációs magál-
lam, hogy Huntington terminusával éljünk. Mint kifejti, „A kialakuló világpolitikában 
a nagyobb civilizációk magállamai váltják fel a két hidegháborús szuperhatalmat a vonzási 
és taszítási pólusok szerepkörében. Az említett változások a legtisztábban a nyugati, az 
ortodox és a kínai civilizáció vonatkozásában mérhetők le. Ezekben olyan civilizációs 
csoportok alakulnak ki, melyek magukban foglalnak magállamokat és tagállamokat. 
Sőt, a szomszédos országok kultúrájához tartozó kisebbségieket, továbbá […] szomszé-
dos országok más kultúrához tartozó népeit is. E civilizációs tömbökön belül az államok 
gyakran koncentrikus köröket alkotva helyezkednek el a magállam vagy a magállamok 
körül[, azt tükrözve,] hogy az említett államok mennyire azonosulnak vagy integrálódnak 
a tömbbe” (kiemelés tőlünk).252

E ponton visszanyúlunk az első fejezet metaforájához: a magállam imént leírt 
rendező hatását civilizációs gravitációs térnek nevezzük. Ez azt jelenti, hogy nincs 
olyan determinizmus, amelynek jegyében egyes országoknak egyik vagy másik magállam 
tömbjébe kell tartozniuk, de vannak ösztönzők: hatások és kölcsönös függések komplex 
együttese vonzza az országokat egy magállam gravitációs terébe, s így az érintett rezsimek 
könnyebben alkotnak geopolitikai szövetséget a magállammal és egymással. Az első 
fejezetben már tárgyaltuk a nyugati gravitációs tér elsődleges pályákra és rezsimtípusra 
kifejtett hatását [→ 1.5.2.], most viszont más gravitációs tereket és a már berendezkedett 
rezsimek geopolitikai orientációjára tett hatásukat fogjuk tárgyalni.

Kína a kínai civilizáció magállama, de az itt vizsgált posztkommunista térség-
ben nincs olyan ország, amely a gravitációs teréhez tartozna. Az ilyen országok 
– Huntington szerint – a Távol-Keleten és Délkelet-Ázsiában találhatók, például a két 
Korea, Vietnám, Thaiföld, Szingapúr stb.253 Ennek megfelelően egyik posztkommunista 
ország sem Kína-orientált, bár érinti őket Kína föntebb leírt gazdasági terjeszkedése. 
Oroszország viszont, mint az ortodox civilizáció magállama, számos országot tart 
a gravitációs terében, s ezt egészíti ki Putyin politikai és katonai imperializmusa. A civi-
lizációs gravitációs teréhez igazodó „követőállamokat” geopolitikai orientációjuk 

250 Szicherle et al., „Investigating Russia’s role and the Kremlin’s interference in the 2019 EP elections”.
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szerint osztályozhatjuk. Az egyik csoportba tartoznak a teljesen Oroszország-orientált 
országok, így az iszlám történeti régió államai, valamint Belarusz. Utóbbi olyan ortodox 
ország, amely az 1990-es években elidegenedett a Nyugattól,254 és nem keresett alternatív 
orientációt, miközben Oroszország végképp megrögzítette befolyási övezetében. Rouda a 
következőképpen ír erről: „Mivel felismerte, hogy Lukasenka nem fog a Nyugat felé fordulni, 
Putyin igyekezett körülbástyázni a belarusz oroszbarátságból származó előnyöket, elzárva 
az országot minden gazdasági erőforrástól, ami nem volt orosz. Az úgynevezett Eurázsiai 
Gazdasági Uniót ilyen célok szolgálatára hozta létre. Putyin arra törekedett, hogy Belaruszban 
az oroszországi poliarchia erős helyi modelljét hozza lére – azt a modellt, amely annyira 
függene Oroszországtól, hogy még a Lukasenka vezette autonóm belarusz poliarchiának 
sem maradna hely mellette. A Belarusszal szembeni kivételes bánásmód összesen 2007-ben 
14 milliárd amerikai dollárba került az orosz adófizetőknek, s ez a szám 2015-ig csak nőtt”.255

A másik csoportban azok az országok vannak, amelyek megpróbálnak kitörni 
Oroszország civilizációs gravitációs teréből. Földrajzi helyzetük miatt a balti államokra 
kihat Oroszország vonzása, de sikerült visszatérniük nyugati keresztény gyökereikhez; 
2004-ben még az Európai Unióhoz is csatlakoztak a közép-kelet-európai posztkommunista 
országokkal együtt. Ukrajna és Moldova viszont kevésbé volt sikeres. Azonkívül, hogy az 
ortodox kereszténység civilizációjához tartoznak, a siker elmaradása itt annak is betudható, 
hogy mindkét ország megosztott a nemzeti identitás tekintetében: egyes (etnikai) 
csoportok nyugati fordulatot akarnak, míg mások szorosabb kötődést alakítanának ki 
Oroszországgal. Way három régióra osztja Ukrajnát: mint írja, „a nyugat-ukrajnaiak 
inkább az Európai Unió és a NATO mellett állnak, s kevésbé hívei Oroszországnak és a 
FÁK-nak, mint keleti honfitársaik,” míg „Közép-Ukrajna az ország ingarégiója. […] Az 
1990-es évek elején […] inkább az oroszbarát politikai erőket támogatta, de a 2000-es évek 
közepéig fokozatosan átsodródott a nyugatbarát oldalra”.256 Ami a moldovaiakat illeti, „az 
ország megőrizte »mély« megosztottságát Moldova geopolitikai orientációjának ügyében 
– körülbelül egyharmad támogatta az Oroszországhoz fűződő erősebb kapcsolatokat, 
egyharmad szemben állt Oroszországgal, és egyharmad semleges volt. A moldovai vezetők 
»egyenlően oszlottak meg« az ügyben, hogy inkább Európa-párti vagy […] oroszpárti 
politikát kellene folytatni, és »az identitáskérdés maradt a kevés ideológiai téma egyike, 
amelyben a pártok különböztek egymástól«”.257

Az előző bekezdésekből kiderülhetett, hogy az orosz gravitációs térrel ellentétes olda-
lon a nyugati civilizáció jelenti a fő rivális gravitációs teret. Ha az egykori kommunista 
országokat tekintjük, ez a tér magában foglalja a posztkommunista világ nyugati keresztény 
történeti régióját, benne Közép-Kelet-Európával és – az orosz gravitációs térből való 
sikeres kiszakadásuknál fogva – a balti államokkal. A civilizáció többféle ágens útján 
működik: az országok integrálását a nyugati civilizációba (a) katonailag az amerikai 
vezetésű NATO,258 (b) gazdaságilag és politikailag az Európai Unió hajtotta végre.259 
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Amit Levitsky és Way a „kötődés és befolyás” kettősével jellemez [→ 1.5.2.], az részben 
a gravitációs tér maga, részben pedig az annak eredményeként kialakult gazdasági és politi-
kai kötések, amelyek végül az EU-csatlakozáshoz vezettek. Pontosabban azt is mondhat-
nánk, hogy a „kötődés” főként a történeti aspektust jelenti, mármint a civilizációs össze-
tartozás következtében természetes módon képződő kötéseket, míg a „befolyás” a Nyugat 
civilizációs integrálást célzó aktív politikájára utal.260 Az USA-val ellentétben azonban az 
Európai Unió csak félkész civilizációs mag – pontosan ebből fakadnak a posztkommunista 
országok belépése után felmerült ellentmondásai és gondjai.

7.4.4.2. Nemzetközi integrációk és az Európai Unió mint félkész 
gravitációs mag
Míg bilaterális megállapodás bármely két ország közt létrejöhet, a geopolitikai orientáció 
arra utal, hogy egy országot egy bizonyos civilizációs maghoz aránytalanul hangsúlyosabb 
politikai és gazdasági kapcsolatok fűznek, mint más magországokhoz. Közelebbről nézve 
az országok csatlakozhatnak (a) nemzetközi szövetségekhez, például olyan katonai szö-
vetséghez, amelynek aláírói arra szerződnek, hogy megvédik egymás területét (pl. NATO), 
és/vagy (b) nemzetközi integrációkhoz, ahol az országok egységesítik szabályozásaikat 
és eljárásaikat, részben lemondanak szuverenitásukról, és bizonyos konkrét ügyek erejéig 
úgy kezdenek működni, mintha egy állam lennének (pl. EU).261 Ha az ilyen integrációkat 
vizsgáljuk, három szempontból lehet elemezni őket:

 ◆ az integráció mélysége, vagyis azoknak az ügyeknek a skálája, melyekben az egyes 
országok egy államként működnek. Balassa Béla klasszikus tipológiája alapján262 
az integráció szintjeit mint egymásra épülő interpretációs rétegeket [→ 2.4.] kü-
lönböztethetjük meg: (a) szabadkereskedelmi övezet, ahol a tagállamok lebontják 
egymás között a vámokat; (b) vámunió, amelyet a harmadik országok felé irányuló 
vámok egységesítése, valamint az áruk és szolgáltatások tagok közti szabad áram-
lása jellemez; (c) közös piac, ahol a munkaerő és a tőke is szabadon áramolhat; (d) 
egységes piac, ahol megszüntetik a nem vám jellegű akadályokat is, a gazdaságpo-
litikákat pedig összehangolják; (e) gazdasági unió, melyben közös fizetőeszköz is 
van, és integrálják a gazdaságpolitikát; s végül (f) politikai unió, ahol mindezeken 
túl a politikai hatalom és a törvényhozás egy részét is közösségi szintre emelik át;263

 ◆ az integrációban érintett rezsimek sokfélesége, mely egyszersmind az integráció 
kohéziójának a mércéje. Ugyanis a különböző rezsimek különböző uralmi elitjei 
más-más elvek alapján működnek, eltérő közpolitikai (szakpolitikai, hatalmi vagy 
patronális politikai) preferenciáik vannak, és más-más alapon, különböző rövid és/
vagy hosszú távú célokkal vesznek részt az integrációban;

 ◆ az integráció védekező mechanizmusai, melyek azokat a folyamatokat jelentik, 
amik semlegesítik vagy korrigálják a destruktív tendenciákat, hogy ne vezessenek 

260 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 38–54.
261 Idevágó elméletek áttekintését adja Reus-Smit és Snidal, The Oxford Handbook of International Relations.
262 Balassa, The Theory of Economic Integration.
263 Palánkai, Az európai integráció gazdaságtana, 20–21.
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az integráció lényegének lerombolásához [→ 4.4.]. Más szóval védekező mechaniz-
musok azok a szervezet rendelkezésére álló eszközök, amelyekben megtestesül a 
tagállamok „fegyelmezésének” képessége, rászorítva őket az integráció szabályai-
nak betartására, illetve eltántorítva őket az integráció kohéziójának szétzilálásától.

A védekező mechanizmusok egyik fő funkciója éppenséggel az volna, hogy fenntartsák a 
tagok homogenitását a rezsimspecifikus vonásaik tekintetében. Az integráció kohéziója 
nem követeli meg, hogy ugyanolyanok legyenek az ország- és közpolitika-specifikus 
vonások: nem kell, hogy a részt vevő kormányzatoknak közösek legyenek a szakpoliti-
kai preferenciáik, csak arra van szükség, hogy képesek legyenek összeegyeztetni az 
érdekeiket, s hogy közös nevezőre jussanak a formális politika, az informális normák és 
hatások kérdésében. Hasonlóképp nem követelik meg azt sem, hogy ugyanazok legyenek 
az országspecifikus vonásaik, így például – liberális demokráciák esetében – ugyanúgy 
épüljön fel országaikban a jóléti állam vagy pont ugyanolyan legyen a demokratikus in-
tézményrendszer,264 azt azonban megkövetelik, hogy legyenek liberális demokráciák, azaz 
tartsák tiszteletben a közösség alapértékeit.265 Hogy mennyire szembeszökő ez a kérdés, 
az természetesen az integráció mélységétől függ, a rezsim-homogenitás pedig önmagában 
semmiképpen nem garantálja az integráció kohézióját. A rezsim-heterogenitás viszont 
súlyosan veszélyezteti a kohéziót, mivel a különböző típusú uralmi elitek más-más módon 
fogják fel az integráció céljait, és nem találhatnak közös nevezőt ahhoz, hogy egy bizonyos 
módon tartsák fenn és őrizzék meg az integráció alapjait.

Az Oroszország mint civilizációs mag körüli nemzetközi integrációk között 
megemlíthetjük a Független Államok Közösségét (FÁK), az Eurázsiai Vámuniót (EaVU) 
és a már említett EaEU-t. Ezek az integrációk azért stabilak, mert nem mélyek és/vagy a 
rezsimek szempontjából homogének. A FÁK elvileg integrálhatná a posztszovjet országokat, 
de valójában a több ezer dokumentumának és határozatának kevesebb mint 10 százalékát 
ratifikálták a tagállamok.266 Az EaVU egy vámunió, az EaEU pedig egységes piac; mindkettő 
mélyebb integrációt követel meg, de egyszersmind rezsim-homogenitást is. Igaz, a tagok 
némelyike (Örményország és Kirgizisztán) patronális demokrácia, míg mások (Belarusz, 
Kazahsztán és Oroszország) patronális autokráciák, de valamennyien patronális rezsimek, 
azaz megállapodásaik patronális vezetők között jönnek létre. Mivel egy gazdasági integráció 
tagjai, a patrónusok családi üzleteket ütnek nyélbe az emberi jogok feszegetetése vagy a 
demokratikus jogok megsértésének szóba hozása nélkül. Úgy is mondhatnánk, hogy a tagok 
kompatibilisek egymással, hiszen valamennyien a patronalizmus és az ideológiaalkalmazó 
populizmus talaján állnak [→ 4.2.3., 6.4.1.]. Ám ahogy föntebb már említettük, ezekben 
az integrációkban a kisebb tagállamok tartanak Oroszország túlerejétől, és nem kívánják 
politikai unióvá fejleszteni az EaEU egységes piacát. Emellett pedig kisebb-nagyobb 
súrlódások több mint lehetségesek olyan csúcspatrónusok között, akiknek szeme előtt 
főként saját fogadott politikai családjuk érdekeinek érvényesítése lebeg, nem pedig az 

264 Nem foglalkozunk bővebben a jóléti államok és a liberális demokráciák változataival, mivel ezek főként 
Nyugaton érvényesek, nem pedig a posztkommunista régióban [→ 2.3.2.]. Mérhetetlen mennyiségű 
irodalom áll rendelkezésre ezekről a változatokról; a már hivatkozott példákhoz lásd Arts és Gelissen, 
„Models of the Welfare State”; Lijphart, Patterns of Democracy.

265 Tavares, „Jelentés az alapvető jogok helyzetéről”.
266 Krickovic, „Imperial Nostalgia or Prudent Geopolitics?”, 506.
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integráció többi tagja iránti szolidaritás. Még egyszer: a rezsim-heterogenitás veszélyes 
a kohézióra, de a fordítottja nem igaz, a rezsim-homogenitás nem a kohézió garanciája. 
Utóbbi csak annyit jelent, hogy az integráció elkerüli a rezsim-heterogenitást, vagyis azt az 
elemet, ami viszont az egyet nem értés garanciája lenne.

Az orosz autokráciatámogatást tekinthetjük védekező mechanizmusnak, mert 
pontosan azt jelenti, hogy az integráció vezető ereje aktívan igyekszik megakadályozni 
a rezsim-heterogenitás kifejlődését [→ 7.4.3.2.]. Másfelől az Egyesült Államok demokrá-
ciatámogatása (a) bomlasztó erő, ha az autokráciák rezsim-homogén integrációit 
veszi célba, de ugyanakkor (b) védekező erő, amikor a demokráciák rezsim-heterogén 
integrációira irányul.267 Ami azonban a közép-kelet-európai posztkommunista országo-
kat illeti, az Európai Unió feladata volt, hogy politikailag és gazdaságilag a nyugati civilizá-
ciós tömbbe integrálja őket.

A liberális demokrácia és a piacgazdaság alapjaira épített EU268 ugyan nemzetközi 
integráció, de mint korábban jeleztük, csupán „félkész gravitációs mag”. Az EU-
nak számos szerkezeti-felépítési hibája van, amelyek miatt képtelen lehorgonyozni 
egyes országokat a nyugati civilizációs tömbben, és amelyek a saját belső kohézióját is 
veszélyeztetik. Először is az EU mély, de töredezett integráció.269 Egyrészt minden 
tagállam az egységes piac résztvevője, és még törvényhozási szuverenitásának egy részét 
is átadta, így az EU részben politikai unióvá vált. Másrészt hiányzik a koherens gazdasági 
unió, mivel csak az országok egy részében (az eurózónában) közös a fizetőeszköz, és 
még az ő gazdaságpolitikájuk sem egységes a fiskális politika tekintetében.270 Másodszor 
az EU jellemzője a rezsim-heterogenitás. Az EU-tagállamok többségének nyugati 
liberális demokráciája mellett van egy konzervatív autokratikus kísérlet (Lengyelország, 
[→ 7.3.3.2.]), egy, a demokrácia patronalizálását célzó kísérlet (Csehország [→ 7.3.3.3.]), 
legalább két patronális demokrácia (Bulgária és Románia [→ 7.3.2.3.]) és egy patronális 
autokrácia (Magyarország, [→ 7.3.3.4.]). E rezsimek közül a patronális autokrácia 
a leginkább romboló hatású, mert inkompatibilis a nyugati tagállamokkal, illetve 
tágabban az EU politikai (liberális demokrácia) és gazdasági alapjaival (piacgaz-
daság). Ezzel szemben a lengyelországi konzervatív autokratikus kísérlet romboló 
hatása főként politikai, a patronális demokráciáké és a cseh kísérleté pedig gazdasági 
inkompatibilitásból fakad.

Harmadszor, az EU-nak nincsenek hatékony védekező mechanizmusai, amelyek 
megóvnák és erősítenék a rezsim-homogenitást.271 Hogy ezt világosabban lássuk, érdemes 
szemügyre venni az Európai Unió és az Egyesült Államok szankcióinak eltérő logikáját, 
mögöttes feltételezéseit és hatásmechanizmusát (7.7. táblázat).

Az európai szankciók alkalmazásának két fő területe van. Az egyik, tágabb értelemben 
vett európai fellépési lehetőség az Európa Tanács keretében Strasbourgban működő Emberi 
Jogok Európai Bírósága, a másik pedig kifejezetten az EU által működtetett szankciók 
lehetősége. Az előbbihez a nemzeti igazságszolgáltatási eljárások kimerítése után lehet 

267 Nodia, „External Influence and Democratization”; Carothers, „Democracy Aid at 25”.
268 Lásd Devuyst, „The Constitutional and Lisbon Treaties”.
269 Az Európai Unió részletes ismertetését adja például Jones, Menon és Weatherill, The Oxford Handbook 

of the European Union.
270 Bajnai, „A gazdasági válságtól a politikai válságig”.
271 Vö. Scheppele, „Az EU eljárásai Magyarország ellen”.
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egyedi esetekben fordulni. Ilyen esetekben az actio popularis intézménye azonban nem 
alkalmazható, azaz a bíróság kialakult gyakorlata csak nagyon szűk esetkörben engedi, 
hogy ne közvetlenül az állami jogsértés áldozata forduljon a bírósághoz. Ez azt jelenti, 
hogy egy-egy, az európai normákat sértő nemzeti törvény sértettjeinek maguknak kell 
a bírósághoz fordulniuk, a tagállami szintet is figyelembe véve gyakran sokéves procedúrára 
számítva.272 Az eljárás mögöttes feltevése, hogy egy-egy eset demonstratív hatása arra 
kényszeríti a szóban forgó nemzeti intézményeket, hatóságokat, hogy generálisan 
változtassanak a helyzeten, amellett hogy a konkrét esetben kártérítés fizetését írják 
elő a panaszos számára. Ez azonban csak akkor működik, ha nem tudatos kormányzati 
akarat következménye a nemzetközileg elfogadott normák megsértése, vagyis ha nem 
az integráció liberális demokrata alapjainak és a rezsim patronális uralmi elitjének az 
inkompatibilitásából fakad.

A másik fő mechanizmus (azaz a szűk értelemben vehető „EU-szankciók”) eszközei 
az uniós alapokhoz való tagállami hozzáférés korlátozása, illetve felfüggesztése. 
Kisebb jelentőségű normasértések esetében az alkalmazott uniós metódus az ún. „kötele-
zettségszegési eljárás”, melynek lényege, hogy a tagállam uniós jogsértését az Európai 
Bizottság megvizsgálja, majd amennyiben a tagállammal folytatott tárgyalásának ered-
ményeit nem tartja kielégítőnek, a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság elé viheti 
a kérdést. Legvégső esetben az érintett tagállam pénzbeli szankciókra számíthat, azaz 
a bíróság által megállapított összeget kell megfizetnie büntetés jelleggel. Másfelől az 
a gyakori uniós eszköz, ami kifejezetten az uniós források tisztátalan felhasználása 
esetén alkalmazható, nem más, mint azok egy részének felfüggesztése, ki nem fizetése 
vagy egyenesen visszafizettetése. Ennek azonban korlátot szab mindenféle nemzetközi 
politikai megfontolás. Így ez eddig, bármennyire elterjedtek lehetnek a korrupció tünetei, 
az uniós forrásoknak csak egy töredékét érintette.

Az EU ilyen szankcióit hadviselési terminológiával olyan lokális szőnyegbombá-
zásnak lehet tekinteni, ahol alapvetően polgári áldozatok vannak. E szankciók mögöttes 
feltevése az, hogy a források felfüggesztése, megvonása az állampolgárok számára fontos 
beruházások elmaradását eredményezi; ettől növekszik az elégedetlenség; a kormány 
ugyanakkor el akarja kerülni az ezzel járó népszerűségvesztést; így változtat a politikáján, 
ami feleslegessé teszi további szankciók foganatosítását.273 Brüsszel a demokrácia tanulási 
folyamataként képzeli az eseményeket, ahol a tanulók maguk is érdekeltek átmenni a 
demokráciavizsgán. A valódi helyzet azonban merőben más. Miután a retorziók elindítását 
számos politikai és bürokratikus tényező akadályozza, és ha el is indul az eljárás, abban 
személytelen intézmények gyakorlatát kifogásolják, a kormányzat képes elhárítani magáról 
a közvetlen felelősséget. Sőt, még fel is használhatja az alkalmat arra, hogy nemzeti 
szabadságharca részeként értelmezve az eseményeket, saját magát áldozatként bemutatva 
EU-ellenes érzelmeket keltsen [→ 4.2.3.].

A külső korlátok természetük szerint passzívak: nem aktív politikaformálók, leg-
feljebb a demokratikus értékeket sértő politika vagy a voluntarista gazdasági cselekvés 
határait jelzik. Az EU, feltételezve az alapvető értékközösséget, a figyelmeztetések 
– s ezen keresztül a belátás – mechanizmusára épül. A kétfajta szankcióban közös, 
hogy a vitatott cselekmények, például a korrupció számonkéréséhez csak a meggyőzés 

272 Lattmann, „Európa tehetetlensége a posztkommunista államokkal szemben”, 185–191.
273 Sedelmeier, „Political Safeguards against Democratic Backsliding in the EU”.
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képességét vethetik latba; ösztönözhetik, hogy működésbe lépjenek a demokrácia önvé-
delmi mechanizmusai az igazságszolgáltatási rendszer vezetésével. Ám ez hiú remény 
olyan rezsimmel szembesülve, ahol az értékközösség hiányzik. A nemzetközi szervezetek 
könnyen a diktatúrákkal szembeni fellépés szokásos csapdájába kerülhetnek: a szankciók 
érzékenyen érinthetik az adott ország polgárait, míg a politikai rezsimet nem ingatják meg. 
Sőt, a külső figyelmeztetések, szankciók azt a veszélyt is felidézik, hogy a hatalom gyakorlói 
az egyensúlyi állapot fenntartásához még nagyobb arányban használnak a joguralmon 
kívüli, kényszerítő eszközöket, és a „nemzeti önvédelem” ürügyén képesek mozgósítani 
híveiket.

Az amerikai szankciók eddigi leglátványosabb eseteként 2014 októberében egy 
Fidesz-közeli napilap adta hírül, hogy egy amerikai elnöki rendelet, a 7750-es számú, 
„A korrupcióban résztvevő vagy abból hasznot húzó személyek egyesült államokbeli 
belépésének felfüggesztéséről” szóló proklamáció alapján magyar kormányzati szereplők 
kerültek azok listájára, akiktől az amerikai hatóságok megtagadják a beutazási vízumot.274 
Néhány nap után Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke nyilvánossá 
tette, hogy ő az egyike az érintett személyeknek. Esetében a kiváltó ok, ahogy – Jancsics 
szerint – „két egymástól független forrás is állítja, a magyar kormányhoz közel álló 
szereplők két amerikai cégtől követeltek kenőpénzt adókedvezményért és áfakulcs-
változtatásért cserébe. A kenőpénzt egy kormányközeli alapítványon keresztül kellett volna 
kutatási és elemzési megrendelések formájában kifizetni, állítólag 2 milliárd forint közeli 
értékben. A felajánlásban állítólag az is benne volt, hogy a NAV a cégek üzleti ellenfeleire 

274 „Amerikai cégek ellen vizsgálódik a NAV”.

7.7. táblázat. Az EU és az USA szankcióinak eltérő logikája.

EU-szankciók USA-szankciók

a szankcionáló 
eljárás elindítása bürokratikus, nehézkes, politikai alku tárgya lehet

részben politikai mérlegelésen alapul, de 
a megkörnyékezett vállalkozók bejelentési 
kötelezettsége is eljárásindítási kényszert teremt

a szankcionáló 
eljárás leállítása politikai alku tárgya lehet az eljárást nem lehet leállítani, ha elindult, 

akkor kikerül a politikai alkuk köréből

a szankcionáló 
eljárásban 
megcélzottak köre

a feltételezett törvénytelenségeket elkövető in-
tézmények, így a bűncselekmény és az elkövető 
közti kapcsolat nehezebben megszemélyesíthető 
és kommunikálható

a feltételezett törvénytelenségeket elkövető 
személyek, ez megszemélyesített narratívát 
tesz lehetővé

a megcélzottak 
kiválasztásában rejlő 
üzenet

érintetlenül hagyja a személyi felelősség kérdését, 
és így biztosítja, hogy a maffiaállam patronális 
szolgái továbbra is részt vegyenek a törvénysértő 
kényszermechanizmusok működtetésében; a csúcs- 
patrónus védernyő-nyújtó képessége nem csorbul

a fogadott politikai család tagjai sérthetetlen- 
ségének és a csúcspatrónus által nyújtható 
védelem eróziója, ezáltal elbizonytalanítja 
a maffiaállam patronális szolgáit, érdemes-e 
részt venniük a törvénysértő eljárásokban

a szankciók kritikai 
horizontja kormánykritikus rendszerkritikus
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szintén milliárdos nagyságrendű bírságokat szabna ki, ezzel jelentősen gyengítené a kon-
kurenciát és komoly piaci előnyhöz juttatná az amcsikat. Mivel a megzsarolt vállalatok 
nem adták be a derekukat, a NAV elkezdte szorongatni őket, ezért azok végül felnyomták 
az egész társaságot a kormányuknál. Az, hogy nagy valószínűséggel NAV-os csúcsvezetők 
is az amerikai tiltólistán vannak, egybecseng ezzel a verzióval.”275 De mivel az amerikai 
hatóságok nem büntetőjogi eljárást kezdeményeztek, hanem csak egy hatósági beutazást 
tiltó döntést hoztak, az ügy részleteit nem lehetett a maguk teljességében megismerni.

Az EU „szőnyegbombázási” gyakorlatával szemben az amerikai szankciók in-
kább olyan GPS-vezérelt rakétatámadáshoz hasonlíthatók, amelyben feltételezik, hogy 
a törvénytelenségek nem a rendszer ellenében elkövetett eseti, szétszórt korrupciós cselek-
mények, hanem a rendszer központilag szervezi, de legalábbis jóváhagyja őket. Ennek 
megfelelően nem feltételezik, hogy a demokratikus önkorrekció mechanizmusai majd 
megoldják a helyzetet, hanem közvetlenül a törvénytelenségek kezdeményezőit veszik 
célba, és mintegy lézerpontossággal próbálják a feltételezett törvénytelenségeket és a 
korrupció tetteseit szankcionálni. Így a kormányzati próbálkozások ellenére is nehezen 
fordítható az akció ténye propagandisztikusan az Egyesült Államok ellen: az akció a 
magyar polgárok érdekeit nem sérti, sőt inkább megerősíti őket az ország politikai 
vezetéséről alkotott kritikus véleményükben.

Az amerikai szankciók a maffiaállam Achilles-sarkát találják el: érvénytelenítik 
a csúcspatrónus adta védernyőt [→ 3.6.3.1.]. A maffiaállam lényege, hogy a patrónus 
udvartartásának felhatalmazása vagy akár utasításai alapján elkövetett törvénytelen-
ségeknek a különböző apparátusokban ülő végrehajtói a fogadott politikai család védel-
me alatt állnak. E nélkül a maffiaállam nem tudná a közhatalom eszközeit illegális kény-
szerítésre használni. Ennek a védettségnek a törékenységét, korlátozottságát demonstrálta 
a vízummegtagadási szankció, és villantotta fel további – például a külföldi bankszámlák 
befagyasztásának – lehetséges folyományait.

Az Egyesült Államoknak ennélfogva megvannak az eszközei, hogy globálisan érvé-
nyesítse befolyását, akár az USA civilizációs magállami szerepéből fakadó demokrácia-
támogató politikájának formájában, akár úgy, hogy tudatos támadással gyengítik a 
potenciálisan szubverzív patronális rezsimeket. Ezzel szemben az Európai Unióban még 
a meglévő védekező intézkedések foganatosítását is korlátozza az EU nehézkessége az 
intézmények létrehozásában és eljárások lefolytatásában. Miközben fokozza a nyomást, 
ahogy némely kormányintézkedések lépésről lépésre rongálják a demokráciát, egyre 
világosabb, mennyire korlátozottak az eszközei a demokratikus normák helyreállítására.276 
Kénytelen konkrét témákról vitákba bonyolódni, miközben hiába küzd azzal a kihívással, 
hogy legitimen bírálja a tágabb autokratikus kontextust. Ellentétben az EU-n kívüli 
patronális rezsimekkel, a posztkommunista tagállamok nem lehetnek számára „ők” 
– úgy kell bánnia velük, mint „közülünk” valókkal, s ez már a kezdő pillanatban 
fegyvertelenné teszi az EU testületeit. Az EU-nak végeredményben hiányoznak az 
eszközei, hogy kezelni tudja az újabb tagállamok olyan magatartását, amelyet egyes szerzők 

275 Jancsics, „A rejtélyes 7750: diszkrét és drasztikus”.
276 Egy ezzel összhangban lévő, pesszimista olvasat Lattmann Tamásé (Lattmann, „Európa tehetetlensége a 

posztkommunista államokkal szemben”), míg egy optimistább, lentebb tárgyalt narratívát közöl Bozóki 
és Hegedűs, „A kívülről korlátozott hibrid rendszer”.
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„csatlakozás utáni huliganizmusként” jellemeztek.277 Mindeközben az olyan rezsimek, 
mint Orbán patronális autokráciája, már rutinosak abban, hogyan lehet a látszat kedvéért 
bevezetni néhány kiigazítást, míg a patronalizmus rezsimspecifikus vonásai változatlanok 
maradnak.278

A patronális autokráciák természetüknél fogva ássák alá a liberális demokráciák 
közösségeit, már csak azért is, mert bűnöző államok [→ 2.4.]. A patrónus udvartartása 
és kliensei olyan aktusokat követnek el, amelyek még a saját törvényeik szerint is 
bűncselekménynek számítanak [→ 4.3.4.3.], és pontosan ez az oka, hogy semlegesítik 
a jogi kontrollmechanizmusokat, így az ügyészi szervezetet [→ 4.3.5.]. Eltérően azonban 
a hagyományos maffiától, amelynek elég, ha a saját környező államának kontrollját tudja 
kijátszani, a bűnöző államnak a nemzetközi színtéren is biztosítania kell büntet-
lenségét. Ennek egyik módja, hogy a populista narratívát használja, és a „nemzeti 
szabadságharc” jegyében a nemzeti szuverenitásra apellál.279 Amikor egy patronális 
rezsim nemzeti szuverenitásra tart igényt, az valójában nem más, mint ahogy a bűnöző 
büntetlenséget követel magának: azt követeli, hogy nyugton lophasson, mentesen az EU 
és a nyugati adófizetők figyelő tekintetétől [→ 4.2.3.]. Másfelől Orbán azt is megkísérelte, 
hogy kihasználja az EU egyik strukturális hibáját: a nagyszámú vétólehetőséget a 
döntéshozatalban. Érdemes a 17-18. századi lengyel nemesi köztársaság történetét 
felidézni, ahol a nemesek vétójoga a Szejmben (liberum veto) azt eredményezte, hogy 
kétszer csonkították meg, majd – végül – felosztották a környező hatalmak között Európa 
korábban legnagyobb kiterjedésű birodalmát. Az EU-s vétók rendszere lehetőséget teremt 
arra, hogy egyes tagállamok zsarolóblokkokat hozzanak létre, amelyek ellehetetlenítik 
mind általában az integrációt, mind pedig az olyan lépéseket, amik a tagállami bűnszerve-
zet büntethetetlenségét megtörhetnék. Orbán már megpróbált ilyen szövetséget alakítani 
a visegrádi országokkal (Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovákiával), majd pedig a 
nyugati populistákkal, egyelőre mérsékelt sikerrel.280

De az érdeksemleges bürokratikus akadályokon túl valódi ellenérdekeltségek is 
akadályozzák a bomlasztó rezsimekre adandó hatékony választ: (1) a jobb- és baloldalra 
egyaránt jellemző „piszkos pártszolidaritás”; (2) az EU-n belüli koalíciós érdekek; (3) 
konfliktusminimalizálási törekvések a bírált országokban működő gazdasági érdekeltsé-
gek védelmében [→ 7.4.5.]; és (4) a tágabb geopolitikai megfontolások.281 A helyzet az, hogy 
az EU geopolitikai megfontolásokból nem engedheti meg, hogy az orosz civilizációs tömb 
a Lajtáig, azaz Magyarország nyugati határáig terjedjen. A nyugat-európai politikai elit – 
hátat fordítván a berlini fal ledöntését kísérő romantikus hitének és eredeti küldetésének 
– napjainkban Kelet-Európa lemaradó részét mindinkább gazdasági befolyási övezetnek, 
nem pedig kulturális partnerének látja. Így könnyen lehet, hogy a Kelet-Európa iránti 
szolidaritást és a konvergenciapolitikát egyszerűen az appeasement politikája váltja fel. 
Ahelyett, hogy ebben az pufferzónában nagy költséggel megszilárdítanák a demokráciákat, 
minimális költséggel megbékítik a patronális rezsimeket.

277 Ganev, „Post-Accession Hooliganism”.
278 Lásd például Vörös, „Hungary’s Constitutional Evolution During the Last 25 Years”, 188–198.
279 Ablonczy, „General Narrative”.
280 Magyar és Madlovics, „Bűn és büntetlenség: A magyar maffiaállam és az EP-választások”.
281 Ara-Kovács, „Nemzeti diplomácia helyett családi üzlet”.
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Végül érdemes mostani gondolatmenetünk fényében újra felidézni Levitsky és Way 
elméletét a nyugati kötődésről és befolyásról. Saját terminológiánkkal így foglalhatnánk 
össze a két kutató érvelését: a nemzetközi közösségek, szövetségek és integrációk ter-
mészetüknél fogva a rezsim-homogenitás felé tartanak, részint magállamaik tudatos 
erőfeszítései nyomán (befolyás), részint pedig a gazdasági, kormányközi, technokratikus, 
szociális, információs és civiltársadalmi kötések nagy száma miatt (kötődés).282 Mint a két 
szerző fogalmaz, a kelet-európai országok számára „az EU és az Egyesült Államok volt 
gyakorlatilag »az egyetlen játék a pályán«”, s emiatt „fokozottan ki voltak téve a nyugati 
demokratizáló nyomásnak”.283 Vitába szállnak azokkal a kritikusokkal, akik szkeptikusan 
ítélik meg az EU-nak a keleti országok működésére tett hatását, és leszögezik, hogy 
„a demokrácia lényegi elemeinek tekintetében […] az uniós kondicionalitás szembetű-
nően hatékony volt” (kiemelés az eredetiben).284

Egyfelől van egy olyan, gyakori ellenvetés, hogy az uniós kondicionalitás ugyan 
hatékony, mielőtt egy ország belép az integrációba, de a csatlakozás után már nincs 
hatása. Ezt jelenti a csatlakozás utáni huliganizmus: a patronális uralmi elitek sok mindent 
megtesznek, hogy helyet kapjanak az EU húsosfazeka körül: teljesítik a koppenhágai 
kritériumokat, hogy élvezhessék a közös piac minden előnyét, valamint a strukturális 
és kohéziós alapból jutó járadékokat [→ 7.4.6.2.]. De mihelyt tagokként jogosulttá válnak 
ezekre az előnyökre, úgy érzik, szabadon vehetik semmibe a közösségi normákat, és 
folytathatják patronális üzelmeiket az uniós reagálás nehézkességének, valamint annak 
az ismeretében, hogy az EU nem az elkövetőket bünteti, hanem az országukat. Máshogy 
fogalmazva, az EU a közös értékrend szórványos, eseti megsértésének inkább a mediáción, 
beláttatáson vagy bírósági úton alapuló korrigálására van felkészülve, mintsem a liberális 
demokrácia szisztematikus lebontási kísérletének megakadályozására. Azzal áltatja magát, 
hogy akit beengedtek a klubba, az már „nem köp a padlóra”, legalábbis nem percenként, 
így nincsenek is eszközei az ilyen „szokások” kivédésére. Valójában a hivatalos megfigyelők 
mai napig hajlamosak a rendszerszerű eltéréseket múlékony „gyermekbetegségeknek” 
tekinteni: makacsul tartja magát az a képzet, hogy mivel az EU tagállamai formálisan 
a nyugati civilizációs tömb tagjai, egy sem lehet közöttük, amelyik letér a „helyes útról”.285

Másfelől fogalmi keretrendszerünk nyomán itt finomíthatjuk is a gondolatme-
netet: a nyugati kötődés és befolyás rezsim-homogenizáló ereje attól függ, hogy az 
országban az EU-csatlakozás előtt végbement-e már az antipatronális átalakulás. 
Mint föntebb kifejtettük, az alakzatváltozások kétszintű megközelítése elkülöníti a sze-
mélytelen intézmények és a személytelen hálózatok szintjét. Az előbbi szint változását 
a „demokratikus” és „antidemokratikus átalakulás”, az utóbbiét pedig a „patronális” és 
„antipatronális átalakulás” kifejezésekkel ragadtuk meg, miközben mindkét szint változhat 
egymástól függetlenül (egyszintű átalakulás) vagy egyszerre is (kétszintű átalakulás) [→ 
7.3.4.1.]. Levitsky és Way helyesen állapítják meg, hogy a tagjelölt államokra vonatkozó 
EU-kondicionalitás a személytelen intézmények, azaz a demokratikus átalakulások 

282 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 43–44.
283 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 42.
284 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 90.
285 Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy ha elismernék a nyugati tömb egyik tagjának autokratikus voltát, 

az lépéskényszert vonna maga után, miközben a nyugati magországok vagy nem tudnának, vagy nem 
akarnának cselekedni.
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szintjén hatékony volt, azonban a személyes hálózatok szintjén a hatásfoka legalábbis kétes. 
Általánosságban azt lehet mondani, hogy a kétszintű átalakulás eseteiben, amikor a 
személytelen intézmények szintjén végmenő változásokat antipatronális átalakulás kísérte, 
rezsimhomogenizációról és a nyugati civilizációs tömbbe való tényleges integrálódásról 
beszélhetünk. Ahol azonban csak egyszintű átalakulás zajlott le, ott a demokratikus 
átalakulás nem jelentett többet az intézményi díszletek fejlődésénél. Ezekben az esetekben 
a nyugati kötődésnek és befolyásnak nem valódi demokratizálódás volt a következ-
ménye, hanem csak álcázás [→ 6.5.]. Az ilyen rezsimek uralmi elitjei felismerték, hogy 
az országnak nem kell liberális demokráciának lennie, elég, ha annak látszik – legalábbis a 
nyugati megfigyelők szemszögéből, akik az egyszintű szemlélethez vannak szokva.

A legjobb példa erre alighanem Magyarország. Orbán a társadalmi érdekbeszámítás 
semlegesített intézményei [→ 4.3.] között építette fel és működteti egypiramisos patronális 
hálóját, miközben „pávatánca” során (ahogy ő nevezte ezt a taktikát) kozmetikai módo-
sításokkal igyekszik megbékíteni bírálóit, és az uniós fórumokon következetesen tagadja, 
hogy megsértené az Unió alapelveit.286 A demokráciáról alkotott nyilvános kép fenntar-
tásának ezzel rokon módszere a „reputáció tisztára mosása”, amikor is a patronális ak-
torok PR-cégek, fizetett lobbisták és szakértői csoportok segítségével igyekeznek minél 
kedvezőbb színben feltűnni a nemzetközi közvélemény előtt.287 Egy másik technika, amikor 
az ország az uniós szabványtól eltérően végez statisztikai számításokat; ez több vita forrása 
is lett Magyarország, illetve az EU statisztikai hivatala között, főként az államadósság 
kérdésében.288 Az EU patronális rezsimjei effajta eszközökkel gondoskodtak a kifinomult 
álcázási rendszerekről, miközben a látszólag demokratikus intézményeket informális 
patronális hálók működtetik.

Az EU-nak átengedett szuverenitás túlnyomórészt közpolitika-specifikus ügyekkel 
kapcsolatos, mint például az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő áramlását szabá-
lyozó formális keretek uniformizálása. Ez a szemlélet jól alkalmazható liberális demokrá-
ciák integrációjához – ahol a politikai aktorok szakpolitikai preferenciái különbözhet-
nek, de a rezsimpreferenciáik nem –, azonban tarthatatlan más típusú uralmi elitekkel 
szemben, amelyeknek tényleges jellegét nem a formális törvények és szabályozások, hanem 
a személyes hálózatok szintjére visszavezethető jellemzők határozzák meg (informális pat-
ronális hálók). Az egyetlen rezsimszintű korlát, amit az EU állít, a személyes szabad-
ságjogok védelmével kapcsolatos, és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) és az 
Európai Unió Bírósága határozatai útján érvényesíthető.289 Ez részben megakadályozza, 
hogy a patronális tagállamok a polgáraikból szolgákat csináljanak [→ 3.5.1.], azaz a sze-
mélyes szabadságjogokat, így a szólásszabadságot, a mozgási szabadságot és a fizikai 
támadástól való mentességet jobban garantálja, míg a politikai szabadságjogokat nem. Az 
autokratizálódó rezsim eme „liberális deformációja” világosan kiolvasható a magyarországi 
patronális autokráciára vonatkozó nemzetközi demokráciaindexekből is.290

286 Vö. Ara-Kovács, „Nemzeti diplomácia helyett családi üzlet”, 262–265.
287 Cooley, Heathershaw és Sharman, „Laundering Cash, Whitewashing Reputations”, 44–49. A préda-

vadászattal kapcsolatban a reputáció tisztára mosásával ellentétes fogalmat, a „hírnév-bemocskolást” 
használtuk [→ 5.5.4.1.]. Magyarország esetéről lásd Kőműves, „Közel egymilliárdot költött idén a 
kormány arra, hogy jobb véleménnyel legyen róla Washington”.

288 Csaba, Válság-gazdaság-világ, 229.
289 Bozóki és Hegedűs, „A kívülről korlátozott hibrid rendszer”, 20–25.
290 Benedek, „De-demokratizáció Magyarországon a demokráciaindexek fényében”.
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A patronális rezsimeket azonban az informális intézmények dominanciája jellemzi. 
Ha a személyes szabadságjogokat nem lehet formálisan korlátozni, mert a rezsimnek be 
kell tartania az európai bíróságok határozatait, a vezető informális patronális hálónak 
csak kerülőút-megoldást kell keresnie: megtalálnia az elitérdek érvényesítésének, vagyis 
a hatalomkoncentráció és a személyes vagyonfelhalmozás ikermotívumai [→ 2.3.1.] 
megvalósításának eszközeit. Az EU-n belül a patronális rezsimek kénytelenek a demok-
rácia nyelvén kifejezni szándékaikat és igazolni cselekedeteiket. Ez szűkebb keretek közé 
szorítja a patronális aktorok eszköztárát, de még így is képesek informális szándékaik 
szerint használni a megmaradt formális intézményeket, megváltoztatni a szabályozá-
sokat, vagy olyan, személyre szabott kombinációban alkalmazni őket, amely végül is az 
elitérdek érvényesüléséhez vezet [→ 4.3.4.2., 5.5.4.]. Ugyanakkor az EU-jog sok tényleges 
megsértésének nincs köze a személyes szabadságjogokhoz, hanem például ahhoz 
fűződnek, hogy az illetékesek az uniós alapokból érkező transzfereket a fogadott politikai 
családhoz csatornázzák [→ 5.3.3.3.]. Ezek miatt nem indul büntetőjogi eljárás, vagy ha 
igen, minden hatás nélkül az EU védekező mechanizmusainak föntebb leírt gyengesége 
miatt. A rezsimspecifikus vonások tekintetében Orbán ugyanazt éri el, mint Putyin, 
miközben Románia is eléri azt, amit Kirgizisztán – csak több a papírmunka. S bár 
ezeket a korlátozásokat lehet nyűgnek tekinteni, paradox módon a rezsim stabilitásához 
járulnak hozzá, mert az átlagember a mindennapi életében kevésbé érzi elnyomottnak 
magát [→ 6.3.], és még az elégedetlenek is szabadon elhagyhatják az országot [→ 6.2.2.1.].

Az Európai Unió – félkész civilizációs gravitációs mag lévén – azzal a dilemmával 
szembesül, hogy a nyugati civilizáció politikai húzóerejét képviselje, vagy csak a gazda-
ságit. Egyszerűen fogalmazva, az EU intézményei képviselhetnek értékközösséget 
is, érdekközösséget is. De mivel nincsenek megfelelő eszközei, hogy a tagállamokat a 
nyugati civilizációhoz kösse, az EU nem lehet értékközösség: alig találnak közös nevezőt 
az elkötelezett liberális demokráciák és az EU-ban járadékvadászként működő pat-
ronális rezsimek. Ráadásul míg az EU vonzerejét és gravitációs húzását gyengítik 
meglévő problémái, az ortodox civilizáció gravitációs tere – ahol Oroszország aktívan 
igyekszik aláásni a Nyugatot [→ 7.4.3.2.] – befolyást gyakorol az EU posztkommunista 
tagállamaira. A két civilizációs térnek éppen ellentétes a fókusza: az EU a személytelen 
intézmények szintjére, míg Oroszország a személyes hálózatok szintjére összpontosít. 
Azaz Putyin azon dolgozik, hogy a helyi uralmi eliteket bekösse patronális hálójába,291 
miközben a közép-kelet-európai és balkáni csúcspatrónusok Putyin segítségét keresik 
törvényes és törvénytelen szolgáltatások formájában.292 Mondani sem kell, hogy őt nem 
érdekelik a célországok formális intézményi változásai vagy a demokráciájuk minősége 
– ez csak az EU-t foglalkoztatja, amikor kifogásolja, hogy a személytelen szabályok képte-
lenek megakadályozni a korrupciót mint „devianciát” az „alapjában véve demokratikus” 
országokban. Mivel az EU nem ismeri fel a korrupció rendszerszerűségét, sem Oroszor-
szág befolyását a patronális hálózatokra, és mindezeket elszigetelt „hiányosságoknak” látja, 
ki van téve annak a veszélynek, hogy egyes tagállamait kooptálják az ortodox civilizációs 
gravitációs térbe.293

291 Shentov, Stefanov és Vladimirov, The Russian Economic Grip on Central and Eastern Europe.
292 Deák, „A paksi bővítés szakpolitikai és uralmi dilemmák fogságában”; Chayes, „The Structure of 

Corruption”, 519–523; Stoyanov, Gerganov és Yalamov, „State Capture Assessment Diagnostics”.
293 Orbán kooptálásáról a „keleti nyitás” fedőideológiájának örvén lásd Magyar, A magyar maffiaállam 

anatómiája, 269–275.
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Az integráció reformját, amely elengedhetetlen az EU kohéziójának növeléséhez, 
egy ideig lehet halogatni úgy, hogy érdekközösségek formálódnak nyugati és keleti 
tagállamok között (ahogyan például – mint lent bővebben is tárgyaljuk – Németország 
megvédi Magyarországot, ameddig Orbán adókedvezményekkel támogatja a német mul-
tinacionális cégeket). Ám az EU előbb-utóbb vagy (a) a kétsebességes Európa irányába lép 
tovább, ahol a „kezelhetetlenek” megrekednek a nyugati és az orosz gravitációs tér közötti 
pufferzónában, kimaradva a nyugati tagállamok (valószínűleg az euróövezeti tagok) 
mélyebb integrációjából,294 vagy (b) a föderális Európa irányába mozdul el, a közösségi 
jogalkotás körének határozott kibővítésével. Ehhez azonban az kellene, hogy Európa 
polgáraiban a nemzeti és az európai identitás érzése egyenrangúan erős legyen.

7.4.5. Kapitalista függés és a lokális patronális hálók globális 
kapcsolódásai

A politikai integrációk gyakran erős gazdasági kötődésekkel kezdődnek, azok viszont 
minden nemzetközi integrációnak kulcsfontosságú elemei. A hidegháború idején az 
Egyesült Államok és általában a nyugati civilizációs blokk képviselte a kapitalizmust a 
kommunizmussal szemben. Ennek megfelelően a nyugati tömb országai magukévá tették 
a szabadkereskedelem eszméjét, és a 20. században megjelentek az erős transznacionális 
vállalatok (TNC-k) is.295 A Szovjetunió összeomlása után a nyugati integrációt választó 
posztkommunista országok hamarosan belefonódtak a globális kereskedelembe, sokkal 
inkább, mint az ortodox civilizáció gravitációs terében maradók.

Daniel Gros egy tanulmányában áttekinti a gazdasági kötődések posztkommunista 
régióbeli fejlődését, összehasonlítva az EU posztkommunista tagállamait a FÁK-orszá-
gokkal.296 Elemzéséből három sokatmondó tényt emelünk ki. Az első, hogy a nyugati 
orientációjú országok sokkal korábban kötöttek nemzetközi kereskedelmi egyez-
ményeket, mint a FÁK tagállamai. Az EU és Közép-Kelet-Európa átmeneti gazdaságai 
között már 1991-ben létrejöttek bilaterális megállapodások, Csehország, Lengyelország, 
Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia pedig 1995-ben a Kereskedelmi Világ-
szervezet (WTO) tagjai lettek, elkötelezvén magukat nemzetközi kereskedelmük liberali-
zálása mellett. Ezzel szemben a FÁK-országok közül a WTO által ajánlott szabadkeres-
kedelmi keretrendszert 2000 előtt csak Kirgizisztán fogadta el; Oroszország belépése 
2012-ig, Tádzsikisztáné 2013-ig, Kazahsztán pedig 2015-ig váratott magára, míg Azer-
bajdzsán, Belarusz, Türkmenisztán és Üzbegisztán megfigyelői státuszt foglalnak csak el 
(2021-ben).297

Másodszor, az EU-tagállamok jobban integrálódtak a nemzetközi munkameg-
osztásba. Gros statisztikai adatokat idéz arról, hogy mekkora a hazai hozzáadott érték 
aránya az egyes országok kivitelében – így látható, a termelési lánc mekkora részben van 
az ország határain belül. Ilyen szempontból „Oroszország szélsőséges eset, mert a kivitel 

294 Macron és Gabriel, „Europe Cannot Wait Any Longer”.
295 Greer és Singh, „A Brief History of Transnational Corporations”.
296 Gros, „From Transition to Integration”. Ebben a részben Közép-Európát és a posztszovjet országokat 

vizsgáljuk. Kínáról lásd Wei, Xie és Zhang, „From »Made in China« to »Innovated in China«”.
297 Gros, „From Transition to Integration”, 235–237; „WTO Members and Observers”.
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90%-ban helyben megtermelt hozzáadott értéket tartalmaz. Ez az arány nem meglepő, 
hiszen az orosz exportban a nyersanyagok dominálnak. A másik végponton a közép-
európai átmeneti gazdaságok állnak, amelyek erősen integrálódtak az »Európa-gyárba«. 
Ezekben az országokban a kivitel bruttó értékének alig több mint a fele képvisel hazai 
hozzáadott értéket”, és az sem természeti erőforrásokból származik.298 Harmadszor, és ezzel 
szoros összefüggésben, a Nyugat-orientált posztkommunista országok fejlődésében 
központi szerepet játszottak a külföldi működőtőke-befektetések (FDI). Gros kifejti, 
hogy a rendszerváltó privatizáció [→ 5.5.2.] során és utána az FDI tőke és know-how 
behozatalát is jelentette, amit egyesített a térségben elérhető, viszonylag jó minőségű 
humán tőkével. Így a befektetők megkerülhetetlen aktorok lettek a helyi gazdaságokban.299 
Pontosabban, ahogy Dorothee Bohle és Greskovits Béla rámutat, a visegrádi országokban 
és Szlovéniában az FDI főleg komplex feldolgozóipari ágazatokba áramlott, ami fokozta 
az export versenyképességét, de növelte a helyi kormányokra nehezedő nyomást is, 
hogy bőkezű ösztönzőket (adókedvezményeket, kedvező szabályozást stb.) kínáljanak 
a beruházóknak. Ezzel szemben a balti államok „annak előnyét élvezték, hogy egyre több 
FDI áramlott be a bank-, ingatlan- és építőipari szektorba, ami lehetővé tette a gazdaság 
hitel fűtötte növekedését”.300 E két országcsoporthoz képest a FÁK-országokba az 1990-es 
években igen kevés FDI érkezett, a 2000-es évtizedben pedig – természeti adottságaikkal 
összefüggésben – főleg a bányászatba és a lelőhelyek felkutatásába áramlott csak be 
működőtőke [→ 7.4.6.1.].301

Mindez átvezet a nemzetközi gazdasági függés elemzési rétegéhez. Természetesen 
attól a pillanattól fogva, hogy az országok kereskedni kezdenek, kölcsönt vesznek föl 
egymástól és nemzetközi szervezetektől (például az IMF-től), a vállalatok pedig multi-
nacionálissá nőnek, a világ egyetlen nemzetéről sem lehet kimondani, hogy gazdaságilag 
teljesen önálló volna.302 Ám az olyan statisztikák, mint hogy (a) az államadósságból mek-
kora részt képviselnek a nemzetközi tartozások, illetve (b) mekkora a külföldi termelők vagy 
(c) az export részesedése a hazai GDP-ből, segítenek a nemzetgazdaság függés szintjének 
számszerűsítésében.303 A mennyiségi különbségek mellett, minőségi szempontból a poszt-
kommunista térség elemzésében kétféle függést különböztethetünk meg:

 ◆ FDI-függés, mely a működőtőke-befektetések és a TNC-k gazdaságban játszott 
alapvető szerepére utal. Árnyaltabb elemzését adják e dimenziónak a „kapitalizmus 
változatai” paradigma [→ 5.6.] egyes képviselői, akik szerint Közép-Európa FDI-
függő országai osztoznak olyan tulajdonságokban, mint a helyi vállalkozások függő 
pozíciója (egyfelől a TNC-k belső hierarchiájától, másfelől pedig az FDI-tól és a 
külföldi tulajdonú bankoktól mint a beruházási források előteremtőitől), a vállalat-
irányítás TNC-központokból való felügyelete, valamint az a kormányzati stratégia, 

298 Gros, „From Transition to Integration”, 242.
299 Gros, „From Transition to Integration”, 244.
300 Bohle és Greskovits, Capitalist Diversity on Europe’s Periphery, 82–95.
301 Gros, „From Transition to Integration”, 244; Kalyuzhnova és Patterson, „Kazakhstan”.
302 A témáról áttekintést ad Martin, The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade.
303 Huang és Słomczyński, „The Dimensionality and Measurement of Economic Dependency”; Chase-

Dunn, „The Effects of International Economic Dependence on Development and Inequality”.
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hogy félig szabványosított (feldolgozó-) ipari termékek „összeszerelő-platform-
ként” jussanak versenyelőnyhöz;304

 ◆ exportfüggés, mely az exportbevételek alapvető szerepére utal a hazai gazdaság 
stabilitása, illetve az államháztartási egyensúly fenntartása tekintetében. Ha egy 
ország FDI-függő, akkor jellemzően exportfüggő is, kiváltképp ha a TNC-k 
működtetik az említett összeszerelő-platformokat, amelyek elsősorban külföldi 
piacokra termelnek. Egy ország azonban exportfüggő lehet úgy is, ha nem FDI-
függő. Erre a legfeltűnőbb példákat a posztkommunista térségen belül a FÁK-or-
szágokban találjuk: 2014-ben a kőolaj- és földgázbevételek részesedése az összes 
exportból 92% volt Azerbajdzsánban, 77% Kazahsztánban, 56% Oroszországban 
és 91% Türkmenisztánban.305 Ezekben az országokban a természeti kincsekből 
származó bevételek nélkülözhetetlenek a költségvetési egyensúly fenntartásához 
éppúgy, mint a GDP növekedéséhez.306

Ám ahogy a politikai kötődéseknek, a gazdasági függésnek sincs egyértelmű rezsim-
homogenizáló hatása: a függés lehet rezsimstabilizáló és rezsimbomlasztó elem is. 
A kétféle függésnek más-más a kihatása, sőt egy típuson belül is megfigyelhetők változa-
tok. Az FDI-függés nélküli exportfüggés rezsimstabilizáló, ha aszimmetrikus függést 
eredményez, mint azt Oroszország Gazprom-diplomáciája kapcsán föntebb kifejtettük 
[→ 7.4.3.2.]. Ebben az esetben az ország zsarolási potenciálra tesz szert más országokkal 
szemben, ami a nemzetközi színtéren erősíti a rezsimet és megkönnyíti az uralmi elit 
céljainak elérését. Igaz, ha a nemzetgazdasági bevételek jelentős része más országoktól 
származik, az kitettséget is jelent az ő fizetőképességüknek, gazdasági helyzetüknek, va-
lamint az exportált áru világpiaci ára alakulásának. Egy Oroszországról szóló újabb ta-
nulmány azonban kimutatta, hogy míg a pozitív olajár-sokkok növelik a korrupciót és 
szűkítik a demokráciát (vagyis hozzájárulnak a patronális autokrácia stabil működéséhez), 
a negatív sokkok nincsenek hatással az intézmények minőségére, csak a jövedelmet csök-
kentik.307 Noha elkerülhetetlen a bevételcsökkenés, az exportfüggésnek ez az esetleges 
következménye nincs egyértelmű rezsimbomlasztó hatással a patronális autokráciára. Sőt 
az erőforrások elapadása még ahhoz is vezethet, hogy a gazdasági gondok ellensúlyozása 
végett fokozódik az állami vezérlésű kényszer, mint azt az orosz katonai beavatkozások 
fölerősödésén is lemérhettük az olajárcsökkenés nyomán. Összességében az exportfüggés 
rezsimstabilizáló tényezőnek tekinthető Oroszországban, amely egyúttal kiemelt szereplője 
a világ kőolaj-ellátási rendszerének is.308

Az FDI-függéssel együtt jár az autonóm nagyvállalkozók jelenléte a gazdaság-
ban [→ 3.4.1.2.]. Ennek az egypiramisos patronális háló szempontjából komoly rezsim-
bomlasztó potenciálja van, lévén az autokratikus stabilizáció pontosan attól függ, 
hogy a civil társadalom négy autonómiáját – s köztük a vállalkozók autonómiáját is 

304 Nölke és Vliegenthart, „Enlarging the Varieties of Capitalism”.
305 Kalyuzhnova és Patterson, „Kazakhstan”, 99.
306 Paczyński, „The Resource Wealth Burden”.
307 Zakharov, „Asymmetric Oil Price Shocks, Tax Revenues, and the Resource Curse”.
308 Részletesebb elemzést ad Barnes, „Russia’s Potential Role in the World Oil System”.
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– sikerül-e megtörni [→ 4.4.1.3.]. A csúcspatrónus a következő módokon semlegesítheti 
ezt a fenyegetést. Először is megpróbálhatja kiszorítani vagy kivásárolni a cégeket a 
diszkrecionális állami beavatkozás különféle eszközeivel, általában csökkentvén az ország 
FDI-tól való függését. A magyarországi FDI-függő autokráciában számos ilyen irányú 
támadást figyelhettünk meg a szabályozások megváltoztatása, valamint szektorális és 
diszkrecionális adók útján a bank-, távközlési és energiaszektorban.309

Sok esetben azonban a külföldi cégekből nem lehet préda, részint a mobilitásuk miatt, 
részint pedig azért, mert a levadászási szakasszal járó teljesítményromlásuk, zsugorodásuk 
és tömeges elbocsátásaik gazdasági károkat okozhatnának az országnak [→ 5.5.4.1.]. Ha 
ez a helyzet, a csúcspatrónusnak meg kell próbálnia a TNC-ket a rendszerváltásban 
ellenérdekeltté tenni. Máshogy fogalmazva, a csúcspatrónus semlegesítési kísérletének 
eszköze immár a tárgyalás és kooptálás: ráveszi a külföldi hátterű nagyvállalkozókat, hogy 
maradjanak távol a hazai politikától. Egy másik út az, hogy a külföldi cégeket az ellenzék 
támogatásáról lebeszélik, de közben elérik, hogy a vezető politikai elitet támogassák vagy 
(a) gazdasági szívességekkel, például a fogadott politikai család cégeivel kötött szerződések 
útján, vagy (b) politikai szívességekkel, például úgy, hogy hirdetéseket helyeznek el 
a patronális médiában, míg az ellenzéki médiát kerülik.310

A TNC-ket ellenérdekeltté tévő tényezők lehetnek belülről fakadók vagy kívülről 
indukáltak. Ami az előbbieket illeti, a külföldi cégek és befektetők alapvetően nem 
érdekeltek semmilyen váltásban, ha az a nyereségességüket veszélyeztetné. Veszedel-
mesnek tekinthetik a kormány- vagy rendszerváltást, ha (a) hiányzik a hitelesnek és 
kormányképesnek tekintett, erős ellenzék (azaz amiről feltételezhető, hogy hatalmon 
nem teremt majd kaotikus viszonyokat), vagy (b) attól félnek, hogy megszűnnének a már 
meglévő együttműködéseik a fogadott politikai család cégeivel, amelyeknek a státusza 
bizonytalanná válik, ha az új kormány megpróbálja elvenni vagy háttérbe szorítani őket 
egy nem választásos helyreállítás során [→ 4.4.4.1.].311

Másfelől az ellenérdekeltséget a csúcspatrónus aktívan indukálhatja is a TNC-k 
kooptálásával. A posztkommunista országok között Magyarország az egyetlen, amely 
egyszerre FDI-függő és patronális autokrácia (valamint EU-tag) is, úgyhogy itt a be nem 
hódoltatható vállalatokkal formális stratégiai megállapodást kötnek: Audi, Coca-Cola, 
Daimler, GE, Microsoft, Richter, Samsung, Sanofi, Synergon és így tovább.312 A part-
nervállalatok termékeinek nagy része nem a hazai piacon kel el, így lehetetlen megfelelő 
hasznot törvényben kikötni, ugyanakkor magyar munkaerőt foglalkoztatnak, és utánuk itt 
adóznak. Szijjártó Péter külügy- és külgazdasági miniszter 2013-ban még államtitkárként 
úgy nyilatkozott, hogy a stratégiai megállapodások száma ötven fölé is emelkedhet, 
mert „a program felkeltette a vállalatok érdeklődését a kormánnyal folytatott rendszeres 
konzultáció lehetősége miatt. Ez pedig versenyelőnyt jelenthet az egyes cégek számára 

309 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 172–182; Soós, „Sarcolás különadókkal”; Király, „A magyar 
bankrendszer tulajdonosi struktúrájának átalakulása”.

310 Bár a reklám-magánszerződések nem nyilvánosak, magyarországi szakértőknek és tényfeltáró újság-
íróknak tudomására jutott, hogy el-elhangzottak arra vonatkozó kérések, hogy a cégek ne hirdessenek 
az ellenzéki médiában.

311 Valójában egy kapcsolati gazdaságba nem is tud úgy befolyni FDI, ha nem sikerül megállapodnia a 
fogadott politikai családdal. Lásd Chayes, „The Structure of Corruption”, 521.

312 A teljes listáért lásd „Stratégiai partnerségi megállapodások”.
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saját vállalatcsoportjukon belül, az újabb beruházási helyszínek kiválasztásakor.”313 
Ez elég beszédes. Az Átlátszó.hu korrupcióellenes oknyomozó újságírói portál szerint 
„[a] kapcsolatok szorosabbra fűzését szinte minden esetben a kormány kezdeményezte, 
a megkörnyékezett vállalatok nagy része pedig úgy érezte, hogy ez egy visszautasíthatatlan 
ajánlat, amire ha nemet mondanak, kimaradnak bizonyos kedvezményekből, és még 
esetleg az unortodox jogalkotás&adókivetés pallosa is lesújt rájuk. A pletykák szerint 
azonban néhány cég nem félt kosarat adni a kormánynak.”314 A magyar kormány 2018 
végéig 79 stratégiai megállapodást írt alá, melyek közül 75 köttetett külföldi befektetőkkel 
és négy magyarral.315

A stratégiai partnerségi megállapodásokon kívül Orbán a közvetlen pénzügyi támo-
gatások, valamint a gazdasági szabályozás megváltoztatásának eszközét is alkalmazta 
a TNC-k semlegesítésében. Scheiring összefoglalója szerint: „A transznacionális társaságok 
állami támogatása 2004–2010 között 177,3 milliárd forint volt […]. Ehhez képest 2011–
2018 között a nemzetközi cégeknek jutó állami támogatás értéke megduplázódott (263,2 
mrd) […]. A transznacionális társaságok állami támogatásának nagy része összeszerelő-
platformok létesítéséről szólt, 24 esetben szolgáltatóközpontokat támogattak, és mind-
össze 12 esetben innovációs jellegű, K+F [kutatás-fejlesztés] projekteket. […] Végül a 
kormány jelentősen megnövelte a munkaerő mozgását, és csökkentette annak védelmét. 
Az új Munka Törvénykönyve 2010-es bevezetésével egy időben feloszlatta a fennálló 
háromoldalú érdekegyeztető testületet, és úgy alakította át a sztrájktörvényt, hogy szinte 
lehetetlenné tette a közszféra szakszervezeteinek a sztrájkolást. […] 2018 decemberében 
[a kormány] a vállalatok kérésére újra [módosította] a Munka Törvénykönyvét […], amint 
azt egy kormánytag egy interjúban el is ismerte […]. Egyúttal a személyenként kiszabható 
maximális túlóra éves számát 250-ről 400-ra emelték, azaz az alapmunkaidő 20%-ával.”316

Mindez elégségesnek bizonyult a semlegesítés mint cél eléréséhez. A Budapester 
Zeitung főszerkesztője szerint a Magyarországon aktív német befektetők 90%-a Orbánra 
szavazna,317 miközben a német vezetés pajzsként védi Orbánt mind a komoly gazdasági 
szankcióktól, mind pedig attól, hogy kizárják a Fideszt közös pártszövetségükből, az 
Európai Néppártból.318 Gyakran szoktak „német érdekről” beszélni, ám ebben a hely-
zetben valójában identitáshasadás mutatkozik meg: a német cégek érdekeltek Orbán 
támogatásában, amíg garantálja a biztonságos üzleti környezetet és nagy nyereséget, 
a német adófizetők azonban aligha érdekeltek egy bűnöző állam támogatásában, amely 
járadékvadász és kleptokrata eszközökkel csapolja meg az ő adójukból fedezett uniós 
alapokat. A német kormány mindeddig – a jelek szerint – meghajolt a TNC-lobbisták 
által közvetített rövid távú érdekek előtt, és kitartott a bűnöző állam nemzetközi 
büntetlensége mellett – hosszú távon egy olyan rezsim stabilizációját segítve, amely az 
EU-t magát bomlasztja.

A patronális autokrácia FDI-függésének hatásáról általánosságban azt lehet mondani, 
hogy növeli az egyébként be nem hódoltatható külföldi vállalkozások lobbierejét, s 

313 Szíjjártó, Még több stratégiai megállapodás jöhet.
314 Erdélyi, „Milliárdos pályázatok csak stratégiai partnereknek”.
315 Scheiring, Egy demokrácia halála, 233.
316 Scheiring, Egy demokrácia halála, 234–240.
317 Book, „Deutsche Firmen in Osteuropa”.
318 Panyi, „Így fűzte be Orbán Európa nagyhatalmát”.
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azok így jobban beleszólhatnak a kormányzati intézkedésekbe, mint a zártabb rezsimek 
fő gazdasági aktorai [→ 4.3.2.3.]. Lényegében a külföldi vállalkozások egy üzleti csoportot 
alkotnak, melynek működése és belső viszonyai nagyban hasonlítanak a liberális de-
mokráciák üzleti csoportjaihoz, de merőben mások, mint az informális patronális hálók 
[→ 5.4.2.3.].

Mivel a külföldi vállalkozások rendszerint deregulációt és adókönnyítéseket kérnek, 
baloldali kommentátorok hajlamosak mindezt „neoliberalizmusként” értelmezni, az 
államot magát pedig olyan neoliberális államként, amely az autoritarianizmus és a kapi-
talizmus szövetségét testesíti meg.319 Két kérdést azonban tisztázni kell. Az első, hogy 
a neoliberalizmus egy ideológia, tehát a „neoliberális” melléknév ideológiavezérelt aktorra 
utal [→ 6.4.1.], a csúcspatrónus azonban nem ideológiavezérelt, hanem az elitérdek elve 
mentén a hatalomkoncentrációban és a személyes vagyonfelhalmozásban érdekelt [→ 
2.3.1.]. A neoliberalizmus által is hirdetett intézkedések bevezetése nem más, mint 
a külföldi cégeknek adott ajándék: kísérlet arra, hogy kooptálják és így semlegesítsék az 
autonóm, klientúrához nem tartozó aktorokat, és megszilárdítsák a fogadott politikai család 
hatalmi monopóliumát. Ez a lépéssorozat követi a patronális autokrácia és a maffiaállam, 
azaz egy olyan modell logikáját, amelyet ideológiai előfeltevések nélkül, az elitérdek 
elve alapján s annak következményeit a posztkommunizmus makacs struktúráinak 
közegében értelmezve alkottunk meg. E logika szerint egyáltalán nem szükségszerű 
a csúcspatrónus „neoliberalizmusa”: ha az autonóm aktorok, akiket meg akar nyerni, 
másféle szakpolitikát követelnének, ő azt vezetné be. Szerencséjére a munkavállalók 
beleszólástól való megfosztása és a jogaik elvétele jól megfér a klientúratársadalom 
létrehozásának általános céljával (ami viszont nem következik a neoliberalizmusból [→ 
6.2.2.1.]), de a csúcspatrónus olyan intézkedéseket is bevezethet, amelyek különben nem 
lennének összeegyeztethetők az elitérdekkel. Ilyen például egy adókedvezmény, melynek 
révén zsugorodik az elosztható járadék forrása [→ 7.4.6.4.]. Ez azonban csekély ár a be 
nem hódoltatható aktorok kooptálásáért, ha még a lehetőségét is sikerül elkerülni, hogy 
autonómiájukkal veszélyeztessék a patronális rendet.

Ez átvezet a második, általánosabb kérdéshez: a külföldi gazdasági aktorok közpo-
litika-specifikus vonásokra összpontosítanak, a csúcspatrónus pedig rezsimspecifikus 
vonásokra. Egyfelől a vállalkozók elsődleges célja a profitszerzés: csak annyiban érdekeltek 
a demokráciában és a hatalom korlátozásában, amennyiben az őket és a vállalkozásaikat 
megvédi a kormányzat önkényével szemben. Ha azonban a kormányzó aktor egy 
csúcspatrónus, akinek egyértelműen érdeke, hogy megtartsa a szavát, mert jó viszonyt 
akar ápolni a rendszerbe be nem tagolható szereplőkkel, akkor ő is garantálhat biztonságos 
és kiszámítható környezetet – talán még inkább is, mint egy demokratikus állami 
vezető, akinek kevesebb eszköze van a beavatkozásra, kénytelen többféle érdek között 
egyensúlyozni, és leváltható egy választási ciklus után.320 Másfelől a csúcspatrónusnak nem 
esik nehezére, hogy olyan szabályozás-változtatásokat ajánljon fel, amelyeket vagy támogat, 
vagy közömbösek számára, cserébe olyan aktorok semlegesítéséért vagy kooptálásáért, 
akik fontosak neki. A be nem hódoltatható TNC-knek tett szívesség tehát egy kölcsönösen 
előnyös alku terméke, ahol mindkét fél egy általa kevesebbre értékelt dolgot cserél be 

319 Lásd Antal, Orbán bárkája; Gagyi és Gerőcs, „The Political Economy of Hungary’s New »Slave Law«. 
Vö. Bruff, „The Rise of Authoritarian Neoliberalism”.

320 Iványi, „Vörös farok”.
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valami általa többre értékeltre. Így a csúcspatrónus racionálisan cselekszik a maffiaállami 
modellben feltételezett indítékai szerint, és az FDI-függés eredetileg rezsimbomlasztó 
potenciálját rezsimstabilizáló elemmé alakítja át.321

Eddig a patronális rezsimek és a formális gazdasági aktorok közötti nemzetközi 
kapcsolatokkal foglalkoztunk. Azonban a nemzetközi beágyazódást és függést a globá-
lis bűnözői ökoszisztéma kontextusában is értelmezhetjük, azaz a helyi patronális 
hálónak az informális és törvénytelen külföldi csoportoktól való függéseként [→ 5.3.4.3.]. 
A könyvben valójában mindvégig azzal a kimondatlan feltevéssel éltünk, hogy 
az informális patronális hálózatok a rezsimen belül működnek, vagyis a leágazásaik 
megállnak az országhatároknál. Ez a feltevés szükséges volt az ideáltípusok (így maga 
a patronalizmus, illetve a patronalizmust magukban foglaló rezsim-ideáltípusok) egyértel-
mű modellezéséhez. A valóságban azonban ezek a hálózatok gyakran transznacionálissá 
nőnek. Mint Chayes rámutat, „nemigen mondhatjuk, hogy létezett országhatár Viktor 
Janukovics volt elnök ukrajnai hálózata […] és a sokkal erősebb orosz hálózatok között, 
amelyekkel összefonódott. Az […] amerikai uralkodó koalíció tagjai, köztünk Trump 
elnök, a családja és néhány közeli tanácsadója […] csomópontok voltak ebben a hálózatban. 
A moldovai bankszektort is úgy tekinthetjük – legalábbis 2014-ig – mint az orosz bűnözői 
hálózatok tökéletesen integrált elemét. A kirgiz drogkereskedelem szemlátomást átnyúlik 
a határokon, és kiváltképp Oroszországban eresztett gyökereket. Ugyanilyen erős kötések 
léteznek a hírek szerint a két ország kormányzati vezetői között is”.322

A függés ebben a kontextusban három szempontból értelmezhető. Kettőt már 
említettünk az 5. fejezetben: (1) függés nem-bűnöző államoktól, ahol a tulajdonjogok 
védelme és más, a társadalmi cselekvés szféráinak elválasztását biztosító intézmények védik 
a patrónusok offshore-ba menekített vagyonát; és (2) függés privát bűnözőktől, akik a 
hozzájuk fordulóknak különféle szolgáltatásokat nyújtanak (pénzmosás, fantomcégek 
bejegyzése, csempészet, illegális banki tevékenység, a reputáció tisztára mosása és 
hasonlók) anélkül, hogy egy-egy konkrét patronális hálózat mellett elköteleződnének [→ 
5.3.4.3.]. Chayes szerint ilyen vállalkozás a Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi iroda, 
vagy az olyan lobbicégek, mint a reputáció-tisztítással foglalkozó Fabiani and Company.323 
Mind az (1), mind a (2) típusú függés meglehetősen stabilnak látszik középtávon, ugyanis 
az országhatárok és a piacok globálisan átjárhatók, míg a bűnüldözés globális szem-
pontból széttöredezett. Tömören szólva: a pénz nemzetközi, a törvények nem azok.324 
E problémára egyelőre részleges megoldások vannak, mint a bűnüldöző szervezetek 
nemzetközi együttműködése (pl. az Interpol), vagy az olyan jogszabályok, mint a 
híres Magnyitszkij-törvény, amely feljogosítja az Egyesült Államok kormányzatát, hogy 

321 Valójában Scheiring felismeri, hogy Magyarországon „a patrimoniális viszonyok központi felhalmozási 
stratégiává válnak”, Ágh Attila pedig, aki Orbán rezsimjét „neoliberális-autoriter hibridnek” 
tekinti, azt írja, hogy Orbán informális intézményekre épülő, „maffiaszerű” rendszerében „már 
dominánsan érvényesül a politikai szempontú elosztás, ami egyszerre szolgálja az új uralkodó osztály 
meggazdagodását és a hatalom kiépítését-megtartását”. Mindkét szerző láthatóan a közelében jár 
következtetéseink elfogadásának, de ragaszkodnak az osztályalapú elemzés kereteihez, illetve a nyugati 
neoliberalizmus-kritikusok szókincséhez, s ez végső soron eltorzítja a leírásaikat. Lásd rendre Scheiring, 
Egy demokrácia halála, 279; Ágh, „A rendszerváltás terhe”, 162.

322 Chayes, „The Structure of Corruption”, 519–520.
323 Chayes, „The Structure of Corruption”, 520–521.
324 Bullough, Moneyland.
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szankciókat alkalmazzon a bűnözői ökoszisztémában részes oligarchák és poligarchák 
ellen, befagyasztva a számláikat és/vagy megtagadva tőlük az USA-ba való belépést [→ 
7.4.4.2.].325

Amit ebben az összefüggésben még nem tárgyaltunk, az (3) a függés más bűnöző 
államoktól. Ez különösen releváns a birodalmi ambíciókat dédelgető Oroszországban, 
melynek ráadásul a stratégiája tartós elemét képezi a külföldi patronális hálózatok saját 
magához kötése. Utóbbi történhet formális államközi szerződések formájában (mint az 
elosztható járadékforrásokkal támogatott Belarusz és Ukrajna,326 vagy a fegyvereladások-
kal segített Azerbajdzsán327 esetében), de ezeket is a csúcspatrónus diszkrecionális döntése 
alapján kötik meg, a függő viszony létrehozásának céljával. Más esetekben a kapcsolat 
informális, sőt akár kétirányú is lehet. Chayes ír ilyen kölcsönös függésről Oroszország és 
Plahotniuc Moldovája között [→ 7.3.4.4.], ahol az utóbbi hálózata orosz bankokat használt 
fel, amelyek fiktív betétekkel álcázták a moldovai bankok eltűnő tőkéjét, míg az orosz 
patronális elemek a moldovai bankok pénzmosó szolgáltatásait vették igénybe.328

Végül az országoknak a bűnözői ökoszisztémában elfoglalt helyzetét a világrendszer-
elmélet fényében is elemezhetjük. A világrendszer-elméletben a „centrum” azokat az 
országokat jelenti, ahol a globális munkamegosztás haszna, a „periféria” pedig azokat, 
ahol ugyanennek a költségei koncentrálódnak.329 Bár ezt az elméletet formális és törvényes 
gazdasági aktorokra dolgozták ki, némi módosítással az informális és törvénytelen 
aktorokra is alkalmazhatjuk. Így azt mondhatjuk, hogy Oroszország, miközben civilizációs 
magállam, egyszersmind egy bűnözői ökoszisztéma centruma is. Ennek a centrumnak 
a „perifériája” olyan országokból áll, ahol a centrum nem a politikai hatalom fő 
birtokosaival folytatja törvénytelen ügyleteit, hanem a hatalom helyi birtokosai akarata 
ellenére, tipikusan alkalmi jelleggel. Oroszország esetében ilyen lehet az Egyesült Királyság 
(különös tekintettel Londonra) és Franciaország, ahol pénzmosást és más korrupt 
ügyleteket bonyolítanak le [→ 5.3.4.2.]. Ezzel szemben a „félperiféria” olyan országokra 
utal, ahol a centrum a politikai hatalom fő birtokosaival folytatja törvénytelen 
ügyleteit, például a helyi csúcspatrónussal, aki ennélfogva részesül a haszonból, de 
emellett patrónus–kliens kapcsolatba is kerül a centrumország csúcspatrónusával. Ebbe 
a kategóriába tartozik Magyarország, ahol a paksi atomerőmű és más üzletek révén Orbán 
fogadott politikai családja félperifériás vazallusi helyzetben van bekötve Putyin bűnözői 
ökoszisztémájába.330

325 Knight, „The Magnitsky Affair”.
326 Pikulik, „Belarus, Russia, and Ukraine as Post-Soviet Rent-Seeking Regimes”.
327 Lásd az A.6. ábrát Chayes, „The Structure of Corruption” c. tanulmányában.
328 Lásd a C.4-5. ábrákat Chayes, „The Structure of Corruption” c. tanulmányában.
329 Alapmű a témában Wallerstein, Bevezetés a világrendszer-elméletbe. Egy marxista ihletettségű elemzésért, 

mely a hazai kapitalizmus és társadalom viszonyait próbálja a világrendszer-elmélet segítségével 
értelmezni, lásd Éber, A csepp.

330 Deák, „A paksi bővítés szakpolitikai és uralmi dilemmák fogságában”.
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7.4.6. Természeti erőforrások és az elosztható járadék más 
forrásai

Bár a patronális rendszerek rezsimspecifikus vonása, hogy a korrupció felülről indí-
tott formáira hagyatkoznak [→ 5.3.2.3.], országspecifikus különbségek vannak abban, 
hogy honnan szerzik a pénzüket. „Pénzen” általában a járadékot értjük, avagy az olyan 
nyereséget, amely a verseny hiányából fakad formális vagy informális diszkrecionális 
bánásmód (azaz a korrupció) eredményeképp [→ 5.4.1.]. A járadékok nemcsak a személyes 
vagyonfelhalmozás miatt, hanem a rendszer fennmaradása végett is nélkülözhetetlenek. 
Ameddig ugyanis a lojalitást járadékosztással honorálják, az uralmi elit tagjainak jó okuk 
van a csúcspatrónus támogatására: „a megélhetésük forrása az, hogy lojálisak maradnak 
a rezsimhez, ezért ha a politikai rend összeomlana, majdnem annyi vesztenivalójuk van, 
mint a vezetőnek”.331

A járadékok kapcsán az alapvető kérdés az, hogy mi áll a rezsim rendelkezésére: 
milyen járadékoltatható erőforrásokat tud elérni, melyek jövedelmeit aztán eloszthatja 
a fogadott politikai család tagjai között. A járadékforrásokat a következő dimenziók men-
tén elemezhetjük:

 ◆ jövedelmezőség, mely egyaránt utal a nyereség mértékére és a begyűjthető járadék 
mennyiségére;

 ◆ a járadékbegyűjtés egyszerűsége, mely arra utal, hogy (1) mekkora formális és in-
formális infrastruktúrára van szükség az erőforrás nyereségessé tételéhez és a pat-
ronális hálózatot gyarapító járadék-beáramlás fenntartásához, és (2) hogy meny-
nyire nehéz kikapcsolni a járadékbegyűjtést akadályozó kontrollmechanizmusokat;

 ◆ természetes élettartam, avagy az az időtartam, ameddig az adott erőforrás sokko-
kat, azaz váratlan és kiszámíthatatlan eseményeket nem számítva képes járadékot 
szolgáltatni;

 ◆ függés a rezsim működésétől, azaz mennyire van szükség a rezsim aktív részvéte-
lére abban, hogy az erőforrás jövedelmező és/vagy elérhető maradjon a patronális 
hálózat számára.

A következő szakaszokban e négy szempont szerint elemezzük az elosztható járadék kü-
lönböző forrásait. Hogy milyen járadékforrások elérhetőek egy patronális hálózat számára, 
azt befolyásolja az ország földrajzi helyzete, valamint nemzetközi politikai és gazdasági 
kapcsolatai is. Bár a potenciális források széles skálája elképzelhető, most a posztkom-
munista térségben elérhető négy legfontosabbat elemezzük: a természeti erőforrásokat, 
a nemzetközi transzfereket, a zsákmánycégeket és -bankokat, valamint az államháztartást.

331 Boutton, „Of Terrorism and Revenue”, 364. Lásd még Bratton és Ban de Walle, Democratic Experiments 
in Africa.
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7.4.6.1. Kőolaj és földgáz

A járadék egyik fő forrását a természeti erőforrások, egyszerű definícióval a nem termelt 
eszközök jelentik. Ezek nyilvánvaló példái a kőolaj és a földgáz – mindkettő kivételesen 
fontos több FÁK-országban.

Vizsgáljuk meg ezt a két természeti erőforrást a föntebb vázolt négy aspektus mentén. 
Először is, a jövedelmezőséget tekintve ezek a természeti erőforrások rendkívül nagy 
bevételeket garantálnak, mind a piacuk keresleti oldala miatt (valamennyi modern 
országban állandó a kereslet e két erőforrás iránt), mind pedig a kínálati oldal miatt (a 
természeti erőforrások rendszerint földrajzilag koncentrálódnak, ezért egy-egy ország 
könnyen lehet lokális monopolista a saját környezetében). Mint az előző részben említettük, 
az olyan országokban, mint Azerbajdzsán, Kazahsztán, Oroszország és Türkmenisztán a 
természeti erőforrások adják az export és az államháztartási bevételek oroszlánrészét.332 
A kőolaj és a földgáz jövedelmezősége azonban nemcsak piaci logikából, azaz piaci alapú 
nyereségességből fakad: ezekben az országokban e két természeti kincs a kormányzati 
járadékvadászatnak is fő célpontja, vagyis a nyereséget jóval a rendes piaci szint fölé 
duzzasztják [→ 5.4.2.1.].

A 7.25. ábra Gaddy és Ickes oroszországi járadékokról szóló becslését illusztrálja, 
s jól láthatóan mutatja, hogyan követte a járadékok dinamikája a rezsim változásait. Az 
1973-as olajválság után a tervgazdaságra jellemző mesterségesen alacsony energiaárak 
tetemes járadékokat generáltak a szovjet gazdaságban, ezeknek a haszonélvezői azonban 
nem egyes emberek vagy vállalatok voltak, hanem általában a szovjet birodalom részei. 
A járadék-allokáció országról országra eltérhetett ugyan diszkrecionális alapon, de nem 
a pártfőtitkárok vagy az ő nómenklatúrájuk szívta fel magánhasznukra a járadékokat. 
A járadékok az 1980-as években tetőztek, majd ahogyan a birodalom – és az addig 
egységes energiaipar – szétesett, fokozatosan csökkentek. A járadékok szintje tovább esett 
a rendszerváltás után, és hullámvölgybe ért az oligarchikus anarchia idején, amikor az 
állam meggyengült, és nem létezett egy, az állami intézményeket egymagában ellenőrizni 
és a járadékképzés minden lehetőségét kiaknázni képes patronális hálózat. Majd az 
ezredfordulón a járadékok ismét növekedni kezdtek: ez volt az az időszak, amikor Putyin 
szerezte meg a hatalmat, aki felismerte, hogy ha Oroszországban valaki a természeti 
erőforrások piacát ellenőrzi, akkor annak a politikai hatalom fölött is monopóliuma 
van.333 Végül a járadékok az egekbe szöktek, miután Putyin maga alá rendelte a versengő 
patronális hálózatokat a járadékforrásaik elvételével: központilag vezérelt céglerablással 
átvette a Jukosz olajtársaságot, a regionális kormányzóktól pedig elragadta az ország 
erőforrás-kitermelő vállalatainak adóbevételeit. Így alakulhatott ki 2003–2004-ben az 
orosz egypiramisos patronális háló.334

332 Kalyuzhnova és Patterson, „Kazakhstan”; Barnes, „Russia’s Potential Role in the World Oil System”.
333 Politkovszkaja, Orosz napló, 180. A Putyin-korszak előtt a Jukosznál és a Gazpromál uiralkodó 

korrupcióról lásd Browder, Vörös jelzés, 139–151.
334 Åslund, „Russian Resources”.
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Amióta Putyin patronális autokráciává változtatta Oroszországot, a járadék összege mesz-
sze meghaladja a szovjet korban begyűjtöttet – és megváltozott az elosztás célcsoportja 
is. Napjainkban csak részben használják a rezsimstabilitás fenntartására, orosz emberek 
kooptálására és a szomszédos autokráciák segítésére (ártámogatások útján). A járadék 
más elemei kifejezetten a személyes vagyonosodást, azaz a fogadott politikai család 
tagjainak és cégeiknek a támogatását szolgálják. Gaddy és Ickes végigkövetik a jára-
dék különböző elemeinek útját Putyin centralizált és monopolizált járadékképzési 
rendszerében. Szerintük (1) a formális nyereség megoszlik az újrabefektetés és a formális 
és informális tulajdonosok személyes vagyona között, míg (2) az informális, rejtett 
nyereség a formális tulajdonosoknál marad, akik saját gazdagodásuk érdekében rejtik el 
a nyereség ezen részét a csúcspatrónus elől. Másfelől (3) a formális adók befolynak az 
államháztartásba, mely felett – a bábparlamenten keresztül – a csúcspatrónus rendelkezik 
[→ 4.3.4.4.], és (4) az informális adók, azaz a védelmi pénzek [→ 5.3.3.1.] a regionális 
patrónusok és a helyi közösség tagjai között oszlanak meg. Végül (5) többletköltségek 
keletkeznek, ahogy túlárazott szerződéseket kötnek a fogadott politikai család versenyen 
kívüli cégeivel, méghozzá – a szerzők szerint – általában Putyin informális patronális 
utasítására, aki az energiajáradékok átcsatornázásának ezt a módszerét használja az orosz 
gazdaságban keletkező zsákmánybuborékok „borogatására” [→ 5.5.4.3.].335

A második aspektus a járadékbegyűjtés nehézségének foka. A járadékbegyűjtés 
egyfelől könnyű, mivel a kőolaj és a földgáz ún. tisztán fogott eszközök (purely captive 

335 Gaddy és Ickes, „Russia’s Dependence on Resources”, 317–324.

7.25. ábra. Kőolajból és földgázból származó oroszországi járadékok 1950 és 2010 között (a kőolaj- 
járadékok feketével, a földgázjáradékok szürkével, milliárd 2011-es árfolyamú amerikai dollárban). Forrás: 
Gaddy és Ickes (2013, 315).
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assets). Ezt a terminust Vahabitól kölcsönözzük: az olaj és a gáz olyan erőforrás, aminek 
a lelőhelye mozdíthatatlan, illetve amit az állam ki tud sajátítani, így aligha kerülhető 
el, hogy a politikai elit rátegye a kezét, ha történetesen az ő területén van.336 Másfelől a 
kőolaj és a földgáz kitermeléséhez és szállításához fizikai infrastruktúrára van szükség, 
így nehéz gépi berendezésekre és csővezetékekre. Az ilyen infrastruktúra költséges és 
nehezen megépíthető, de ugyanakkor éppen ezek a tulajdonságok teszik a csővezetékeket 
fontos monopol-erőforrássá, ha már egyszer a patronális rezsim birtokában vannak. 
Szemben a Gazprom-diplomáciával, vagyis ahelyett, hogy „a más országokba való szállítás 
leállításával fenyegetne, Oroszország megtehetné, hogy lezárja azokat a csővezetékeket, 
amelyek más országok kőolaját szállítják át a saját területén vagy annak közelében. A nyu-
gati finanszírozású CPC olajvezeték Kazahsztánból a Kaszpi-tenger északi peremén át 
az oroszországi Novorosszijszk kikötőjébe vezet, míg a szovjet korban épült csővezeték 
Türkmenisztánból és Kazahsztánból szállít olajat Közép-Oroszországba és az Európa felé 
irányuló fő vezetékekbe. Ezek az exportáló országok tehát viszonylag gyenge pozíciót 
foglalnak el a tranzitvám-tarifákról vagy mennyiségi kvótákról folyó alkukban” (kiemelés 
az eredetiben).337

Harmadszor, a kőolaj és a földgáz természetes élettartama meglehetősen nagy. Igaz, 
egyik sem megújuló erőforrás, és – mint Gaddy és Ickes rámutat – a mai járadék (nyereség) 
egy részét új lelőhelyek keresésére és fejlesztésére kell fordítani. Ez azonban (a) vagy nem 
releváns rövid és középtávon, mivel a jövőbeli termelésbe való beruházás eltolható a 
jövőbe, a jövőbeli megrendelők terhére,338 vagy (b) valójában a járadékvadászat további 
forrásának nyit ajtót, amikor FDI-t vonnak be a túlárazott és szorosan a fogadott politikai 
családhoz kötött bányászatba és lelőhelykutatásba.339 Mint Chayes írja, „a [patronális] háló 
ellenőrizte állami vállalatok, amilyen az azerbajdzsáni SOCAR [Azerbajdzsáni Állami 
Olajvállalat], azt várják el a nemzetközi beruházóktól, hogy alakítsanak vegyesvállalatokat, 
vagy vásároljanak konkrét eladóktól. A nemzetközi partner előbb-utóbb ráébred, hogy 
akár tetszik, akár nem, becsatlakozott a hálóba”.340

Végül a patronális háló számára alighanem az a természeti kincsek legfőbb vonzereje, 
hogy gyakorlatilag függetlenek a rezsim működésétől. A természeti erőforrásokat nem 
gyártják: ha a földben vannak, a területet ellenőrző bármilyen rezsim igényt tarthat rájuk. 
Sőt, igazság szerint az adott területet ellenőrző bármely hálózat igényt tarthat rájuk: mint 
azt az ún. „nyersanyagátok” irodalmának több képviselője hangsúlyozza, az erőforrásbőség 
kihatással van egy ország rezsimspecifikus vonásaira, amennyiben hozzájárulnak vagy (a) 
az autokráciák stabilizációjához, vagy (b) a rezsim polgárháborús széthullásához.341 
E jelentős, a rezsimek belső logikájára és dinamikájára gyakorolt hatás miatt némely szer-
zők az erőforrásbőség mentén definiálják az egyes rezsimeket, olyan fogalmakat használva, 

336 Vahabi, „A Positive Theory of the Predatory State”, 160–164. Ugyanő árnyaltabb elemzést is ad egy 
közvetlenül a témáról szóló tanulmányában: Vahabi, „The Resource Curse Literature as Seen through 
the Appropriability Lens”.

337 Barnes, „Russia’s Potential Role in the World Oil System”, 158.
338 Gaddy és Ickes, „Russia’s Dependence on Resources”, 324.
339 Franke, Gawrich and Alakbarov, „Kazakhstan and Azerbaijan as Post-Soviet Rentier States”, 120.
340 Chayes, „The Structure of Corruption”, 521.
341 Vahabi, „The Resource Curse Literature as Seen through the Appropriability Lens”.



7.4. Túl a rezsimsajátosságokon: ország- és közpolitika- specifikus vonások • 753

mint „járadékos állam” [→ 5.4.2.4.] vagy a „petroállam”.342 A mi terminológiai logikánk 
azonban más: szerintünk az erőforrásbőség nem rezsimspecifikus vonás, úgyhogy 
nem is építjük be az államot vagy a rezsimet megjelölő kategóriába. Másfelől a két 
említett hatást, amire a nyersanyagátok irodalma hívja fel a figyelmet, könnyen 
lefordíthatjuk a mi fogalmi keretünk nyelvére is. Jelesül az (a) arra a helyzetre utal, amikor 
a természeti erőforrásokat egy egypiramisos háló hasznosítja, míg a (b) arra, amikor 
egy versengő piramis teszi ezt, amely elfoglalja a földrajzi területet, ahol a szóban forgó 
erőforrás koncentrálódik. Akárhogy is, mindkét eset aláhúzza, hogy mennyire lukratívak 
a természeti erőforrások, ez pedig hozzájárul a patronális rezsimek stabilitásához azáltal, 
hogy garantálja a járadékok viszonylag stabil fenntartását.

7.4.6.2. Nemzetközi transzferek

Vannak patronális rezsimek, amelyeket a szerencse nem ajándékozott meg bőséges ter-
mészeti adottságokkal. Náluk a kőolaj és a földgáz szerepét a nemzetközi transzferek is 
betölthetik. A kutatók egyébként is rég megfigyelték, hogy az autokraták járadékvadász at-
titűddel fordulnak a külföldi segélyek felé,343 s az utóbbiak hozzájárulnak az ilyen rezsimek 
hosszú távú fennmaradásához.344 A külföldi segélyekről szóló irodalom azonban főként 
a posztkommunista térségen kívüli (például afrikai és közel-keleti) országokra koncent- 
rál, s pénzbeli és nem pénzbeli támogatásokkal (például fegyverszállításokkal és a rezsim 
védelmében bevethető kisebb biztonsági egységek kiképzésével) egyaránt foglalkozik.345 
Mi a téma tárgyalását leszűkítjük a pénzbeli transzferekre, részint mert a posztkommu-
nista térségben nincsenek katonai diktatúrák [→ Konklúzió], részint pedig azért, mert a 
közép-európai fogadott politikai családok számára csak egyfajta konkrét nemzetközi 
transzfer kulcsfontosságú mindmáig: az európai uniós alapokból folyósított pénz. 
Az EU-transzferek között találhatunk olyanokat, amelyeket „passzivitási járadéknak” nevez- 
hetnénk (ilyen a mezőgazdasági földalapú támogatás, amely normatív alapon jár egy 
bizonyos területű földtulajdon után, és nem feltétele semmiféle jelentősebb termelés),346 
míg másfelől vannak „aktivitási járadékok” is, mint a nagy infrastrukturális fejlesztésekre 
fordított pénzek, amelyeket meghatározott célra kell fordítani, de túlárazás révén a járadék-
vadászat tárgyai lehetnek [→ 5.3.3.3.].

Paradox módon az EU egyetlen patronális autokráciája, Magyarország 2010 és 2015 
között évről évre a GDP-jének átlagosan 4,3%-át kapta meg nettó EU-transzferekben, 
többet, mint a nem-patronális Lengyelország és Csehország.347 A fejlettebb uniós országok 
kormányainak némi frusztrációt okozhatna, hogy jórészt tehetetlenül kell nézniük, amint 
a maffiaállam tevékenysége révén polgáraik adóbefizetéseiből gyarapítják a fogadott család 
vagyonát. „A Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó cégek által elnyert közbeszerzések 
több százmilliárd forintra rúgó összértékének közel 88 százalékát EU-s projektek adják. 

342 Az irodalomról áttekintést ad Waldner és Smith, „Rentier States and State Transformations”.
343 Svensson, „Foreign Aid and Rent-Seeking”; De Mesquita és Smith, „A Political Economy of Aid”.
344 Licht, „Coming into Money”.
345 Boutton, „Of Terrorism and Revenue”, 361.
346 Gebrekidan, Apuzzo és Novak, „The Money Farmers”.
347 Surányi, „Magyar gazdaság: jobban teljesít?”
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Bár ez a szám nem feltétlenül tükrözi azt, hogy a cég bevételének pontosan mekkora 
aránya származik az EU-tól, jelzi azt, hogy a tevékenységének milyen óriási részét képezik 
az uniós finanszírozású projektek. Még nagyobb ez az arány Tiborcz István és Mészáros 
Lőrinc összességében szintén sokmilliárdnyi megbízást begyűjtött cégeinél. A Tiborcz 
résztulajdonában álló energetikai cégnek, az Elios Innovatív Zrt.-nek a közbeszerzések 
összértékét tekintve több mint 94 százalékban uniós projektjei vannak, a felcsúti pol-
gármester építőipari vállalkozásánál, a Mészáros és Mészáros Kft.-nél pedig ez az arány 
több mint 99 százalék.”348 Az igyekezet, hogy az uniós források felhasználásának módját 
függetlenítsék az EU normáitól és ellenőrzési lehetőségeitől, óhatatlanul kiélezi Orbán 
konfliktusát Brüsszellel. A nagy donorországok előbb-utóbb kénytelenek szembenézni 
azzal a kényes politikai kérdéssel, hogy adófizetőik – szemben az uniós támogatások 
céljaival – meddig hajlandók pénzelni a magyar maffiaállam haszonélvezőinek személyes 
gyarapodását.

A nemzetközi transzferek jövedelmezősége abból a tényből következik, hogy 
lényegében tiszta járadékról van szó: „ingyen pénzről”, amit felszívhat a fogadott 
politikai család. Pontosabb elemzésre nyílik lehetőség, ha a járadékbegyűjtés nehézségét 
vesszük górcső alá, ami itt a transzferek fogadásának teljesítendő feltételeit jelenti. Az 
EU mezőgazdasági kifizetéseinek esetében a normatív feltételt – egy bizonyos területű 
föld megszerzését – csak egyszer kell teljesíteni, utána a kifizetések automatikusak. 
Magyarországon ez a feltétel teljesült, amikor a 2014-es új földtörvény lehetővé tette 
a földek újraosztását Orbán oligarchái javára, akik a kapott földet szellemi és anyagi 
befektetés kötelezettsége nélkül járadékoltathatják.349 Ami pedig az infrastrukturális 
fejlesztés támogatásait illeti, a magyar maffiaállam ezek megcsapolása érdekében rátette 
kezét az uniós alapok elosztási rendszerére. Mint Lakner Zoltán beszámol róla: „Lázár 
János terjesztette be azt a javaslatot a kormánynak 2013-ban, hogy állami megrendelőknek 
többé ne dolgozhasson privát pályázatíró cég. A minisztériumok és a megyei jogú 
városok, valamint a megyei önkormányzatok saját pályázatíró részlegeket hoznak létre. 
Felmerült emellett a közbeszerzések központosításának szándéka, valamint államosítanák 
a pályáztatás informatikai rendszerét. […] A kormány hasonló módon nyúlt bele az 
építőiparba és ezzel megint csak az uniós pénzek elosztásába, amikor egy szintén 2013-as 
kormányhatározattal előírta, hogy uniós pénzből, illetve állami beruházásban megvalósuló 
épületeket csakis állami tervezőirodák tervezhetnek”. Lakner arra is emlékeztet, hogy ez 
a fajta beavatkozás „nem ütközik az uniós joggal, más országokban is előfordul, hogy az 
uniós pályázatokat az állam tartja kézben.”350 Orbán 2018 végén hozzálátott a 700 milliós 
értékhatár fölötti állami tenderek központosításához az építőiparban, a sportban és az 
informatikai szektorban, így a járadékok elosztása még szorosabban megfigyelhetővé vált,351 
2021-ben, a koronavírus-járvány utáni gazdaságélénkítésre hivatkozva pedig teljesen 
központosították a közbeszerzéseket, olyan személyre szabott pályázati feltételekkel, hogy 
a tendereket a korábban már előnybe hozott oligarchák és strómanok nyerjék el.352 

348 Pethő és Vorák, „Orbán öt éve harcol az EU-val. Legszűkebb köre addig gazdagodott belőle”.
349 Lakner, „Szemek a láncban”, 227–228.; Juhász, „Történelemformáló ostobaság a magyar agrárkérdésben”.
350 Lakner, „Szemek a láncban”, 226.
351 Szabó, „Purgatorbánium”.
352 Brückner, „Orbán Viktor gyorsan szeretne sok uniós forrást, ehhez teljesen központosította a 

közbeszerzéseket”.
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A túlárazást és általában a járadékvadászatot máskülönben fékező kontrollmechanizmusok 
szintén semlegesíthetők: egyfelől belföldön a hazai ellenőrzési funkcionáriusokat intéz-
ményi biztosítóvá [→ 5.3.3.2.] változtatják, mint Magyarországon Polt Péter legfőbb 
ügyészt,353 másfelől pedig a nemzetközi integráció tekintetében kihasználva az EU föntebb 
bemutatott, gyenge védekező mechanizmusait [→ 7.4.4.2.].

Mivel a közép-európai patronális rezsimek tagságuk jogán automatikusan részesülnek 
az uniós alapokból (noha ezek névleges célja az egységes uniós piac kohéziójának erő-
sítése), az EU-transzferek nagy természetes élettartama garantáltnak mondható. Végül 
az uniós kifizetések általában a rezsimek közpolitika-specifikus vonásainak függ-
vényei, mint a 3 százalékos államháztartási hiány maastrichti kritériuma, melynek telje-
sítésére az Orbán-rezsim – a koronavírus-válságot leszámítva, még választási években 
is – nagyon ügyel.354 Azonban amikor az Európai Bizottság azt a feladatot kapta, hogy 
azonosítsa „a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságokat”, és az 
EU-költségvetési kifizetéseket jogállamisági kritériumhoz kötötte,355 pontosan azt a célt 
jelezte, hogy az EU-alapok folyósítását a rezsimspecifikus vonásoktól, nevezetesen a 
joguralom helyzetétől tegyék függővé. Az ilyen reformok eredményeként az EU védekező 
mechanizmusai határozottabb fókusszal irányulnak a patronális rezsimekre. Igaz, hogy 
a föntebb említett „szőnyegbombázási” taktika miatt, amelyet az uniós finanszírozás 
csökkentése képvisel, továbbra is kétséges az ilyen intézkedések hatékonysága,356 de esetleg 
mégis rákényszerítheti a csúcspatrónust, hogy mérsékelje a túlárazást és/vagy szorosabban 
kézben tartsa a fogadott politikai családot, elkerülendő, hogy az elit különböző, egyelőre 
fogott frakciói ellene forduljanak.357

7.4.6.3. Zsákmánycégek és pénzügyi intézmények

A földrajzi és geopolitikai helyzetnek köszönhető erőforrásokról térjünk át a kapcsolati 
gazdaságon belül teremtett erőforrásokra. Az 5. fejezetben bemutattuk, hogy a szabályo- 
zói beavatkozás járadékokat teremt, a fogadott politikai család számára pedig a járadék-
képzést diszkrecionális szabályozói beavatkozás teszi lehetővé [→ 5.4.2.]. Most, az elosztható 
járadék forrásai kapcsán fölösleges ismét sorra vennünk a menedéknyújtó beavatkozás vál-
tozatait [→ 5.5.4.]; ehelyett talán jobb, ha a járadékképzés intézményei megteremtésének 
fontosságát hangsúlyozzuk. Ide tartoznak (1) a zsákmánycégek, amelyek az oligarchák 
vagy gazdasági strómanok tulajdonában közvetlenül élvezik a menedéknyújtás előnyeit, 
és (b) a pénzügyi intézmények, amilyenek a bankok, a konglomerátumok, esetleg a zsák-
mánycégeket – a tőkeképzés és/vagy a már meglévő gazdasági birodalmak terjeszkedése 
kapcsán – finanszírozó állami hitelek. „A Rosznyefty és a Gazprom szupermonopóli-
umának kiszolgálására – írja Politkovszkaja a 2000-es évek közepének Oroszországáról – 
olyan szörnyszülött pénzügyi konglomerátumokat hizlalnak fel, mint a Vnyestorgbank, 

353 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 64.
354 Békesi, „A maffiaállam gazdaságpolitikája”. A közpolitika-specifikus vonásokról lásd a 7.4.7. részt.
355 „Jogállamiság: új mechanizmus az EU-s pénzek és értékek védelméért”.
356 Részletesebben érvelünk a jogállamisági mechanizmus hiányosságai kapcsán a Project Syndicate oldalán 

megjelent véleménycikkünkben: Magyar és Madlovics, „The EU’s Misconceived Cohesion”.
357 Vö. Escribà-Folch és Wright, „Dealing with Tyranny”.
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az elnöki adminisztráció segítségével pedig új területeket hódítanak meg.”358 Politkovszkaja 
arra is rámutat, hogy „Putyin felismerte: a sikeresen működő vállalatokat újra kell államo- 
sítani, és pénzügyi-ipari konglomerátumokká vagy holdingcégekké kell átalakítani. […] 
A Vnyesekonombank, a Vnyestorgbank, a Mezsprombank és más konglomerátumok (az 
úgynevezett »orosz« pénzügyi holdingok, amelyek a nyugatiasabb Alfa-Grupp és társai 
ellensúlyozására jöttek létre), egyre nagyobb falatokat nyelnek el a Szovjetunió összeom-
lása után romjaikból újjáépített, sikeres vállalatokból”.359 2011-ben célzottan (lényegében 
tranzitállamosítással [→ 5.5.3.3.]) privatizálták a Szberbankot is, mely eszközállományát 
tekintve a legnagyobb orosz hitelintézet. Itt is hasonló volt a cél: az elosztható járadék for-
rásainak stabilizálása.360

Magyarországon a zsákmánycégek finanszírozásának kétféle forrása van. Az egyik 
a bankok átvétele a fogadott politikai család tulajdonosi körébe prédavadászat révén, 
a törvényesített lerablás és tranzitállamosítás eszköztárát bevetve (MKB, Takarékbank, 
Budapest Bank).361 Ezek a bankok, miután beléptek a prédavadászat elfogyasztási szakaszába, 
kedvezményes hitelekkel finanszírozták a fogadott család tagjainak ingatlanbefektetéseit, 
médiafelvásárlásait, valamint egy szállodalánc Mészáros Lőrinc általi felvásárlását is [→ 
5.5.4.3.].362 A másik, sajátosan magyarországi forrás a patronális bankok – valamint közvetve 
a zsákmánycégek – nyeresége, amit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikája 
révén realizáltak. Az idevágó intézkedések közé tartozik a jegybanki alapkamat szintjének 
csökkentése és az úgynevezett Növekedési Hitelprogram (NHP), melynek keretében a 
bankok az MNB által 0%-os kamatlábbal refinanszírozott kölcsönöket folyósíthattak kis- 
és középvállalkozásoknak maximum évi 2,5%-os kamatozással. Több mint 2800 milliárd 
forintot juttattak ily módon a kkv-szektornak, főleg hazai tulajdonú vállalkozásoknak.363 
Az elosztást olyan bankokon keresztül bonyolították le, mint az MKB és a Növekedési Hitel 
Bank – utóbbinak a tulajdonosa Szemerey Tamás volt, Matolcsy György jegybankelnök 
unokatestvére.364 Az NHP kiterjesztéseként, a Növekedési Kötvényprogram (NKP) kere-
tében pedig a jegybank 300 milliárd forint értékű vállalatikötvény-vásárlást hirdetett meg. 
Ezt a programot használták ki olyan zsákmánycégek, mint a Mészároshoz és Jászai Gellért 
elit strómanhoz köthető Opus Global, illetve a 4iG.365 A koronavírus-járvány során pedig az 
MNB még egyszerűbbé tette a zsákmánycégek előnybe hozását a program kiterjesztésével 
(1150 milliárd forintra emelte a kötvényvásárlás keretét, a futamidőt 10-ről 30 évre, az egy 
vállalatcsoporttól megvásárolható összeget 20-ról 70 milliárd forintra növelte), valamint 
a feltételek könnyítésével (a vásárlás kritériuma a kötvények „BB” minősítése, ami még a 
„bóvli” kategóriába tarozik).366

358 Politkovszkaja, Orosz napló, 180.
359 Politkovszkaja, Orosz napló, 370–371.
360 „Судьба экономических программ и реформ в России [A gazdasági reformok és programok sorsa 

Oroszországban]”.
361 Várhegyi, „A maffiaállam bankjai”; Várhegyi, „A bankszektor elrablása”.
362 Várhegyi, „A bankszektor elrablása”, 11.; Rádi, „Veszélyesen eladósodott a nemzeti tőkésosztály, 

bankcsődöket hozhat egy kormányváltás”.
363 Scheiring, Egy demokrácia halála, 235.
364 Brückner, „NHB: nincs tovább, és ez mindannyiunknak fájni fog”.
365 Rényi, „A százmilliárdos bombaüzlet, amit Orbán inkább elvitt Felcsútról”.
366 „Döntött az MNB: folytatódik a Növekedési Kötvényprogram, jöhetnek a 30 éves kötvények”.
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Mind a zsákmánycégek, mind pedig a pénzügyi intézmények erősen függnek a 
rezsim működésétől – olyannyira, hogy diszkrecionális beavatkozás nélkül összeomlaná-
nak a zsákmánybuborékok miatt [→ 5.5.4.3.]. Ez a függési aspektus határozza meg a járadék 
forrásai értékelésének általunk használt valamennyi szempontját: a járadékbegyűjtés 
pont annyira nehéz, amennyire a járadékokkal összefüggő intézmények létrehozása, 
a kapcsolati gazdaságban megteremtett járadékok élettartama pedig megegyezik a 
rezsim élettartamával. A jövedelmezőség szempontjából viszont az erős pénzügyi 
hátterű zsákmánycégek a kapcsolati gazdaságban generált járadékok legfőbb „csapjai”, 
vagy mert önmagukban igen jövedelmezőek (amikor a járadékaik diszkrecionális bea-
vatkozásból erednek), vagy pedig azért, mert a fogadott politikai család rajtuk keresztül 
tudja kicsatornázni a más forrásokból származó járadékokat (mint a Gazprom esetében, 
amely nem mellesleg Oroszország legnagyobb földgázipari vállalata).

7.4.6.4. Államháztartás és közpénz-kifizetőhelyek

Végül, ahogy Jancsics írja, az államháztartás (állami költségvetés) is az elosztható járadék 
forrása lehet. Amikor ugyanis a patronális uralmi elit „már nem pusztán személyeket vagy 
szervezeti cseréket tart ellenőrzés alatt, hanem a társadalmi kapcsolatok egy sokkal kiter-
jedtebb rendszerét”, akkor lényegében „a teljes állami pénzelosztó rendszert egy monopol 
kvázipiaccá [alakítják], amelyen belül az áraktól a »versenybe« bebocsátást nyerő gaz-
dasági szereplőkig minden részletet” az informális háló felügyel.367 Mint azonban Jancsics 
is rámutat, a patronális autokráciáknak meg kell őrizniük a demokrácia díszleteit: a csúcs-
patrónus nem lehet olyan, mint Mobutu, a zairei diktátor volt, aki személyesen tartotta 
kézben az államháztartás egyharmadát.368 „Az állami erőforrások illegális újraelosztása” egy 
neopatrimoniális államban „továbbra is csak kormányzati intézményi struktúrák mentén, 
legtöbbször állami projekteken keresztül, számos szereplő bevonásával valósítható meg”, 
amely szereplők között vannak korrupciós brókerek [→ 5.3.3.2.] és más, a közigazgatás-
ban a korrupciót kiszolgáló személyek, intézményi biztosítók és korrupciós tervezők is [→ 
5.3.2.2.].369

Az 5. fejezetben az államháztartási kiadások járadékká változtatásának több módját 
is megvizsgáltuk: ide tartoznak a túlárazott közbeszerzések [→ 5.3.3.3.], valamint a di-
rekt támogatások kifizetése és a közszolgáltatások de facto transzferekké, járadék-
kifizetéssé alakítása az előbb említett fejőstehén-mód keretében [→ 5.4.3.3.]. Amikor 
azonban a kifizetőhelyekről beszélünk, köztük említhetjük az előző szakaszban leírt 
zsákmánycégeket, az állam által szervezett GONGO-kat és transzmissziósszíj-szervezeteket 
[→ 3.5.2.], valamint az eddig még nem tárgyalt alapítványokat is. A magyarországi példa 
alapján kétféle esetet különböztethetünk meg: (a) amikor a közpénzeket a költségvetés 
megkerülésével, az abba való befizetés helyett diszkrecionális döntés révén közvetlenül 
a járadékosokhoz térítik, valamint (b) amikor a közpénzt közvetlenül a költségvetésből 
utalják ki diszkrecionális alapon egy-egy alapítványnak. Az (a)-ra példaként felhozhatók 
egyfelől az olyan sportalapítványok, mint a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, 
melynek alapítója maga Orbán Viktor, s amely – miután az adótörvények módosításával 

367 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 166.
368 Graycar és Prenzler, Understanding and Preventing Corruption, 12.
369 Jancsics, „Megbízók, brókerek, strómanok”, 166.
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lehetővé tették, hogy a vállalkozók társasági adójuk (Tao) egy részét látványsportok, így 
a futball támogatására fordíthatják – 2010–2019 között 24,9 milliárd forintot kapott e 
forrásból, azaz közel ötször annyit, mint a második legtöbbet elnyert sportklub.370 Részben 
ebből építették a 3500 főt befogadó stadiont is.371 De ugyanebbe a csoportba tartoznak a 
Magyar Nemzeti Bank alapítványai is, melyeket 2014-ben hoztak létre abból a 260 milliárd 
forintból, amit az MNB a devizatartalékának forintra váltása révén realizált. Ahelyett tehát, 
hogy a pénzt befizették volna a költségvetésbe, az MNB saját hatáskörben rendelkezett 
az árfolyam-politikájából következő nyereségéről, melyet ráadásul közbeszerzések nélkül 
fordítottak a legkülönfélébb célokra (oktatás, ingatlanbeszerzés, műtárgy-vásárlások, 
vezető tisztségviselők álláshalmozása stb.).372 Végül a (b)-csoport, azaz a költségvetésből 
történő diszkrecionális kifizetések kapcsán érdemes megemlíteni a koronavírus-válság 
kezelése örvén kifizetett alapítványi támogatásokat: részben a gazdaságvédelmi alapból, 
részben a költségvetés más fejezeteiből mintegy 217 milliárd forint került a patronális 
hálóhoz tartozó alapítványokhoz, több százmilliárd forint értékű állami részvényt és 
ingatlanvagyont pedig különböző formális pozíciókat betöltő politikai strómanok által 
felügyelt vagyonkezelő alapítványoknak juttattak.373

Mindazonáltal számos tényező korlátozza a jövedelmezőséget és a járadékbegyűj-
tést az államháztartás esetében. Először is, az államháztartási kiadásokat nem lehet tisztán 
járadékká változtatni, és teljesen diszkrecionálisak sem lehetnek. A demokratikus díszletek 
egyik kulcsfontosságú eleme, hogy a normatív ellátásokat, például a nyugdíjakat még 
a maffiaállamok sem számolják fel (ahogy a normatív adóztatást sem), hanem megpróbálják 
őket a kooptálás, illetve általa a rezsimstabilitás szolgálatába állítani [→ 6.3.]. Ennek 
értelmében a patronális autokráciák váltogatják a költségvetési kiadás egyes módozatait: 
két választás között a fejőstehén-módot, választások idején pedig az egalitárius vagy az 
elitista módot alkalmazzák [→ 5.4.3.3.]. Másodszor, az államháztartás fő bevételi forrásai 
között általános és szektorális adókat látunk még patronális autokráciákban is. Míg 
stabil rezsimekben az állam be tudja szedni az adókat,374 a maffiaállam azzal a gonddal 
szembesül, hogy minél agresszívabb a kapcsolati piac-redisztribúció, a gazdaság annál 
nagyobb szegmense menekül át az informális gazdaságba [→ 5.6.1.4.]. Oroszországban az 
informális gazdaság arányát egyes szerzők legalább a bruttó hazai termék felére becsülik.375 
Ez általában korlátozza az államháztartási bevételek, konkrétan pedig a redisztribúciós 
folyamatban kinyerhető járadék nagyságát. Végül a túlzott költekezés – így a törvényes és 
törvénytelen favoritizmus – növeli a költségvetési hiányt. És mivel ezt jellemzően külföldi 
kölcsönökből fedezik, függő viszonyok jönnek létre, illetve fokozódik az ország (s vele 
a fogadott politikai család) sebezhetősége a külső sokkhatásokkal szemben.

A „természetes élettartam” az államháztartás kontextusában úgy értelmezhető, 
mint az az időszak, ameddig az állam stabil, vagyis amíg rendelkezik a legitim erőszak 
használatának monopóliumával, az emberek pedig elég adót fizetnek az államműködés 

370 Bita és Pető, „658 milliárd ment látványsportokra, 25 milliárd Felcsútra az államkassza helyett”.
371 A magyar maffiaállamban focira költött pénzekről, illetve e gyakorlat antropológiai vonásairól lásd 

Kozák, „A Keresztapa focija”.
372 „Az MNB-alapítványok botránya [cikkgyűjtemény]”.
373 Papp, „Rekordtámogatás a NER-alapítványoknak”.
374 Vö. Easter, „Revenue Imperatives”.
375 Yavlinsky, Realeconomik, 109.



7.4. Túl a rezsimsajátosságokon: ország- és közpolitika- specifikus vonások • 759

finanszírozásához. Végül az államháztartás mint az elosztható járadék forrása természe-
tesen erősen függ az állam működőképességétől. Egyfelől, mint Jancsics is utal rá, a 
járadékok képzéséhez és az államháztartásból a fogadott politikai család felé csator-
názásához a formális és informális intézmények komplex rendszerét kell fenntartani, 
nagyszámú korrupt aktor közreműködésével. Másfelől a gazdaság, aminek ki kéne ter-
melnie az adókat, csak annyira képes erre, amennyire a fogadott politikai család hagyja. 
Könnyen lehet, hogy a gazdasági fejlődést (mely közpolitika-specifikus vonás) hátráltatja 
az informális patronális hálózatok élősködő, intervencionista jellege. Ha a maffiaállam 
biztosítani akarja az államháztartási bevételek elfogadható áramlását, észszerűen teszi, 
ha korlátozza magát: (1) óvakodik a gazdasági aktorok mértéktelen túladóztatásától, nem 
vesz el sokkal többet a közszolgáltatások értékénél; (2) nem monopolizál túl sok piacot 
járadékvadászati céllal, hanem inkább hagyja, hogy egyes kívülállók által benépesített 
versenypiacok működjenek, és adóbevételeket hozzanak; (3) jelzéseket ad a gazdasági 
aktoroknak, hogy hétköznapi esetekben – vagyis akkor, ha nem ütköznek a csúcspatrónus 
érdekeivel – tiszteletben fogja tartani a tulajdonjogaikat, így az üzleti tevékenységeik és 
befektetéseik nyereségesek lehetnek. A csúcspatrónus általában tartózkodhat attól, hogy 
minden piacon diszkrecionálisan kijelölje „a verseny győzteseit”, azzal ugyanis teljesen 
megszüntetné a nyereségorientált befektetési és innovációs kedvet, s ezzel végső soron 
jelentősen csökkentené az elosztható járadék szintjét is.376

7.4.7. Közpolitika-specifikus vonások: rezsimalapú elemzés és 
az uralmi elit mozgástere

7.4.7.1. Egy alternatív elemzési paradigma felé: a szakpolitikától a patronális 
politikáig

Amikor az „elosztható járadék forrásairól” beszéltünk, már eltértünk a térség természeti 
kincsekben gazdag országaira alkalmazott hagyományos elemzési paradigmától. Ezt 
a paradigmát jól szemlélteti Anja Franke és munkatársainak korábban már idézett ta-
nulmánya, mely a következőképpen foglalja össze „az erőforrásbőség tipikus veszélyeit”: 
„először is, az erőforrásbőség a diverzifikálás elmaradásához vezethet […]; másodszor, 
kapcsolat áll fenn a nagyfokú korrupció és a hatalmas kőolaj- és földgáztartalékok között, 
az pedig köztudomású, hogy az erőforrások kitermelése a törvénytelen járadékvadász 
magatartást erősíti […]; és harmadszor, az is jelentős probléma, hogy az erőforrásokban 
gazdag országok nemcsak megpróbálják, de képesek is a fenntartható gazdasági fejlődés 
illúzióját kelteni. [Ezért] azt mondhatjuk, hogy súlyosan károsul a fenntartható társadalmi- 
gazdasági és a demokratikus irányú politikai átalakulás”.377 Először is, ez a leírás a döntése-
ket mint szakpolitikai, nem pedig mint patronális politikai lépéseket elemzi, holott 
a szóban forgó országok nyilvánvalóan jobban elemezhetők patronális autokráciákként, 
mint liberális demokráciákként [→ 4.3.4.1., 7.3.2.4.]. Ez mutatkozik meg abban, hogy 
a szerzők a korrupciót „veszélynek” fogják fel, nem a rezsim belső sajátosságának, míg 

376 Vö. Higgins, „Russia Wants Innovation, but It’s Arresting Its Innovators”.
377 Franke, Gawrich és Alakbarov, „Kazakhstan and Azerbaijan as Post-Soviet Rentier States”, 123–124.
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az erőforrás-kitermelésre úgy tekintenek, mint ami „erősíti” a törvénytelen járadékvadász 
magatartást. Az oksági sorrend valójában fordított: nem a nyersanyagbőség jelent – ahogy 
a szerzők mondják – „kísértést a politikai vezetőknek, hogy individualista, járadékvadász 
módon cselekedjenek”,378 hanem a vezető elitek eleve járadékvadász fogadott politikai csalá-
dok, és esetleges körülmény, hogy éppen a természeti kincsek jelentik az adott országban a 
személyes vagyonfelhalmozásra kiaknázható erőforrást. Másodszor, az állami intézkedések 
sikerét a nyugati típusú liberális demokráciákkal összevetve mérik fel, avagy a fejlődés 
és demokratizálódás szokásos kritériumai szerint („fenntartható társadalmi-gazdasági és 
a demokratikus irányú politikai átalakulás”). Ha „sikeren” azt értjük, hogy valaki a maga 
elé kitűzött célokat éri el, az ilyen értelmezés csak a szakpolitikákra alkalmazható, míg 
egy patronális politika akkor sikeres, ha személyes vagyonfelhalmozást és hatalomkon-
centrációt valósít meg – például ha a természeti erőforrásokból a patronális háló számára 
elosztható járadékot lehet kinyerni. Valójában a szokásos elemzési paradigma beragad 
a tranzitológia keretei közé, ahol az országokról feltételezik, hogy egyetlen demokrácia–
diktatúra tengelyen haladnak előre vagy visszafelé, a „rossz” politikai döntéseket pedig 
devianciának tartják, ami az alapjában véve nyugati típusú politikai aktorokat megrontó 
„kísértésekből” származik [→ Bevezetés].

Ehelyett mi egy alternatív elemzési paradigmát ajánlunk a közpolitika-specifikus 
vonások értékelésére. Felosztásunkban a rezsim- és országspecifikus vonások mellett 
a közpolitikai specifikumok alkotják a vonások harmadik csoportját. Ellentétben a 
hatalommal és az autonómiával mint rezsimspecifikumokkal egyfelől, illetve a nem 
választott vagy kulturális/történelmi tényezőkkel mint országspecifikumokkal másfelől, 
a közpolitika-specifikus vonások lehetnek (1) a kormányzatok által választott és 
formálisan megvalósított programok (ezeket nevezhetjük „elsődleges közpolitika-
specifikus vonásoknak”), illetve (2) e programok eredményei, értve ezen mind a sikert, 
mind pedig a jellemzően statisztikai mércékkel és társadalmi-gazdasági indexekkel mért 
közpolitikai következményeket (ezeket „másodlagos közpolitika-specifikus vonások-
nak” nevezhetjük). Valóban, amikor alternatív elemzési paradigmáról beszélünk, nem 
vetjük el a számtalan létező kutatási eredményt arról, hogy milyen hatásuk van ezekben 
az országokban a közpolitikai lépéseknek a GDP-növekedésre, a humán fejlettségre, 
a társadalmi egyenlőtlenségre, a környezeti fenntarthatóságra stb.379 Mi csak amellett 
érvelünk, hogy az ilyen adatokat úgymond a helyükön kell tudni kezelni: annak a 
rezsimnek a kontextusában, amelyben mérték őket. Máshogy fogalmazva, amikor az 
ilyen adatokat kiértékeljük, az elemzés viszonyítási alapja nem automatikusan a „fejlett 
Nyugat”, mert ha a liberális és a patronális rezsimekben ugyanolyan struktúra szerint, 
ugyanolyan hangsúlyokkal mérjük fel ugyanazokat az adatokat, hamis lesz az elénk 
táruló összkép. Gondoljunk például azon Oroszország-szakértőkre, akik az egy főre 
jutó átlagjövedelemre koncentrálva megállapítják, hogy Oroszország egy nyugati típusú, 
„normális közepes jövedelmű demokrácia”,380 tudomást sem véve a kapcsolati gazdaságról 
és a klientúratársadalomról, ahol a magas átlagjövedelem nem az erős burzsoázia jele 

378 Franke, Gawrich és Alakbarov, „Kazakhstan and Azerbaijan as Post-Soviet Rentier States”, 125.
379 Lásd például Offe, „The Politics and Economics of Post-Socialist Capitalism in Central East Europe”; 

Kaklauskas et al., „Multiple Criteria Analysis of Environmental Sustainability and Quality of Life in 
Post-Soviet States”.

380 Shleifer és Treisman, „A Normal Country”.
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[→ 6.2.2.]. Az ilyen megközelítések a világ gazdasági, társadalmi és politikai folyamatainak 
egyetemességét feltételezik, s nem veszik számba a patronális rezsimek sajátos kontextusát.381

Az alternatív elemzési paradigmánk lényege, hogy a közpolitika-specifikus voná-
sokat rezsimspecifikus szemüvegen át nézzük. A 2. fejezetben minden államot 
az államműködés uralkodó elve szerint határoztunk meg. Ez az uralmi elit cselekvésében 
nyilvánul meg, mellyel azzá formálja az államot és rezsimjét, ami [→ 2.3.1.]. A 4. fejezetben 
ezt konkretizáltuk annak leszögezésével, hogy a különböző típusú közpolitikákban 
különböző uralkodó elvek nyilvánulnak meg: a szakpolitikában a társadalmi érdek elve 
(valamilyen ideológiát követve, de a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvés 
nélkül), a patronális politikában pedig az elitérdek elve (a hatalom kizárólagos birtoklását 
és a személyes vagyonosodást szolgálva) [→ 4.3.4.1.]. Mivel a liberális demokráciát, illetve 
a patronális autokráciát a társadalmi, illetve az elitérdek elvének a feltételezése határozza 
meg, logikus, hogy ha egy ország elemzéséhez e két ideáltípus valamelyikét választjuk 
alapul, akkor a közpolitikák elemzésének alapjaként is azt az elvet feltételezzük, 
amelyre a választott modellünk épül. Ha tehát egy országban a liberális demokráciát 
fogadjuk el alapvető modellnek vagy elemzési keretnek, ebből a keretből az következik, 
hogy a közpolitikákat mint szakpolitikák fogjuk fel; míg ha egy országra a patronális 
autokrácia modellje illik a leginkább, akkor a közpolitikai intézkedéseket és programokat 
patronális politikának látjuk. Ezt jelenti a „rezsimspecifikus szemüveg”.

Másfelől a közpolitikai programoknak a tartalma az, ami nem rezsimspecifikus. 
Ugyanis a különböző ideológiák (liberális demokráciában) vagy a hatalom kizárólagos 
birtoklása és a személyes vagyonosodás (patronális autokráciában) többféle eszközzel is 
megvalósíthatók. Hogy a döntéshozók milyen eszközöket vagy közpolitikai programokat 
választanak, az attól függ, hogy mit vesznek tekintetbe az általános célfüggvényükön túl: 
hogy mik az adott körülmények, mi a saját feltételezésük az egyes intézkedések hatékony-
ságáról, valamint hogy milyen információk állnak a rendelkezésükre egy adott pillanatban.382 
Még ha ugyanazt a célt is tűzik ki, az is eltérő közpolitikákat igényelhet különböző helyeken. 
Csaba László, aki a Nyugathoz való felzárkózás szempontjából elemzi a posztkommunista 
országokat, leszögezi, hogy „nincs királyi út. Vagyis nem az igazi, tökéletes algoritmust, 
hanem a helyi adottságokhoz leginkább illeszkedő, ott működőképes megoldásokat kell 
megtalálni, elvi és gyakorlati értelemben. [A posztkommunista országokban] az azonos 
világgazdasági és EU-s kihívások gyökeresen eltérő válaszokat szültek, amelyek ered-
ményessége azonban messze nem egyformán jó”.383 Fontos azonban megjegyeznünk, 
hogy a Nyugathoz konvergálás a patronális rezsimek számára nem a siker nyilvánvaló 
fokmérője. Alternatív elemzési keretrendszerünk éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy 
az ilyen rezsimeket a saját szemüvegükön át kell nézni: azt az elvet venni alapul, amit az 
ország elemzéséhez kiválasztott modellünkben alapul veszünk, s eszerint értelmezni a köz-
politikai intézkedéseket és eredményeiket. Liberális demokráciában a közösségi érdek 
elvét feltételezzük, így szakpolitikai döntésekről beszélünk; ezzel szemben patronális 
autokráciában az elitérdeket feltételezzük, s hogy – ennek megfelelően – a patronális háló 
szempontjait követő patronális politikai döntések születnek.

381 Shlapentokh és Woods, Contemporary Russia as a Feudal Society, 8–9.
382 Közismert Hayek érvelése, mely szerint a központi tervezés azért nem hatékony, mert a tervezők 

nincsenek birtokában a kellő információnak, hogy minden piacon jó elosztási (a mi terminusunkkal: 
közpolitikai) döntéseket hozzanak. Lásd Hayek, „A tudás társadalmi hasznosítása”.

383 Csaba, Válság-gazdaság-világ, 20–21. Lásd még Guo és Woo, Singapore and Switzerland.
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7.8. táblázat. Patronális politikák Magyarország (2010–2021) példájával illusztrált elemzési kerete.

Patronalizáció és patrimonializáció Patronális 
politikai követ-

kezmények 
(valós cél)

Szakpolitikai 
következmények

Intézményi 
függés

Pénzügyi 
függés

Személyes
függés

Oktatás

Közok-
tatás

Az iskolákat elve-
szik az önkormány-
zatoktól, és 
központosítják

A pénzügyi 
döntések egy köz-
ponti testülethez 
kerülnek

Az iskolaigazga-
tókat közvetlenül a 
miniszter nevezi ki, 
az iskolákban nem 
az iskolaigazgató, 
hanem a járási 
kormánytisztvise-
lők döntenek
a tanárok 
alkalmazásáról

A társadalmi 
mobilitás 
csatornáinak 
ellenőrzése, 
a pedagógusok 
és felsőfokú 
oktatók szólás-
szabadságának
korlátozása; 
diszkrecionális 
kontroll a 
költségvetési 
erőforrások 
elosztása felett 

Romlik a diákok 
teljesítménye 
(PISA), növekszik 
a szegregáció és a 
lemorzsolódás

Felső-
oktatás

A csúcspatrónus 
mindenható kan-
cellárokat nevez 
ki az intézmények 
élére, 2021 
után patronális 
(magán-) kuratóri-
umok alá helyezik 
az egyetemeket 
(kiemelve őket egy 
következő kormány 
hatásköre alól)

A normatív finan-
szírozás intézmé-
nyi alku tárgyává 
teszik, az intézmé-
nyen belüli pénz-
ügyi döntések 
a kancellárhoz 
(2021-től a kurató-
riumhoz) kerülnek

A miniszter/kura- 
tórium felülbírál-
hatja a szenátu-
soknak a rektorok 
személyére tett 
javaslatait

Csökken az egye-
temi hallgatók 
száma, növekszik 
az elvándorló 
egyetemi 
hallgatóké

Kultúra / tudomá-
nyos kutatás

A Magyar Tudo-
mányos Akadé-
miától elveszik 
a kutatóintézeti 
hálózatot; 
alkotmányos vé-
dettséget adnak 
a kormánypárti 
művészeti 
akadémiának

Az addig normatív 
és versenyelvű 
erőforrás-elosztást 
a kormány disz-
krecionális jogává 
teszik

Gazdaságilag elle-
hetetlenítik az ál-
lami finanszírozás 
vagy MMA-tagság 
nélküli művészeti 
tevékenységet

A kultúra 
és a kutatás 
alárendelése 
a szimbolikus 
politikának és a 
propagandának 
(álcázás)

Csökken a kultúra 
és a kutatás 
sokszínűsége
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Fontos látni, hogy nincs semleges nézőpont: valamilyen fajta közpolitikának minden-
képp kell látni az adott intézkedéseket. Aki a hagyományos elemzési paradigmában 
mozog, nem kevésbé elfogult, mint aki az általunk javasoltban, hiszen az, hogy minden 
intézkedés szükségképpen szakpolitikai, ugyanúgy egy előfeltevés – csak olyan, ami nincs 
összhangban a rezsim leírásával, már ha a kérdéses rendszert patronális autokráciaként 
azonosítottuk. Természetesen el lehet hárítani ezt a kritikát, ha egy szakértő azt mondja: 
őt nem az érdekli, hogyan szolgálják a közpolitikai intézkedések a hatalom birtokosait, 
hanem az, hogyan szolgálják a népet, vagyis mik a szakpolitikai következményeik. Ám az 
alternatív elemzési paradigma prediktív erővel is bír, aminek a szokásos paradigma híján 
van. Ha ugyanis egy rezsimről kimondható, hogy patronális autokrácia, annak az az oka, 
hogy legtöbb vonása, illetve a politikai-gazdasági aktorok cselekedetei erre utalnak. Vagyis 
a patronális autokrácia az a modell, amelynek az ismert tények tekintetében a legnagyobb a 
magyarázó ereje. Ez viszont azt is jelenti, hogy okkal tételezzük fel: az állami cselekvés 
az elitérdekre vezethető vissza, tehát várható, hogy az uralmi elit az elitérdek elvét fogja 
követni. Ily módon előre jelezhetjük, hogyan cselekszik a csúcspatrónus a jövőben, melyik 
célfüggvényt próbálja majd maximalizálni milyen tényezők alapján. Így az alternatív 
elemzési paradigma nemcsak azt teszi lehetővé, hogy megtaláljuk a magyarázó elvet 
az egyébként „kaotikus” és gyakran rögtönzésnek vagy puszta „barkácsolásnak” ható 
cselekvés mögött,384 hanem azt is, hogy előre jelezzünk jövőbeli intézkedéseket.

A 7.8. táblázat egy, az alternatív elemzési paradigma mentén patronális politikákra 
kialakított elemzési keretet illusztrál, összefoglalva a magyar patronális autokrácia egyes 
területein bekövetkező változásokat. Azért választottuk Magyarországot illusztrációnak, 
mert ez volt korábbi kutatásaink tárgya, ahol az egyes közpolitikai intézkedéseket 
részletesen körbejártuk (erre jelen szöveg keretei között nincs mód).385 Az elemzési 
keretrendszerben az oktatásban, kultúrában és tudományos kutatásban, valamint a tár- 
sadalompolitikában érvényesülő patronális politikákat mutatjuk be.386 Ezeket három 
dimenzió mentén elemezzük: hogyan jön létre (1) az intézményi függés, (2) a pénzügyi 
függés, valamint (3) a személyi függés, általában a maffiaállamtól és különösen a foga-
dott politikai családtól. Azokat az intézményi hatásköröket például, amelyek addig 
autonóm egységekhez (az iskolákhoz és az önkormányzatokhoz) tartoztak, újonnan 
létrehozott központok kezében centralizálták, ahová patronális szolgákat telepítettek [→ 
3.3.5.]. A pénzügyi függést jellemzően ezzel párhuzamosan hozták létre, ahogy az anyagi 
erőforrásokat és az adóforintok elosztását ezekhez a központi intézményekhez rendelték 

384 Vö. Körösényi, Illés és Gyulai, Az Orbán-rezsim, 165–196.
385 Magyar, A magyar maffiaállam anatómiája, 141–168. Nagyban támaszkodunk azokra a kutatásokra 

is, amelyek korábban a Magyar Polip sorozatban, e kötet egyik szerzőjének társszerkesztésében 
jelentek meg. Lásd elsősorban Krémer, „A maffiaállam társadalomképe és társadalompolitikája”; 
Bozóki, „Családi tűzfészek”; Andor, „A cselédmentalitás visszaépítése”; Hegedüs és Péteri, „A helyi 
önkormányzatok államosítása”.

386 Ami a gazdaságpolitikát illeti, az olyan másodlagos közpolitika-specifikus vonásokat, mint a ver-
senyképesség és a GDP-növekedés, lentebb fogjuk majd tárgyalni. Az elsődleges közpolitika-specifikus 
vonások közül (1) a szabályozó- és költségvetési politika nagyrészt rezsimspecifikus, mint azt az 
5. fejezetben kifejtettük [→ 5.4.], míg (2) a monetáris politika nagyrészt közpolitika-specifikus, de független a 
rezsimtípustól a pénzpiacok rendkívül hangsúlyosan globális jellege miatt. A posztkommunista országok 
zömének formálisan független jegybankja és teljesen konvertibilis valutája van, bár Kína látványos 
kivétel. Lásd Zengping és Genliang, „An Institutional Analysis of China’s Reform of Their Monetary 
Policy Framework”.
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(melyek dominánsan diszkrecionális alapon végzik el az újraelosztást). Végül a személyi 
függés kialakításának elemei között látjuk a kinevezések központosítását (oktatás), a ha-
talmi hálón kívüli alternatív opciók gazdasági ellehetetlenítését (kultúra), valamint a köz-
munkarendszer keretei közt a legszegényebbeknek munkavállalói jogok nélkül a de facto 
cselédsorba kényszerítését (társadalompolitika).

Végezetül a táblázatban az alternatív elemzési paradigma jegyében megkülönböztetjük 
a patronális és a szakpolitikai következményeket. Az oktatásban a patronális politikai 
következmény nem más, mint a társadalmi mobilitás csatornáinak ellenőrzése, további 
hatása viszont – a szakpolitikai oldalon – a tanulók teljesítményének romlása, a szegregáció 
fokozódása, valamint hogy évről évre csökken a belföldön egyetemre jelentkező hallgatók 
száma. A kultúra alárendelődik a szimbolikus politikának és a propagandának, ami 
egyszersmind a kulturális sokszínűség visszaszorulását jelenti. A társadalompolitika 
esetében a patriarchális családi rendet – a fogadott politikai családdal izomorf módon – 
hozzák létre a társadalmi kapcsolatok szintjén [→ 2.4.5.], miközben a patronális politika 
szakpolitikai hatásaként gyengülnek a társadalmi mobilitás és a szociális biztonság esélyei.

7.4.7.2. Fenntarthatóság és stabilizáció mint a patronális rezsimek 
sikerkritériumai

Bár az informális patronális hálókat a hatalomkoncentráció és a személyes vagyonosodás 
ikermotívuma mozgatja, fontos látni, hogy ezek az emberek nem közönséges tolvajok. 
Egy csúcspatrónus nem „kóbor”, hanem „helyben maradó bandita”: nem valamilyen, 
az adott pillanatban kiválasztott célpontot foszt ki, hanem a saját hazáját, így nem veheti 
el egyszerűen azt, amit ma akar, hanem gondolnia kell a holnapra is.387 Ha a patronális 
politikák elemzését kiegészítjük az idő dimenziójával, akkor kijelenthetjük, hogy a fenn-
tarthatóság és a stabilizáció a patronális politikák alapvető sikerkritériumai. Patronális 
autokráciában egy közpolitika akkor tekinthető sikeresnek, ha hosszú távon az elitérdeket 
szolgálja, azaz ha mint másodlagos közpolitika-specifikus vonás megvalósul a koncent- 
rált hatalom politikai, valamint a vagyonfelhalmozás forrásainak gazdasági fenntart- 
hatósága. A 4. fejezetben leírtuk, hogyan lehet elérni az előbbit [→ 4.4.3.] s ezzel kapcso-
latban mindazt, amire a patronális autokráciák hajlamosak: az autokratikus stabilizációt, 
a társadalmi érdekbeszámítás semlegesítését, és a hatalmi erőforrások szétválasztását. Míg 
azonban a Putyinhoz, Orbánhoz vagy Nazarbajevhez hasonló posztkommunista vezetők 
ellenzéket elnyomó és választásmanipuláló módszerei között nagy az átfedés, vannak sa-
ját, a helyi körülményekhez és az ország egyéni jellemzőihez igazodó politikai lépéseik is. 
A sikeres csúcspatrónusok rendkívül kreatívak, amikor a politikai fenntarthatóság a 
cél; hatalmi monopóliumukat az éppen fennálló lehetőségek kihasználásával szilárdítják 
meg.388 Ha csak Orbánt nézzük, láthatjuk, mennyire egyedi az ő esete: sikerült létrehoznia 
az egyetlen patronális autokráciát, amely liberális demokráciából vált azzá, s amely az Eu-
rópai Unió tagja (ráadásul Magyarország azon két patronális autokrácia egyike – Plahot-
niuc Moldovája mellett –, ahol az alkotmány parlamentáris). Ehhez önmagában is komoly 

387 Vö. Olson, Power And Prosperity, 1–44.
388 Vö. Scheppele, „Autocratic Legalism”.
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kreativitás kellett, ha olyan országokkal vetjük össze, amelyek soha nem is értek el a liberális 
demokrácia állapotába, és az EU civilizációs gravitációs terén kívül működtek.

A következőkben egy moldovai és egy magyarországi példával illusztráljuk, mennyire 
kreatívan fordítják a maguk javára a sajátos körülményeket a csúcspatrónusok. Amikor 
Moldovában Plahotniuc küszöbön álló választási vereséggel és a külföldi politikai támo-
gatás elvesztésével nézett szembe, 2016-ban kimondatta az Alkotmánybírósággal, hogy 
alkotmányellenes, ha a parlament minősített többséggel választja meg a köztársasági 
elnököt. A korábbi gyakorlattal szembefordulva a testület úgy döntött, hogy az elnököt 
közvetlenül kell megválasztani. Az elnökválasztási harc meghirdetésével Plahotniuc (1) 
elkerülte a választási vereséget (az addig szövetséges ellenzékiek egymás ellen fordultak 
a kampány közeledtével), (2) fel tudta használni médiabirodalmát arra, hogy védencét, 
Dodont választassa meg elnöknek (ő volt az, aki Voronin idején gazdasági miniszterként 
tenderek elnyeréséhez segítette Plahotniucot), és (3) a Nyugat szövetségeseként tudta 
feltüntetni saját magát (szemben a harsányan oroszpárti Dodonnal). Ily módon sikerült 
megerősítenie (informális) hatalmi pozícióját mind a hazai, mind pedig a nemzetközi 
politikai aktorok szemében.389 Magyarországon Orbán az ország különleges geopolitikai 
státuszát felhasználva „virtuális lakosságcsere” révén lecserélte a szavazók egy részét: 
míg az Orbán által bevezetett kettős állampolgárság lehetőségével élő határon túli – 
túlnyomórészt erdélyi – magyarok döntően a kormánypártok szavazótáborát erősítik, addig 
a Magyarországról hosszabb-rövidebb időre kitelepülők inkább a potenciális ellenzéki 
szavazók közül kerülnek ki. Az előbbiek könnyített eljárással levélben is szavazhattak. 
Ráadásul a kormány által pénzelt lojális határon túli társadalmi szervezetek minden 
kontroll nélkül gyűjthették be tízezrével a csak nekik rendelkezésre bocsájtott címlisták 
alapján a szavazatokat, és juttathatták el azokat végül is nem postai úton a választást 
bonyolító szervekhez. Mindeközben a Nyugat-Európában és az USA-ban dolgozó több 
százezer magyar állampolgárnak szinte lehetetlen volt a választójogával élni: olykor több 
száz kilométeres utazás, több száz dolláros kiadás és sokórás sorban állás befektetésével 
realizálhatták szavazati jogukat.390 Így cseréltek le pár százezer, jobbára kormánykritikus 
szavazót pár százezer kormánypártira. És bár ez talán elsőre nem tűnik számottevőnek,391 
az ő szavazatuk nélkül a Fidesz 2014-ben és 2018-ban nem tarthatta volna meg kétharma-
dos parlamenti többségét, azaz a politikai hatalom monopóliumát.

A politikai fenntarthatóságról alkotott felfogásunkat aligha találhatja bárki túlzottan 
unortodoxnak. A gazdasági fenntarthatóság kapcsán azonban inkább olyan fogalmak 
szoktak az embernek beugrani, mint „versenyképesség”, „eladósodás”, „(növekvő) 
egyenlőtlenségek”, „a GDP-növekedés megújuló/kimerülő forrásai” stb.392 Az ezekről 
szóló elemzéseket alátámasztó statisztikai adatok viszont más színben tűnnek fel, ha 
a patronalizmus rezsimspecifikus szemüvegén át nézzük őket. Ha ugyanis elfogadjuk, 
hogy a fenntarthatóság és a stabilizáció a patronális rezsimek sikerkritériumai, akkor 
a gazdasági fenntarthatóság szokásos mérőszámait két csoportba oszthatjuk. Egyfelől az 
olyan vonások, mint az egyenlőtlenség, a foglalkoztatottak aránya vagy a gazdasági 

389 Mizsei, „A bábmester a hátsó ajtón távozik – mi történik Moldovában?”; Solovyov, „In Moldova’s Vote, 
the Real Winner Is Plahotniuc”.

390 Részletes elemzést ad Mráz, „»A mi választásunk – az én jogom«”.
391 Vö. Tóth, „Választási rendszer”, 245–247.
392 Vö. Csaba, Válság-gazdaság-világ, 203–234.
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növekedés csak annyiban fontosak, amennyiben rezsimstabilizáló vagy -destabilizáló 
elemekké válnak. A patronális autokráciák jellemzően felhasználják a médiát, valamint 
a statisztikai hivatalt is, hogy elfedjék az ilyen természetű problémákat, bár a gazdasági 
nehézségeket az emberek a saját bőrükön is érezhetik. De amíg ez nem fajul országos 
elégedetlenséggé, s nem születik a nyomában országos társadalmi mozgalom vagy párt, 
ezek a „problémák” nem fenyegetik a csúcspatrónus hatalmi monopóliumát. Vagyis még 
egy lemaradó patronális autokrácia is sikeresnek tekinthető, ha stabil. Jó példa erre 
Oroszország. 2016-ban az országban az egy főre jutó GNI (bruttó nemzeti jövedelem) 
22 540 dollár volt, kb. 10%-kal kevesebb, mint Magyarországon vagy Lengyelországban; 
ehhez hozzátett a súlyos társadalmi egyenlőtlenség, hogy a nettó beruházások 2012 óta 
évről évre csökkentek, hogy menekült a tőke, és hogy a folyamatos patronális beavatkozás 
a gazdaságba aláásta az erőteljes GDP-növekedés, illetve egy virágzó vállalkozói szektor 
létrejöttének esélyeit.393 Oroszország azonban az elérhető adatok szerint a legszilárdabb 
patronális autokráciák közé tartozik [→ 4.4.3.2.], és a rendszerváltás lehetősége elsősorban 
Putyin utódlásának kérdésével fonódik össze.394 Az orosz patronális autokrácia ezért 
meglehetősen sikeres, ha a saját céljainak fényében elemezzük.

Másfelől a „gazdasági fenntarthatóság” a mi fogalmaink szerint az elosztható jára-
dék forrásainak fenntartására való képességet jelenti, mint azt korábban kifejtettük [→ 
7.4.6.]. Alternatív elemzési paradigmánk ezen a ponton is eltér a szokásos megközelítéstől. 
Csaba László Kuvaithoz hasonlítja Oroszországot, és rámutat, hogy a nyersanyagra épülő 
gazdaság reformok nélkül valóságos átok a fejlődésre nézve, azaz hasonló eredményre 
jut, mint Franke és munkatársai a föntebb idézett kutatásukban. Amikor azonban azt 
hangsúlyozza, hogy „a jövedelem egy vékony réteg kezében összpontosul […], miközben 
a lakosság jelentős része a kirekesztettség állapotában volt és maradt”, valójában egy stabil 
korlátozott hozzáférésű rendet ír le [→ 6.2.].395 Vlagyimir Poltyerovics orosz közgazdász 
szintén azt mutatja ki – s ez illeszkedik a mi paradigmánkhoz –, hogy a meghirdetett 
ideológiai céloktól függetlenül Putyin úgynevezett „reformintézkedései” a legtöbb esetben 
a monopolisztikus járadékok képzését, begyűjtését és elosztását célozták, és ezt is érték el.396 
Igaz, a természeti kincsektől való függéssel együtt jár a kockázat, hogy egyszer kimerülnek, 
s ez – legalábbis hosszú távon – még egy csúcspatrónusnak is gond, ahogy az exportfüggés 
okozta kitettség is más országok piacainak. Vannak, akik szerint épp a járadékok elapadása 
ösztönözte Putyint 2015-ben a Komi Köztársaság főpatrónusának, Gajzernek a leváltására, 
ami megmutatta nemcsak azt, hogy a kiadásokat korlátoznia kellett, hanem hogy amikor 
a járadékok összege csökken, a fogadott politikai családban a rendet mind kevésbé 
„mézesmadzaggal” és mindinkább a „korbáccsal” lehet csak fenntartani [→ 2.5.2.]. 
Hasonló gond fakadhat abból, ha apadni kezdenek az Orbán Magyarországára irányuló 
EU-transzferek, melynek nyomán a fogadott politikai családnak vagy vissza kell fognia 
a közbeszerzések túlárazását [→ 5.3.3.3.], vagy pedig Orbánnak keményebben kell kézben 
tartania a klienseit, ha biztosítani akarja az egypiramisos patronális háló fenntarthatóságát.

393 Csaba, Válság-gazdaság-világ, 217–222.
394 Vö. Galeotti, „Future Without Putin No Longer Taboo Issue”; Galeotti, „Is This Russia’s Next Leader?”
395 Csaba, Válság-gazdaság-világ, 217. Lásd még Kordonsky, Socio-Economic Foundations of the Russian 

Post-Soviet Regime.
396 „Судьба экономических программ и реформ в России [A gazdasági programok és reformok sorsa 

Oroszországban]”, 23.
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7.4.7.3. Mozgástér: válságok és a politikaformálás társadalmi korlátai

Az előző részben kifejtettük, hogy (1) a közpolitikákat rezsimspecifikus indítékok formál-
ják, és eszerint is kell elemezni őket, valamint hogy (2) a közpolitikák sikerének értékelésé-
ben nem lehet mellőzni az idő dimenzióját. Mindkét állítás a hatalmon lévők preferenciáit 
érinti, de a preferenciák megvalósításának korlátait nem. Valójában az előző bekezdés-
ben már megpendítettük ezt a kérdést, amikor arról beszéltünk, milyen hatással van 
a járadékok elapadó utánpótlása az elsődleges közpolitika-specifikus vonásokra. De hogy 
most általánosabban is beszélhessünk erről, érdemes bevezetni a mozgástér dimenzióját, 
mely a hatalmon lévők által az adott körülmények között választható politikai lépések és 
programok skáláját jelenti.

Bár itt nincs módunk felsorolni az összes tényezőt, amely a mozgásteret esetleg 
befolyásolhatja, két alapvető korlátot fogunk tárgyalni: egy olyat, amely „rendkívüli”, és 
egy olyat, amely „rendes időkben”, a mindennapi politikacsinálás kapcsán merül fel.397 
Az előbbi kategóriába a különféle válságok tartoznak, amelyek exogén korlátokat szabnak 
a hatalmon lévőknek, és reagálásra kényszerítik őket. Ennek példái többek közt a háborúk, 
a járványok, valamint a gazdasági válságok. Koncentráljunk most az utóbbiakra, melyek 
számos tudományos vizsgálat tárgyát képezték a posztkommunista régióban. Gazdasági 
válságról akkor beszélünk, ha a stagnálás vagy a recesszió (vagyis az egyszer már elért szint 
alá esés) hosszabb időn át jellemző a gazdaság egészére.398 A „gazdaság egésze” vonatkozhat 
egy országra, mely esetben „nemzeti válságról” van szó, de jelenthet több, egymással 
összeköttetésben lévő országot is, s ekkor már „nemzetközi válságról” beszélhetünk. 
Az ilyen válságok leszűkítik a hatalmon lévők mozgásterét, ugyanis csökkentik az elérhető 
erőforrásokat, és azonnali reagálást tesznek szükségessé a károk enyhítésére.

Bár valamennyi posztkommunista ország átment már válságokon, a rájuk adott 
válaszok a rezsimek közti különbségektől függően eltérőek. Jó illusztrációt nyújtanak 
erre az ún. transzformációs válságok, amelyek egyfelől nemzeti válságok, de ez a jelleg-
zetességük kevésbé figyelemre méltó, mint az, hogy (1) a kilencvenes években valamennyi, 
korábban a szovjet birodalomhoz tartozó ország átesett rajtuk, és (2) ezek olyan válságok 
voltak, amelyeket szerkezetváltás kísért [→ 7.3.1.]. A modern kapitalista gazdaságok 
nemzeti vagy nemzetközi válságainak esetében a problémák és a rájuk adott válaszok is 
a piacgazdaság keretein belül maradnak. Ezzel szemben a transzformációs válsággal a 
szocializmus egésze került válságba, és a válaszok között szükségképpen megjelent az is, 
hogy ki kell lépni ebből a keretből, és egy új, kapitalista rendszerben keresni a megoldást.

Egy, a transzformációs visszaesésről szóló korai cikkében Kornai János rámutatott, 
hogy a kommunizmus évtizedei után rendszert váltó országok szükségképpen néztek 
szembe a válsággal. Ennek öt, valamennyi átalakulás által osztott jellemző volt az oka: (1) 
az átváltás az eladók piacából a vevők piacává; (2) a gazdaság reálszerkezetének átalakulása; 
(3) a koordinációs mechanizmusok zavarai; (4) a pénzügyi fegyelem megerősítésének 
makrokövetkezményei; és (5) a bankrendszer fejletlensége.399 Mindennek az eredménye 
(a) súlyos visszaesés volt, mely a posztszovjet és a délszláv országokban a GDP 50%-át 

397 Vö. Balcerowicz, „Poland: Stabilization and Reforms under Extraordinary and Normal Politics”.
398 Csaba, Válság-gazdaság-világ, 129.
399 Kornai, „Transzformációs visszaesés”. Lásd még Fidrmuc, „Transformation Crises”.
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is elérte, Közép-Európában pedig 20%-át,400 továbbá (b) az infláció, mely Szerbiában és 
Montenegróban, Grúziában, Örményországban és Ukrajnában egyenesen hiperinflá-
cióvá fajult.401 E nehézségek leküzdése érdekében valamennyi posztkommunista ország 
végigment a stabilizáció, a liberalizáció, az intézményépítés és a privatizáció (a közgazdasági 
szakirodalomban használt rövidítéssel SLIP) négy lépcsőfokán.402 Ez egyfelől közpoliti-
kai kényszerzubbonyt jelentett, mely jócskán korlátozta a hatalmon lévők választási 
lehetőségeit. Az az opció, hogy ne tegyenek semmit, nem létezett a számukra: mindenképp 
át kellett térniük a kapitalizmusra, úgyhogy a SLIP jegyében kellett megvalósítaniuk 
valamiféle politikai programot. Másfelől a kényszerzubbony nem volt egészen szoros, ha 
meggondoljuk, hogy a stabilizáció, a liberalizáció, az intézményépítés és a privatizáció 
hányféle változatát alkalmazták az egyes országokban [→ 5.5.2.]. Oleh Havrylyshyn ad 
erről áttekintést Divergent Paths in Post-Communist Transformation (A posztkommunista 
átalakulás elágazó útjai) című könyvében, melynek alapján kijelenthetjük, hogy a beveze-
tett reformok léptéke szorosan összefüggött a rezsim fejlődésével, illetve – különösen – 
a patronalizmus fokával. A nyugati keresztény történeti régió országai, melyek elsődleges 
pályájukon liberális demokráciákká fejlődtek, vagy már előrehaladott állapotban voltak 
(Horvátország, Magyarország, Szlovénia), vagy – Havrylyshyn kifejezését használva – 
„nagy bumm”-szerű váltással vetettek véget a kommunista rezsimnek (a balti országok, 
Csehszlovákia és Lengyelország). De valamennyien erős liberális elkötelezettségről 
tettek tanúbizonyságot, és tartós reformprogramokat vezettek be. A mérsékelt vagy gyenge 
liberális elköteleződésű, patronálisabb országok közül azok, amelyek patronális demok-
ráciára vagy oligarchikus anarchiára váltottak, vagy idővel felhagytak a „nagy bumm” 
másnapján bevezetett reformokkal (Albánia, Bulgária, Macedónia, Oroszország), vagy 
pedig fokozatosak és késleltetettek voltak a reformjaik (Grúzia, Örményország, Románia, 
Tádzsikisztán, Ukrajna). Fokozatos reformokra került sor Azerbajdzsánban és Kazah-
sztánban is, de csupán olyan mértékben, amennyiben megerősítették a helyi fogadott 
politikai családok magánvállalat-birodalmait [→ 7.3.2.4.]. Végül vannak azok az országok, 
ahol csak a diktatúra-átalakulás történt, mely esetben a gazdasági reformok ugyancsak 
fékezett habzással indultak el, s ezek közül is többet visszafordítottak az átmenet éveiben 
(Belarusz, Türkmenisztán, Üzbegisztán).403

A transzformációs válság vége azt jelentette, hogy a posztkommunista országok 
az egyik egyensúlyi helyzetből sikeresen áthaladtak a másikba, azaz a szocialistából a 
kapitalista berendezkedésbe. Az új egyensúlyi állapotban, mármint „rendes időkben” 
(amikor nincs válság) az elsődleges közpolitika-specifikus vonásokat behatároló ténye-
zők uralkodóan országspecifikusak. Egyfelől vannak olyan közpolitikai programok és 
intézkedések, amelyeket korábban már tárgyalt országspecifikus jellemzők indukálnak. 
Az etnikai törésvonalak például speciális kisebbségpolitikai törvényeket követelhetnek 
meg; a lusztrációs törvények összefüggenek a mélyállam jelenlétével; egy nagy ország közi-
gazgatása föderatív rendszerű lehet, ahol erősek a területi kormányzatok és parlamentek;

400 Csaba, Válság-gazdaság-világ, 40.
401 Dabrowski, „Macroeconomic Stabilization”.
402 Csaba, Válság-gazdaság-világ, 32–40; Marangos, „Was Shock Therapy Consistent with the Washington 

Consensus?”
403 Havrylyshyn, Divergent Paths in Post-Communist Transformation. Lásd még a témáról Treisman, „The 

Political Economy of Change after Communism”.
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 az Európai Unió tagállamainak a belépés előtt át kell menniük a jogharmonizáció folyama-
tán (később pedig elfogadniuk az uniós szabályozásokat); az FDI-függő országoknak, ha 
külföldi befektetőket akarnak bevonzani, be kell szállniuk az „adóversenybe”; és gyakran 
előfordul, hogy az elosztható járadék képzése érdekében különleges bányászati (kitermelési) 
intézkedéseket, árkontrollt vagy a fogadott politikai család bankjaira vonatkozó laza 
pénzügyi szabályozást vezetnek be.

Van azonban egy általános országspecifikus vonás, amely mindenhol megtalálható, 
de országonként más és más. Ez maga a nép, illetve az emberek „ingerküszöbe”. 
Valóban, még patronális autokráciában is – mint Petrov és munkatársai rámutatnak – 
„önmagában az, hogy valamennyi igazi ellenzéket feltüntetnek a szavazócédulákon, és 
valamennyire vannak politikai szabadságjogok (pl. információcsere, egyesülési szabadság, 
választási megfigyelés), némi elszámoltathatóságot kényszerít a rezsimre, rászorítva, hogy 
a társadalmi preferenciákhoz közelebb álló közpolitikákat vállaljon” (kiemelések az erede-
tiben).404 Ezt illusztrálja a szerzők saját modelljét is figyelembe véve a 7.26. ábra. A víz-
szintes tengely azt ábrázolja, mennyire irritálóak a közpolitikai intézkedések és programok 
az emberek számára, akik arra reagálnak, milyen következményekkel járnak számukra, 
a saját életükben a rezsim cselekedetei (szakpolitikai következmények). Az emberek 
reakciója egy bizonyos politikára lehet (a) egyszeri, vagyis kiválthatja csak az adott 
lépés, vagy (b) kumulatív, amikor is az adott intézkedés az „utolsó csepp a pohárban”, 

404 Petrov, Lipman és Hale, „Three Dilemmas of Hybrid Regime Governance”, 4.
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7.26. ábra. A vezető vesztesége és a politikaformálás liberális demokráciában és patronális autok- 
ráciában. Forrás: Petrov, Lipman és Hale (2013, 5.) módosítva.
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miután az emberek már megtapasztalták a korábbiak következményeit. Ez vezet tovább az 
ingerküszöb kérdéséhez, ami az irritációnak azt a szintjét jelöli, ahol az emberek már 
politikai cselekvésre szánják magukat – jellemzően elfordulnak az uralkodó párttól.

Ez azonban nem jelent azonnali veszteséget a vezető számára: nincs olyan politikai 
rezsim, amely tökéletesen érzékeny volna a közvéleményre. A társadalmi érdekbeszámítás 
folyamata viszont érzékenyebbé teszi a liberális demokráciát a nyilvánosság reagálására 
a patronális autokráciához képest, ahol ezt a folyamatot semlegesíteni szokták, és a 
hatalmon lévők kevésbé elszámoltathatók [→ 4.3.]. Ezt ábrázoljuk a függőleges tengelyen, 
amely a vezető veszteségét mutatja. Mint az ábrán látható, liberális demokráciában 
még az ingerküszöb csekély túllépése is ahhoz vezet, hogy a vezető elkezd veszíteni a 
népszerűségből az ellenzék javára, amelynek az ösztönzői és az eszközei is megvannak, 
hogy kiaknázza az emberek elégedetlenségét. Ezzel szemben a csúcspatrónus a társadalmi 
érdekbeszámítás semlegesítésének köszönhetően úgy lépheti át az ingerküszöböt, hogy 
nem kezd rögtön veszíteni a hatalmából.405

A diagram függőleges tengelyén a „reagálási pont” azt a pontot jelöli, ahol a vezető 
veszíteni kezd a hatalmából. Ez ugyanis az a pont, ahol a vezető politikai elitnek cselekednie 
kell, hogy ne apadjon tovább a népszerűsége, és (a) csökkenjen a választásos korrekció 
és az ellenzékbe kerülés kockázata, vagy (b) annak a kockázata, hogy választásos vagy 
nem választásos helyreállítás történik, és a hatalomban elkövetett bűncselekmények 
miatt jogilag felelősségre vonják [→ 4.3.3.2., 4.4.4.]. E kettő valójában az a két csúcs, 
amelyen a liberális demokrata, illetve a patronális autokrata vezetők politikai pályája 
kulminálhat. (A konzervatív autokrácia vezetői sem követhetnek el bűncselekményeket, 
ezért az irritáló politika az ő esetükben, némiképp a liberális demokráciához hasonlóan, 
csak az (a) veszélyével jár.)

A vezető politikai elit rendes körülmények között – mindkét rezsimben – az irritáció 
zérus szintje és a kezdődő hatalomvesztés szintje által meghatározott sávban próbál 
cselekedni. A hatalmon lévők azonban, bár támaszkodhatnak gyakori közvélemény-
kutatások adataira, nem tökéletesen informáltak: képesek hibázni a szakpolitikai 
hatások felmérésében, illetve annak megbecsülésében, hogy hol az ingerküszöb, és mely 
ponton kezdenek veszíteni a hatalmukból.406 A kérdés az, mit tesznek a vezetők, amikor 
elérnek a reagálási pontra. Liberális demokráciában, ahol az emberek olyan tényezőkre 
reagálnak, amelyek a szakpolitikai lépések szándékolt vagy szándéktalan következményei 
lehetnek, a politikai vezetők részéről a logikus megoldás szakpolitikai változtatást 
eszközölni: megváltoztatni vagy (a) az embereket felingerlő és az ellenzék által a maga javára 
fordított szakpolitikát, vagy (b) más szakpolitikákat, hogy az összkép változzon meg, ami 
az emberekben a kormány tevékenységéről kialakul. Patronális autokráciában viszont, 
ahol az embereket reagálásra késztető szakpolitikai következmények csupán a patronális 
politika nem szándékolt mellékhatásai, a csúcspatrónus előtt két lehetőség áll: vagy (a) 
változtat a közpolitikáján, vagy (b) megpróbálja közhatalmi eszközökkel kitágítani 
a mozgásterét. Utóbbit egyfelől úgy valósíthatja meg, hogy még inkább semlegesíti 

405 Megjegyzendő, hogy a patronális autokrácia liberális demokráciánál kisebb érzékenysége ideáltipikus 
(rezsimspecifikus). Hogy pontosan mennyivel nagyobb a csúcspatrónus mozgástere a demokratikus 
vezetőkéhez képest, az egy empirikus kérdés, akárcsak az ingerküszöb pontos magassága (mely ország-, 
sőt – amennyiben a közvélemény az idők során változik – korszakspecifikus).

406 Petrov, Lipman és Hale, „Three Dilemmas of Hybrid Regime Governance”, 5.
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a társadalmi érdekbeszámítás folyamatát: további egyoldalú változtatásokat vezet be a vá-
lasztási rendszerben, és zaklatja az ellenzéket, vagy kiszorító kampányokat indít a köz-
beszéd újrakeretezésére.407 Másfelől a csúcspatrónus alkalmazhat erőszakot, vagyis „há-
zon belüli” állami kényszert (pl. a rendőrséget), vagy kiszervezett állami kényszert (pl. 
paramilitáris egységeket vagy a szervezett alvilágot) [→ 4.3.5.4.].408 Hogy a csúcspatrónus 
melyik utat választja, az elsősorban két tényezőtől függ: (1) mennyire fontos a szóban 
forgó közpolitika, és (2) milyen messzire mehet a társadalmi érdekbeszámítás semle-
gesítésében vagy – végső esetben – az erőszak alkalmazásában. Mint a 4. fejezetben már 
említettük, a Magyarországhoz hasonló országokban alacsonyabb az alkalmazható erőszak 
szintje, részben az EU-tagság, részben az alapvetően alacsony erőszak-ingerküszöb 
miatt,409 míg máshol, például Oroszországban vagy Türkmenisztánban a vezetők könnyeb-
ben nyúlhatnak az erőszakhoz mint a semlegesítés hatékony eszközéhez [→ 4.4.3.2.]. Mind-
azonáltal fontos látni, hogy az erőszak alkalmazása vagy elmaradása nem rezsim-
specifikus jellemző, így nem változtat a rendszer lényegén: az erőszak, hogy például 
börtönbe zárnak-e ellenzékieket vagy szétvetnek-e tüntetéseket – bár a rezsim élhetőségét 
nagyban befolyásolja, s így az ott élők számára kétségkívül fontos –, a rezsim logikája 
szempontjából csak egy technika. Szemben a kommunista diktatúrákkal, amelyek nyíl-
tan és alapvetően az erőszak eszközével reagáltak az őket érő belső fenyegetésekre, az autok-
ráciák jellemzője, hogy arzenáljuk a semlegesítés módozatainak jóval szélesebb skáláját 
öleli fel. Ez, illetve az egypiramisos hatalmi háló határozza meg őket, nem pedig az, hogy 
e széles skála elér-e egészen a diktatúrákra emlékeztető, nyílt (de célzott) elnyomásig.

Az erőszakot mint a társadalmi elégedetlenség leszerelésére Oroszországban alkal-
mazott eszközt példázza az úgynevezett „Himki-erdei csata”. Mint Petrov és munkatársai 
beszámolnak róla, 2004-ben „a kormányzat képviselői megvitatták azt a tervet, hogy új 
szupersztráda épüljön […], amely a Moszkva közvetlen szomszédságában lévő Himki 
városát úgy kerülné meg, hogy átvágna a környékbeliek szeretett, tájvédelmi körzetként 
bejegyzett és az orosz fővárost övező térség páratlan értékét képviselő erdején. […] A helyi 
lakosok hamar megszerveződtek a terv ellen, [elnyerték] fontos szövetségeseknek, köztük 
a Himkinszkaja Pravda szerkesztőjének, Mihail Beketovnak a támogatását. […] A helyi 
hatóságok az egész időszakban mindvégig brutális keménységgel reagáltak a tiltakozók 
aktivitására. Már az ellenzéki mobilizáció korai szakaszában leállították a közmeg-
hallgatásokat, mielőtt a vita egyáltalán megkezdődhetett volna. Zaklatták az erdővédő 
aktivistákat. Valaki felrobbantotta Beketov autóját, majd 2008 novemberében kegyetlenül 
összeverték. [Amikor a tiltakozóknak] sikerült átmenetileg leállítaniuk az erdőirtást 
[…] megjelent egy maszkos suhancokból álló tömeg, szemlátomást azért, hogy erővel 
szorítsa ki a tiltakozókat. A városi rendőrség vagy be sem avatkozott, vagy a sztrádaépítők 
érdekében lépett fel”.410 Bár a történet ezzel nem ér véget, az összefoglalásból világosan 
kiderül, hogy a házon belüli és a kiszervezett állami kényszert is alkalmazták a társadalmi 
ellenállás leverésére.

407 Petrov, Lipman és Hale, „Three Dilemmas of Hybrid Regime Governance”, 4–12.
408 Escribà-Folch, „Repression, Political Threats, and Survival under Autocracy”.
409 Ez tükröződik abban is, hogy milyen hatékonyan tudott és tud a Fidesz a 2006-os rendőri erőszakra 

mint a szociálliberális kormány egyik főbűnére hivatkozni. Lásd Palonen, „Political Polarisation and 
Populism in Contemporary Hungary”.

410 Petrov, Lipman és Hale, „Three Dilemmas of Hybrid Regime Governance”, 14–15.
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Ezzel szembeállítható egy olyan magyarországi példa, ahol társadalmi elégedet-
lenséggel szembesülve a közpolitikán változtattak. A hirtelen mobilizációt az internetes 
adatforgalom megadóztatására tett kísérlet („netadó”) váltotta ki. Az intézkedés ugyan 
nem valósult meg, de a javaslat a politikába addig magát közvetlenül bele nem ártó, ám 
a személyes szabadságának csorbítására érzékeny, mozgékony fiatal tömegeket érintette. 
A netadó hírére 2014 végén tízezrek vonultak ki az utcára. Az intézkedés Orbán számára 
nem volt kulcsfontosságú, és látványosan előkészítetlen is volt: a kormány által jelzett 20 
milliárd forintos tervezett bevételt irreálisan sokszorosan haladta volna meg a megadott 
adózási paraméterek alapján ténylegesen elvont jövedelmek mértéke. Miután az intézkedés 
terve a Fidesz-kormány elleni addigi legnagyobb tömegmegmozdulásokat generálta, 
Orbán hamarosan úgy döntött, lemond róla, megszilárdítva pozícióját – a 7.26. ábra 
terminológiai szerint – még a hatalomvesztés kezdete előtti szinten.411 De hasonló esetre 
sor került egyébként Oroszországban is, amikor 2005-ben a közlekedési és gyógyszer-
ártámogatások megszüntetését országszerte nyugdíjasok tömegtüntetései követték.412

A megelőző bekezdések összefoglaló tanulsága az lehetne, hogy az emberek szá-
mítanak – és a szakpolitikai lépések sikere éppúgy rajtuk múlhat, mint a patronális 
politikáé. Egyik fontos eszmefuttatásában Csaba László rámutat, hogy „sem a főáramú 
közgazdasági elméletben formalizált anyagi tényezők – így a tőke, a munka, a föld vagy 
maga az innováció […] –, sem pedig […] az intézményi iskola által kiemelt ismételt 
játékszabályok nem adnak kielégítő magyarázatot […]. Az értékrend és az értékekről 
folyó közbeszéd jelenti […] a siker kulcsát. Ez vezet el a tisztesség komolyan vételéhez, 
a siker megérdemeltségének elfogadásához, […] a szavatartó és szabálykövető magatartás 
becsületéhez és a pártatlan jogalkalmazáshoz. Eme – hangsúlyozottan nem anyagi, hanem 
szellemi – tényezők azok, amelyek magyarázó erővel bírnak. A legismertebb példánál 
maradva – ugyan a kínaiak találtak ki »mindent«, a porcelántól a könyvnyomtatásig, mégis 
– a 19. század közepére egy peremre szorult és szétesett központi kínai állam küzdött 
a túlélésért. Eközben a barátságtalan éghajlatú, örökké háborúskodó, és korábban nemcsak 
ezért elmaradott Európa lekörözte őket – az ismeretek társadalmi hasznosítása révén, 
amit az értékrend és a társadalmi […] normák változása alapozott meg” (kiemelés 
tőlünk).413

Mindez visszavezet a könyv kezdetéhez, a társadalmi cselekvés szféráinak elválasz-
tásához, hiszen jórészt ebből következnek a társadalmi normák [→ 1.]. Ez – mint könyvünk 
elején megjegyeztük – egyfajta útfüggőséget okoz, de a végéhez közeledve már láthatjuk, 
milyen sokféle más tényező járulhat hozzá a rezsimek alakulásához. Bármilyen mércét is 
használunk a siker meghatározására, az útteremtés lehetőségei, különböző mértékben bár, 
de nyitva állnak minden ország számára.

411 Szabó és Mikecz, „After the Orbán-revolution”. Körösényi András és szerzőtársai ezt a fajta vissza-
vonulást „reszponzív meghátrálásnak” nevezik, és további példákat is hoznak rá, köztük a vasárnapi 
boltzár és a 2024-es budapesti olimpiai játékokra történő pályázat ügyét. Körösényi, Illés és Gyulai, 
Az Orbán-rezsim, 178–180.

412 Petrov, Lipman és Hale, „Three Dilemmas of Hybrid Regime Governance”, 12–14.
413 Csaba, Válság-gazdaság-világ, 17.
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A nyelv és az alapvető axiómák jelentősége a posztkommunista 
rezsimek elemzésében

E könyvnek ugyan „A posztkommunista rendszerek anatómiája” a címe, de ugyanúgy le-
hetne az is, hogy „Új nyelv a posztkommunista rezsimek leírására”. Valóban, a munkánk 
jelentős része a terminológiára fókuszál, és gyakran mondjuk, milyen fontos a megfelelő 
nyelvet használni az általunk látott világ leírására. Biológiai metaforával is illusztrál-
hatjuk ezt: ha olyan nyelvet használunk, amit halak leírására fejlesztettek ki, a „kopol-
tyú”, a „pikkely” és az „uszony” kifejezésekkel aligha tudunk jól leírni egy elefántot. Ha 
azt mondjuk, hogy nincs kopoltyúja és uszonya, az igaz, de keveset árul el arról, hogy az 
elefánt ténylegesen mi, és annak sem lenne sok értelme, ha úgy írnánk le, mint speciális, 
„fél-” vagy „korlátozott” halat, ami nem vízben él. Amikor a különbségek nem egyszerűen 
nagyok, hanem minőségiek, és új fajt mutatnak, akkor ezt a leírására használt nyelvnek is 
jeleznie kell. Új fogalmakat kell bevezetnünk, hogy megragadjuk az új típusnak a sui generis 
vonásait, és gondosan el kell határolnunk más típusoktól és vonásoktól is. Ezzel nem tagad-
juk, hogy különböző típusok is osztozhatnak ebben vagy abban a jellemvonásban (a halak 
is, az elefánt is gerincesek), de vannak alapvető különbségek, amelyek fundamentumaikban 
választják el őket egymástól (egy hal és egy elefánt nem tudnak életképes utódot nemzeni).1

A posztkommunista rezsimek esetében az „alapvető különbségeket” akár rendszer- 
alkotó különbségeknek is mondhatjuk, míg a „fundamentumok” azok a jellemvonások, 
amikből az összes többi (rezsimspecifikus) vonás a posztkommunista környezetben 
levezethető. Kifejtésünket az elválasztatlan szférák alapvető társadalmi és uralmi struk-
túráival kezdtük az 1. fejezetben. E struktúrák alapján jutottunk arra a következtetésre 
a 2. fejezetben, hogy (1) a posztkommunista államok jellemző formái az elitérdek elvén 
működnek, ezért azokra a fogalmakra kell koncentrálnunk, melyek (implicit vagy explicit) 
előfeltevése ez az elv, és (2) a négy aspektus, amelyek szerint az államok tipizálhatók, az 
uralmi elit jellege, a hatalmat célzó tevékenység, a tulajdont célzó tevékenység és az elitérdekű 
tevékenység jogi státusa. A következő logikus lépés az volt, hogy részleges államtípusokat 
határozzunk meg, majd egy teljes államtípusba egyesítsük őket: egy olyanba, amelyet mind 
a négy aspektusból leírunk. Az elitérdek alapú államdefinícióknak ez a végső kombinációja 
volt a maffiaállam, ami pedig – az „állam” meghatározásánál fogva – egy rezsim hatalmi 
központja: azé a rezsimé, aminek a patronális autokrácia nevet adtuk. A maffiaállamot a 
következő, 2.4.6. részben szembeállítottunk a liberális demokrácia alkotmányos államával, 
amelyet szintén leírtunk a négy aspektusból, csakhogy ezúttal a társadalmi érdek elvének 
megfelelően. A két államot és rezsimet egymástól elválasztó „fundamentum” az állam-
működés uralkodó elve volt, a konkrét működésükre pedig akkor derült fény, amikor 
a posztkommunista „makacs struktúrák” mint peremfeltételek szempontjai mentén 
értelmeztük ezeket az uralkodó elveket. A többi rezsimspecifikus jellemvonás tárgyalása a 
3-6. fejezetben szintén gyakran utalt mind az államműködés elveire, mind pedig a makacs 
struktúrák alapjelenségeire (informális hálók, hatalom&tulajdon, patronalizmus és patri-
monializmus), így jelölve ki azokat a fundamentumokat, amelyek mentén a liberális 
demokrácia és a patronális autokrácia különféle politikai, gazdasági és társadalmi vonásai 

1 A biológiai taxonómiáról lásd Richards, Biological Classification.
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kibontakoztak.2 A kommunista diktatúra már meglévő, Kornai-féle modelljét is beleértve 
három, élesen különböző „fajt” azonosítottunk: a három csúcsbéli rezsimtípust. És 
ahogy az elefánt sem „illiberális hal”, a patronális autokrácia sem „illiberális demokrácia”, 
hanem különálló típus, aminek a belső logikáját nem lehet olyan, más csúcsbéli típusok 
belső logikájából levezetni, mint a nyugati típusú (liberális) demokrácia.3

A liberális demokrácia, a patronális autokrácia és a kommunista diktatúra nem 
egyszerűen három rezsimtípus, hanem nyelvképző pólusok. Ezek azok a rezsimtípusok, 
amelyek saját nyelvet követelnek, azaz egy-egy külön fogalomcsoportot, amely reflektál 
a maga rezsimjének sui generis tulajdonságaira, vagyis arra az alapvetően sajátos kon-
textusra, amit ezek a tulajdonságok hoznak létre a fogalmak számára. Voltaképpen, hogy 
ezek a rezsimek a nyelvképző pólusok, volt a fő ok, amiért éppen őket választottuk 
csúcsbéli típusnak, míg velük szemben a köztes típusok – patronális demokrácia, 
konzervatív autokrácia és piackihasználó diktatúra – a csúcsbéli típusok elsődleges 
nyelvéből létrehozott, vegyes nyelvekkel ragadhatók meg. A dolog logikája hasonlatos 
a színköréhez, amely megmutatja a kapcsolatot az alapszínek és a másodlagos színek 
közt: az előbbiek nem keverhetők ki más színekből (vörös, sárga, kék), míg az utóbbiak 
az alapszínekből keverhetők ki (a narancs a vörösből és sárgából, a lila a vörösből és 
kékből, a zöld pedig a sárgából és kékből). A három csúcsbéli típus nyelvei olyanok, mint 
az alapszínek: nem keverhetők ki semelyik másikból sem, hanem sui generis struktúrákat 
alkotnak. A három köztes típus nyelvei azonban olyanok, mint a másodlagos színek, 
mert a velük szomszédos csúcsbéli típusok alapnyelveiből keverhetők ki.4 A patronális 
demokráciához főleg a liberális demokráciából (többpiramisos hatalmi háló) és a patro-
nális autokráciából (informális patronalizmus) vett fogalmakat kell vegyítenünk; a kon-
zervatív autokráciához főleg a liberális demokráciából (nem patronális gazdaság) és 
a kommunista diktatúrából (bürokratikus patronalizmus) valókat; a piackihasználó 
diktatúrához pedig főleg a kommunista diktatúrából (bürokratikus patronalizmus) 
és a patronális autokráciából (informális patronalizmus) kell a fogalmainkat vennünk, 
bár ez utóbbi esetben a magángazdasághoz és a szabályozott piaci koordinációhoz tartozó 
fogalmakat is „bele kell kevernünk” a nyelvbe, hogy minden aspektusra reflektálhassunk.

2 Az Olvasó észrevehette, hogy a komparatív fogalmi rendünk felépítése alapvetően a patronális 
autokrácia struktúráját követte. Ez szándékos döntés volt: úgy véltük, a patronális rezsimek a leginkább 
elhanyagoltak fogalomalkotás szempontjából a szakirodalomban, amely eddig nem szolgáltatott összefüggő 
fogalmi keretet a rezsimekre és azok (szub-rezsim szintű) elemeire, és ez volt az az űr, amit be kívántunk 
tölteni. Ám annak ellenére, hogy valamennyi rezsimet (aktort stb.) a patronális autokrácia vonalai mentén 
tárgyaltunk, igyekeztünk világossá tenni, hogy a tényleges struktúrájuk nem a patronális autokráciához 
igazodik, és az egymással párhuzamosan megalkotott fogalmak által jelölt jelenségek különböző súllyal 
és egymáshoz fűződő belső viszonyrendszerrel rendelkeznek a különböző rezsimekben.

3 Egyes szerzők szerint azért nem érdemes a nyugati típusú demokráciából kiindulni, mert vannak 
„nem nyugatos demokráciák” is. Ezzel azt akarják mondani, hogy attól, hogy egy rezsim nem a 
nyugati modellt követi, még lehet demokratikus, akkor is, ha a működésébe a helyi körülmények és 
kultúra be is visz bizonyos „egzotikus” elemeket (Youngs, „Exploring »Non-Western Democracy«”; 
Lakatos, „Nyugatos és nem nyugatos demokráciák”). A válaszunk erre a nézetre kiolvasható az 
1. fejezetből: a rezsimspecifikus jellemzők szintjén a kultúra patronalizmushoz vezethet, és hogy a rezsim 
demokratikus lesz-e vagy autokratikus, az valóban más tényezőktől függ [→ 1.5.2.]. De kizárólag a 
patronális demokrácia tekinthető nem nyugatos demokráciának, mert a hatalmi hálója többpiramisos. 
A patronális autokrácia viszont – mint Magyarország –, bár kétségkívül nem nyugatos, de nem is 
demokrácia, mert a hatalmi hálója egypiramisos.

4 Köszönettel tartozunk Sándor Klárának ezért a remek metaforáért.
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A tudatos nyelvhasználat egyfajta szabadságot is nyújt. Ahogy a Stephen Hawking–
Leonard Mlodinow természettudós szerzőpáros rámutat A nagy terv c. könyvben: „nem 
létezik a valóság világképtől vagy elmélettől független fogalma. Ezért inkább egy olyan 
képet fogadunk el, amelyet modellfüggő realizmusnak fogunk nevezni”, ami azt jelenti, 
hogy „nem létezik a valóság modelltől független ellenőrzése. Ebből következően egy jól 
megalkotott modell létrehozza a saját valóságát. […] A modellfüggő realizmus nemcsak 
a természettudományos modellekre alkalmazható, hanem azokra a tudatos és tudatalatti 
gondolati modellekre is, amelyeket a mindennapi világ értelmezése és megértése céljából 
mindannyian készítünk”.5 Ez ugyanúgy áll a társadalom-, mint a természettudományokra. 
Ha ránézünk valamire, annak tudatunk kognitív mechanizmusai adnak értelmet. 
Megfelelő nyelvi, fogalmi keret nélkül saját előítéleteink foglyai leszünk; ha nem törek-
szünk rá tudatosan, hogy megfelelő fogalmi keretben ragadjuk meg a valóságot, akkor 
elkerülhetetlenül beleragadunk a már létező keretünkbe, s ez tudattalanul arra késztet 
bennünket, hogy mindenre megpróbáljuk alkalmazni az előfeltevéseit. Mintha láthatatlan 
szemüveg lenne rajtunk, amely adott irányokba fókuszálja a figyelmünket, ha nem vagyunk 
tudatában a szavainkban megbúvó rejtett axiómáknak, ezek végül eltorzítják a valóság 
értelmezését, és a megértését is.

A nyelv fogságába esni anélkül, hogy teljesen felfognánk ezt: pontosan ez jellemzi 
a főáramú hibridológiát. Bár a sui generis rezsimek jelenlétét belátták, és vitathatatlan 
eredményeket értek el a demokratikus díszleteket működtető politikai gépezetek meg-
értésében (a meglátásaikat sűrűn használtuk is a 4. fejezetben), a hibridológusok az elemzé-
sükben nem érzékelik egyes alapvető axiómák jelenlétét – és ezért axiómaszerűen tagadják 
azon jelenségek létét, amik megkülönböztetik a nyugati és a posztkommunista rezsimeket 
egymástól. Ennek a könyvnek a lényege az volt, hogy feloldjuk ezeket az axiómákat, és 
átvegyük az uralmat a nyelv fölött, ahelyett, hogy hagynánk, hogy a nyelv uralkodjon 
felettünk.

A főáramú hibridológia általános axiómája a társadalmi cselekvés szféráinak szét- 
választása, amelyet úgy kezel, mint valamit, ami minden társadalomban eleve ott van. 
Ez fejeződik ki abban, hogy minden rezsimben olyan szavakat használ, mint „politikus” és 
„vállalkozó”, illetve hogy az ilyen aktorokat elsődlegesen formális titulusuk alapján ismeri 
fel, amikhez informális titulusok és pozíciók csak másodlagosan kötődnek. Ennek az 
axiómának a következménye, hogy számos jelenségre devianciaként tekintenek, melyek 
közül a legfontosabb az informalitás és az (informális) patronalizmus. Még amikor 
az olyan hibridológusok, mint Levitsky és Way ki is emelik „az informális intézmények 
központiságát” a kompetitív autoriter rezsimekben, akkor is úgy magyarázzák őket, mint 
kreatív újításokat, amiket az hívott életre, hogy a hidegháború utáni nemzetközi környezet 
„megnövelte a formális (azaz egypárti) autoriter uralom költségét”, nem pedig úgy, 
mint ami a történelmi és civilizációs örökségből fakad, és meghatározó tényező a régió 
demokráciáiban éppúgy, mint az autokráciáiban.6

Az általános axiómát feloldva láthatjuk be, hogy az elválasztás szintjét konstansként 
kezelték, miközben a valóságban egy változó. Így kezdtük az 1. fejezetet, a szétválasztás 

5 Hawking és Mlodinow, A nagy terv, 54–57.
6 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 27–28. Egy, a nagy hatású könyvük után tíz évvel írt 

cikkükben a szerzők továbbra is a formális intézményeik szerint elemzik Magyarországot, és a rezsim 
központi aktorának a Fideszt tekintik (miközben az csupán a fő transzmissziós szíja [→ 3.3.8.] Orbán 
fogadott politikai családjának, azaz a tényleges, informális központi aktornak). Levitsky és Way, „The 
New Competitive Authoritarianism”.
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szintjének fogalmát egy civilizációs és történeti elemzésbe ágyazva. Ennek eredményeként 
feloldottuk azokat az axiómákat is, amelyek nyomán az informalitást és a patronalizmust 
merő devianciaként kezelték. A liberális demokrácia nyelvezete mögötti logikától meg-
szabadulva felvetettük a lehetőséget, hogy az informalitás elsődlegessé válhat, a patro-
nalizmus pedig egy rezsim alapvető alkotóeleme is lehet. Ezek voltak a fő pontok, 
amiket mindvégig szem előtt tartottunk a patronális rezsimek nyelvének megalkotása 
során.7 Nélkülük nem lettünk volna képesek rá, hogy olyan koherens módon strukturáljuk 
a posztkommunizmus minden politikai, gazdasági és társadalmi jelenségét, ahogy tettük.

Szándékunk szerint az e könyvben definiált fogalmak szigorú logikai rendet alkotnak: 
olyan fogalmi eszköztárat, amely egyben nyelv is, mely a nyelvképző pólusok nyelveiből 
áll. Fogalmai megfelelnek a való világ jelenségeinek, ahogy arról – a könyvben sűrűn 
idézett – empirikus kutatások tömege tanúskodik. A posztkommunizmus ezen jelenségei 
segítségével határoztuk meg, hogy keretünknek mely témakörökre kell kiterjednie. Azonban 
amikor a ténylegesen megfigyelt jelenségekből utópikus ideáltípusokat hoztunk létre (Max 
Weber nyomdokain haladva), valójában építőkockákat határoztunk meg, amelyeket 
gondosan behatároltunk, hogy aztán hézagmentesen illeszkedjenek egyetlen, nagy 
konstrukcióba. A kockákat politológiai, közgazdasági és szociológiai elméletek tapasztják 
össze, amelyeket azonban nem önkényesen választottunk ki, hisz bekorlátozott minket az 
az igény, hogy a végeredménynek koherensnek kell lennie. A fogalmak közti nagyszámú 
kölcsönös kapcsolat miatt (amit az állandó „nyilazás” is jelez a szövegben) valójában 
a logika eszköze az, ami az elsődleges összekötő kapcsot jelenti olyan jelenségek között, 
mint a patronalizmus, a maffiaállam, a fogadott politikai család, a populizmus, a kapcsolati 
gazdaság és a klientúratársadalom. Ezek a fogalmak egy ideáltipikus modellt határoznak 
meg, a patronális autokrácia modelljét, amely aztán viszonyítási pontként alkalmazható a 
való világban működő rezsimekre, folyamatokra és jelenségekre. Természetesen egyetlen 
ország sem fog tökéletesen beleilleni: ettől ideáltípus. De azon országok, ahol az adott 
jellemvonások dominánsak, ami azt jelenti, hogy az esetek és jelenségek többsége beleillik, 
azok leírhatók lesznek azon a nyelven, amelyet a választott ideáltípus kínál. És hat 
modellt, azaz hat rezsim-ideáltípust meghatározva egy többdimenziós elemzési keretben 
előáll egy olyan, gazdag fogalomcsoport, amellyel elmesélhetővé válik a posztkommunista 
rezsimek története.

A keret azért is hasznos a jövőbeli kutatások számára, mert nemcsak az egyes jelen-
ségek helyét határozza meg, hanem az azokról szóló diskurzusét is az összes többi 
jelenség összefüggésében. Így tehát az egyes elemek részletes tárgyalása (amit ebben a 
könyvben kerülnünk kellett) automatikusan építi tovább a keretet is. Más szóval az aka-
démiai tanulmányok, amelyek szükségképpen csak egy aspektussal vagy rezsim-elemmel 
foglalkoznak, a mi nyelvünket beszélve hozzájárulhatnak mind a tárgyuk megértéséhez, 
mind pedig ismereteinkhez a kérdéses rezsimről mint egészről.

Végső soron a szándékunk az volt, hogy ne az irodalom színes káoszát reprodukáljuk, 
hanem alkossunk egy építményt – a kezdőknek és laikusoknak, hogy lássák, és a szak-
értőknek, hogy magukévá tegyék vagy bírálják.

7 A liberális demokrácia és a kommunista diktatúra nyelve jórészt már létezett, lévén hogy ez a két rezsim 
illeszkedett a demokrácia–diktatúra tengely két pólusára. Viszont a könyv során strukturáltuk őket, 
elválasztva jellemzőiket a patronális rezsimekétől, olyan fogalmak felhasználásával, mint a társadalmi 
érdekbeszámítás és a szubsztantív-racionális legitimáció [→ 4.2.].
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Egy globális perspektíva felé: a posztkommunista régióhoz 
fűződő implicit axiómáink feloldása

Keretünk legfőbb korlátja annak vizsgálati köre: a posztkommunista régióval foglalkoz-
tunk, Közép-Kelet-Európától a posztszovjet államokon át Kínáig. Ez azt is jeleni, hogy 
a saját keretünknek is volt néhány – eddig a pontig implicit – axiómája: tényezők, ame-
lyeket állandóként kezeltünk, mivel a posztkommunista régióban állandók, legalábbis 
annyira, hogy nem teremtenek rendszeralkotó különbségeket. De ez nem szükségszerűen 
áll más régiókra. Ennek alapján már kitalálható az alapvető logika, hogy hogyan lehet a 
keretünket globálisra tágítani: ugyanúgy, ahogy feloldottuk a nyugati civilizáció axiómáit 
a nyelvi látótér kierjesztése érdekében, hogy képes legyen reflektálni a posztkommu-
nizmus valóságára, e régió axiómái is feloldhatók, hogy más régió valóságára is reflektálni 
tudjunk.

Mielőtt azonban feltárnánk az axiómákat, amelyeket fenntartottunk a posztkommu-
nista rezsimek számára, meg kell jegyeznünk, hogy vannak bizonyos országok a poszt-
kommunista régión kívül is, amelyek leírhatók a mi fogalmi eszköztárunkkal az 
axiómái feloldása nélkül is. Ez nem volt teljesen szándékos: az ideáltípusokat e régió 
számára határoztuk meg, és nem próbáltunk más régiók sajátosságaira reflektálni. Ám a 
legtöbb liberális demokrácia a posztkommunista régió határain kívül található, főként a 
nyugati civilizációban. Az olyan országoknak, mint Ausztrália, az Egyesült Államok vagy 
Svédország könnyen megközelíthetőnek kell lenniük a liberális demokrácia ideáltípusa 
segítségével (ezt valójában a könyvben sugalltunk is, hiszen a modell kialakításánál 
olyan főáramú szerzőkre támaszkodtunk, akik a demokráciát és annak folyamatait mint 
nyugati típusú demokrácia értelmezték). A demokrácia–diktatúra tengely túlsó végén 
lévő kommunista diktatúra ma csak a posztkommunista régión kívül létezik, és a legjobb 
példája Észak-Korea, amely egy szélsőségesen zsarnoki, már-már ideáltipikus kommunista 
diktatúrát testesít meg. Piackihasználó diktatúra jellemzően csak kommunista múltat 
követően keletkezik, de ezért létezhet olyan posztkommunista országokban, amelyeket 
most figyelmen kívül hagytunk, mint Vietnám és Kambodzsa Délkelet-Ázsiában.8 Ami 
a patronális rezsimeket illeti, Hale felveti, hogy különféle egypiramisos és többpiramisos 
hálók léteztek és léteznek Latin-Amerikában, valamint Fekete-Afrikában is, ahol 
számos ország hajtott végre a kommunizmusból történő rendszerváltást az 1990-es 
években (Angola, Benin, Burkina Faso, Kongó, Etiópia, Madagaszkár, Mozambik, 
Szomália).9 Van olyan ország, amely egyértelműen patronális demokrácia: Mongólia. 
Ugyanakkor Szingapúr az egypiramisos hatalmi háló sajátos esetét képviseli, többpárti 
választásokkal és nem-patronális gazdasággal – mindez valamelyest a konzervatív autok-
ráciával rokonítható.10

A posztkommunista régión kívüli országok részletes elemzése azonban meghaladja 
hozzáértésünk határait, és meggyőződésünk, hogy számos jelenség, amely más régiók 
sajátja, nem értelmezhető a mi keretünkben. Fel kell oldanunk néhány axiómánkat, 
avagy megérteni, hogy bizonyos tényezők, amelyekből nem származik rendszeralkotó 

8 Malesky és London, „The Political Economy of Development in China and Vietnam”.
9 Hale, Patronal Politics, 466–467; Drew, „Communism in Africa”.
10 Hale, Patronal Politics, 471–472.
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különbség a posztkommunista régióban (és ezért nem említettük őket fentebb), de más 
régiókban még könnyen származhat belőlük. Öt olyan axiómát azonosítunk, amelyek 
különösen inadekvátak lehetnek nem posztkommunista hibrid rezsimek elemzéskor:11

 ◆ Genezis axióma: a rezsimfejlődés a közösségi tulajdon monopóliumának ösz-
szeomlásától kezdődik. A 7. fejezetben modellezett pályákban minden általunk 
elemzett ország kiindulópontja, a „kályha” a kommunista diktatúra volt. Miután ez 
a rezsimtípus megszűnt, az állami tulajdon monopóliumát minden posztkommu-
nista országban eltörölték, függetlenül az ország elsődleges pályájának irányától. 
Az 5. fejezetben kifejtettük, hogy a tulajdon a régióban kéz a kézben fejlődött a 
politikai hatalommal, minthogy a kommunista államosítás és a rendszerváltó pri-
vatizáció egyaránt a tulajdonosi szerkezet politikai átrendezését jelentette. Ez volt 
ezeknek a rezsimeknek a genezise, amely tartós kihatással volt a tulajdon jellegére, 
annak a hatalomhoz kapcsolódó természetére és a gazdasági és politikai kultúrára 
is a régióban. Ugyanakkor számos ország van a világon, ami nem osztozik az ál-
lami tulajdon monopóliumának múltjában, nem élt át kommunista államosítást 
s ilyenformán rendszerváltó privatizációt sem. Röviden foglalkoztunk a nyugati 
típusú tulajdonjogokkal, de meglehet, hogy fogalmi feldolgozásunk nem adekvát 
az olyan rezsimekre, amelyeknek másfajta genezise volt, más „kályhától” indultak, 
és másként fejlődött a tulajdon. Egyes posztkolonialista országok jó példát szol-
gáltathatnak erre.

 ◆ Államiság-axióma: a rezsim centruma az állam mint stabil entitás, amely képes 
fenntartani az erőszak legitim alkalmazásának monopóliumát. Bár a rezsimdefi-
níciónk csak a „politikai hatalmi központ” kifejezést tartalmazza, mégis azonnal 
rámutattunk, hogy ez a régióban az államra vonatkozik. Az oligarchikus anarchiát 
kivéve, amely időleges, átmeneti helyzet volt néhány országban, nem alkottunk 
fogalmakat olyan rezsimekre, ahol a bukott állam permanens állapottá válik. Nem 
beszéltünk polgárháborúkról, és olyan országokról sem, ahol vagy (a) olyan gyenge 
az állam, hogy megszűnik politikai hatalmi központ lenni, vagy (b) egyáltalán nincs 
is állam, csak egy bizonyos számú fegyveres csoport és hadúr, akik közül egy sem 
képes olyan domináns helyzetbe kerülni, hogy államot alakítson. Az államerősség 
dimenziója nem is jelenik meg a háromszögű keretrendszerünkben, ezért az olyan 
országokat, ahol ez rendszer-megkülönböztető jellegzetesség, nem lehet a mi ide-
áltipikus rezsimjeink segítségével adekvátan leírni.

 ◆ Szekularizmus axióma: az uralkodó elitek világiak, és a politikai közösséget 
világi hatalom uralja. A mi keretünkben a vallás (1) a civilizáció kontextusában 
jelenik meg mint egy, a társadalmi cselekvési szférák szétválasztását jelző tényező, 
és (2) mint közösségi jelenség, amelyet az egyházak képviselnek közösségi aktor-
ként. A térségben ma még Közép-Ázsiában is a világi hatalom uralkodik a vallási 
hatalom felett, és az uralmi elitek sem vallási szélsőségesekként, hanem világi ak-
torként viselkednek. A vallásnak egyfelől a társadalom integráló erejeként, másfelől 

11 Valóban, a hibridológia vizsgálati köre jóval túlnyúlik a posztkommunista régión, és a világ összes 
(nem teljesen demokratikus vagy diktatórikus) rezsimjét megpróbálja besorolni valamelyik „hibrid” 
kategóriába. Példákért lásd Bosch, „Mapping Political Regime Typologies”; Ekman, „Political 
Participation and Regime Stability”.
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az államműködés uralkodó elveként való kezelése jelenleg túlmutat a keretünk 
határain: a teokráciák és más, vallásos hatalom uralta rezsimek új dimenziót nyit-
hatnak a rezsim-megkülönböztetésben.

 ◆ Pártaxióma: a legmagasabb formális pozíciókat a politikai pártok de jure po-
litikusai töltik be (nem a hadsereg vagy egy uralkodó). Az általunk vizsgált 
posztkommunista régióban nincsenek katonai junták vagy puccsok; a hadsereg 
alárendelt helyzetben van a legfelső formális pozíciók betöltőivel szemben. Ezeket 
a pozíciókat nem uralkodók (királyok stb.) foglalják el, hanem de jure elnökök, 
miniszterelnökök vagy pártfőtitkárok, akik politikai pártok de jure politikusai. 
Az ilyen aktorok uralmát a politikai szféra fölött axiómaként kezeltük a könyvben, 
holott valójában ez csak egy lehetőség, ha a világ más országaira is gondolunk. 
A katonai diktatúrák éppúgy, mint az örökletes monarchiák is a mi keretünkön 
kívüli fogalmakat igényelnek, köztük a hadsereg és az arisztokrácia mint sajátos 
uralmi elitek fogalmi rendjét.

 ◆ Gyámság axióma: a rezsim legerősebb de facto politikai aktora egy de jure po-
litikai aktor. Bár a patronális rezsimekben a de facto politikai aktorokat az infor-
mális, nem pedig a formális titulusuk alapján lehet a legjobban megérteni, mindig 
jelentős átfedés van a politikai hatalom formális és informális birtokosai között. 
Különösen tipikus, hogy a csúcspatrónus általában az elnök vagy a miniszterelnök, 
de még ha ez nincs is mindenhol így (gondoljunk Moldovára és Plahotniuc-ra), 
akkor is de jure politikai aktor. A hibridológia azonban ismer ún. „gyámság alá 
vett rezsimeket” (tutelary regimes), ahol a de jure politikai aktorok gyakorlatilag 
nem választott vallási (pl. Irán) vagy katonai (pl. Pakisztán) hatalmak politikai 
strómanjai, miközben a rezsim nem nyílt teokrácia vagy katonai junta.12 Másfelől 
a katonailag megszállt vagy „bábállamok” rezsimjeivel sem foglalkoztunk, ame-
lyekben a de jure szuverén állam nem hazai, hanem külföldi hatalom alárendeltje.

Ezen felül a civilizációs hovatartozást, bár változóként kezeltük, de csak korlátozott 
skálán. Huntington nyolc nagyobb civilizációt sorol fel a világon: kínai, japán, hindu, isz-
lám, ortodox, nyugati, latin-amerikai és (ami szerinte vitatott) afrikai.13 Ezekből csak négy 
civilizációval foglalkoztunk, a társadalmi cselekvés szféráinak elválasztottsági szintjeihez 
kapcsolva őket. Ez a „makacs struktúrák” argumentum kiindulópontja is, akárcsak azon 
általános magyarázatunké, hogy miért termelnek ki bizonyos országok bizonyos rezsime-
ket, és hogy kell ezeket értelmezni. Eszerint tehát fel kell mérni a társadalmi cselekvés 
szférái elválasztottságának szintjét a japán, hindu, latin-amerikai és afrikai civilizációk-
ban, hogy megfelelő rezsimtípusokat és elemzési keretet fejleszthessünk ki országaikra, 
elhatárolva őket az általunk áttekintett posztkommunista régiótól.

Végső soron, amit a kutatóknak el kell dönteniük, hogy vajon (1) az axiómák 
változókká oldása és (2) a más civilizációhoz tartozás valóban magában hordozza-e 
az önálló nyelv kialakításának kényszerét. Ez számunkra nyitott kérdés, és meg sem 
kíséreljük, hogy választ adjunk részleges ismereteink alapján. Amiben biztosak vagyunk, 

12 Levitsky és Way, Competitive Authoritarianism, 14.
13 Huntington, A civilizációk összecsapása, 57–62. Katzenstein és a kollégái hasonlóan osztják fel a világot, 

és vizsgálják különös figyelemmel a nyugati, a kínai, a japán, az indiai és az iszlám civilizációkat. 
Katzenstein, Civilizations in World Politics.
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az az, hogy nincs rezsim a világon, amit megfelelően meg lehetne érteni, ha pusztán az 
intézményi berendezkedésre koncentrálunk, vagy a priori feltételezzük, hogy a társadalmi 
cselekvés szférái el vannak egymástól választva. Az olyan elemzés, amely nem holisztikus, 
hanem pusztán politológiai (vagy akár csak tisztán közgazdasági vagy szociológiai), 
könnyen elmehet olyan elemek mellett, amelyek az értelmét adják ezen rezsimek 
alapvető dinamikájának, illetve amiket a leírandó aktorok nagyon is figyelembe vesznek 
a cselekvéseik során.

Technológia és klímaváltozás: korszakspecifikus vonások és a 
jövő kilátásai

A posztkommunista rezsimek általunk kialakított fogalmi rendjének egyik kulcsfontosságú 
aspektusa a rezsimspecifikus vonások elválasztása az országspecifikus vonásoktól. Míg a 
szakirodalomban gyakran keveredik a kettő, a köztük lévő analitikai különbség az országok 
összehasonlító elemzésének erőteljes rendező elve. Két ország lehet egyaránt patronális 
autokrácia (értve ezalatt, hogy ugyanazt a hatalmi szisztémát tartják fenn ugyanazzal a 
belső logikával és cselekvési elvekkel), miközben a peremfeltételek nagyban különböznek 
a két rezsim számára. A 7. fejezet végén tárgyaltunk egy harmadik csoportot, a közpoli-
tika-specifikus vonásokat, amelyek általában nem rezsimleírásokat, viszont egy olyan 
irodalom alapját szolgáltatják, amely kiterjedten foglalkozik a kormányzati intézkedések 
társadalmi és gazdasági hatásaival. Az előző ponthoz hasonlóan azok a vezetők, akik osz-
toznak egy adott rezsimtípusban és akár még hasonló országspecifikus tényezőkben is, 
alkalmazhatnak eltérő közpolitikákat céljaik elérésére, és e politikák eredményei is külön-
bözők lehetnek számos tényező függvényében.

Eddig azonban még csak célozgattunk egy negyedik csoportra: a korszakspecifikus 
vonásokra, ami alatt olyan jelenségeket értünk, amelyek egy adott korszak sajátjai. 
Miután vázlatosan összefoglaltunk nézőpontunkat, és az alapokat is ahhoz, hogy a poszt-
kommunista régióból más régiókba is kilépjünk, könyvünk zárásaként megemlítünk 
néhány gondolatot arról, hogyan léphetnénk a jelenből a jövőbe. Máshogy fogalmazva, 
megpróbáljuk elmagyarázni, hogy a keretünk miért igényelhet majd frissítést, ha a követ-
kező évtizedek politikai rezsimjei leírására kívánnánk használni azt.

Bizonyos fokig minden korszakspecifikus. Az emberi történelem legnagyobb részében 
azok a rezsimtípusok, amelyeket leírunk, nem is léteztek: a 20. századot megelőzően nem 
volt kommunista diktatúra (és ma is igen kevés van),14 és a liberális demokráciák, amelyek 
ma szép számmal léteznek, még a gondolatok szintjén sem voltak jelen a felvilágosodás 
kora (azaz a 18. század) előtt. Most azonban két olyan jelenségre összpontosítunk, amelyek 
markánsabban korszakspecifikusak, azaz egy bizonyos időben fejlődtek ki, továbbá 

14 Az Olvasó talán furcsállja, hogy a könyvben olyan nagy terjedelemben vizsgáltuk a kommunista 
diktatúrákat, annak ellenére, hogy mára már lényegében „kihaltak”. Valójában fontos volt elemezni 
őket, mert ez a rezsimtípus kellett a háromszögű fogalmi terünk kifeszítéséhez, illetve a rezsimpályák 
modellezéséhez. A kommunista diktatúra részletes leírásán keresztül lehetett továbbá megvilágítani 
a patronális autokrácia és a piackihasználó diktatúra újdonságait a diktatúra klasszikus modelljével 
szemben. Ezzel pedig cáfoltuk az új rendszerek kapcsán gyakran felhozott kommunizmus- és diktatúra-
analógiákat is.
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világosan elválaszthatók azoktól a rezsim-, ország- és közpolitika-specifikus vonásoktól, 
amiket leírtunk. Ez a kettő az információtechnológia és a klímaváltozás. 2021-ig, 
amikor a jelen sorokat írjuk, ezek még nem hoztak létre rendszeralkotó különbségeket, 
és szerepük a rezsimműködésben szintén alá van rendelve más jellegzetességeknek. Nem 
váltak még önálló erővé, amely meghatározza a rezsimműködést mint olyat. Igaz, az 
internet megváltoztatta a társadalmi érdekbeszámítás folyamatát azzal, hogy – amint azt a 
4. fejezetben említettük – új kommunikációs teret, információs forrásokat és manipulációs 
lehetőségeket kínál. A Facebook, a Twitter és más médiumok új kihívások elé állítják az 
autokratákat, és új lehetőségeket nyújtanak az ellenzéki mozgalmaknak és az embereknek 
is. Azt gondoljuk azonban, hogy az említett két tényezőt tekintetve jelentős fordulópont 
előtt állunk, melynek nyomán a posztkommunista rezsimek képe, ahogy ma ismerjük 
őket, alapvetően megváltozhat a következő néhány évtizedben.

Ha a rezsimeket és uralmi elitjeiket nézzük, amit számukra az információtechnológia 
jelent, az nem más, mint hogy megváltoztatja a kontroll és az elnyomás technikáit. 
Kína a legjobb példa, amit egyesek – újonnan fejlesztett, „big data”-alapú internetes 
ellenőrző rendszerei és az ún. társadalmi kreditrendszer okán – már eddig is úgy írtak 
le, mint „mindenkit megfigyelő állam” (surveillance state) és „digitális totális állam”.15 
A Journal of Democracy című folyóirat „The Road to Digital Unfreedom” (Út a digitális 
rabszolgaságba) című különszámában Xiao Qiang kifejti, hogy „a kínai állam egy sor 
mechanizmust hozott létre, amelyek azt célozzák, hogy érvényesítse uralmát a kiber-
térben. Ugyanakkor egyre inkább összekapcsolja a megfigyelés és kényszer kiterjedt 
fizikai infrastruktúráját a legmodernebb digitális technológiákkal. [...] Az információ 
befolyásolása és az erőforrások aszimmetriája révén az állami szervezetek és a velük 
együttműködő cégek képesek ezeket az innovatív technológiákat az egyszerű polgárok 
manipulációjának eszközévé tenni. Az adatbányászat, a »big data« például felbecsülhetetlen 
forrás az előrejelzések szempontjából. A hivatalnokok erőforrásként támaszkodhatnak 
erre a képességre, hogy számítsanak a tüntetésekre, sőt az online közvélemény nagyobb 
hullámaira is, ami lehetővé teszi, hogy megelőzzék a tiltakozást, és előre eltiporják az 
ellenzéket. Az adatbányászat másik alkalmazásaként a [kínai] hatóságok azon dolgoznak, 
hogy egyetlen országos kreditrendszerbe […] egyesítsenek egy széles körű, hatalmas 
adatmennyiséget, amely minden egyes ember viselkedését értékelné az országban. Ez az 
1984 szerzője, George Orwell tollára méltó újítás lenne. Ahogy a Wired magazin írta, az 
új generációs kínai össztársadalmi megfigyelés lehet a pont, ahol »a Big Data összejön Big 
Brotherrel«”, az orwelli Nagy Testvérrel.16 Míg a modern autokráciák már felhagytak 
az elnyomás véres módszereivel, a „big data” és az információtechnológia együttesének 
ez a fokú hatékonysága a diszkrecionális büntetés teljesen új szintjeit teszi lehetővé a 
közvetlen erőszaktól az egzisztenciális kiszolgáltatottság felé vezető úton.

Reakcióként az információtechnológiák ama potenciáljára, hogy hatalmat ad a népnek 
is, és aláássa az elnyomást,17 azt látjuk, hogy a birodalmi ambíciójú autoriter rezsimek 
megpróbálnak valamiféle „digitális autarkiát” kialakítani, mint azt látjuk a Kínai Nagy 

15 „China invents the digital totalitarian state”.
16 Qiang, „President Xi’s Surveillance State”, 53–54. Magyar nyelven a témáról lásd Herczeg, „Kína szerint 

egy sikeres országnak nem demokráciára, hanem több adatra van szüksége”.
17 Lásd Lim, „Click, Cabs, and Coffee Houses”; Theocharis et al., „Using Twitter to Mobilize Protest 

Action”. 



784 • Konklúzió

Tűzfal, valamint Oroszországban az internet szigorodó szabályozása kapcsán is. 2019 végén 
az orosz rezsim sikeresen tesztelte a globális internet lokális alternatíváját, lekapcsolva 
az országot a világhálóról,18 és Putyin még azt is felvetette, hogy a „megbízhatóság” 
érdekében helyettesítsék a felhasználók által szerkesztett Wikipédiát egy új Nagy Orosz 
Enciklopédiával 1,7 milliárd rubelnyi (kb. 7 milliárd forint) adóbevételből.19 A 21. század 
világméretű küzdelem tanúja lesz akörül, hogy az információtechnológia a szabadságot 
vagy a zsarnokságot szolgálja-e, és ma még nyitott kérdés, hogy melyik oldal kerül ki 
győztesen a harcból. Azt feltételeznünk kell, hogy – lévén az autokraták tanulnak egymás-
tól20 – az elnyomás új technológiái terjedni fognak a jövőben. Ez nemcsak még globálisabbá 
teszi a küzdelmet, hanem azon is változtat, amit ma az autokrata vezetők képességeiről 
általában feltételezünk.

A másik korszakspecifikus jelenség, amelynek alapvető hatásai lehetnek a poszt-
kommunista rezsimekre a jövőben, a klímaváltozás. Ez eltér a más típusú külső kihívá-
soktól: a gazdasági válságok lehetnek alkalmiak vagy ciklikusak, míg a klímaváltozás egy 
hosszú távú, állandó kihívás; az olyan események pedig, mint a koronavírus-járvány, 
bár megváltoztathatják a globalizáció struktúráját, de nem változtatják meg magukat 
a rezsimeket (csak a legalapvetőbb vonásaikat erősítik fel), míg a klímaváltozás poten-
ciálisan képes lehet aláásni rezsimeket. A klímaváltozás kétféle problémát vet fel a 
világ közösségeinek, illetve konkrétan a posztkommunista országoknak is. Először is, 
a tudósok többsége szerint a klímaváltozás globális megoldásokat követel, azaz nem-
zetközi együttműködést, amit viszont ugyanaz a tényező hátráltathat, mint az EU 
kohézióját: a rezsimheterogenitás. Igaz, a klímaváltozással való küzdelem az emberiség 
közös ügye, amely ugyanannyira fontos a liberális és a patronális rezsimek népeinek. De 
az, hogy a vezetők eszerint is fognak cselekedni, az több szakpolitikai, mint patronális 
politikai belátást tételez föl a részükről, amit nem biztos, hogy a csúcspatrónusok követni 
fognak. Akárhogy is, nemcsak a rezsimek, de a rezsimek közti viszonyok is radikálisan 
megváltozhatnak a következő néhány évtizedben. Másodszor, a klímaváltozás hatásai 
között ott találjuk az elsivatagosodást, az emelkedő tengerszintet, valamint a tömeges 
migrációt is a kevésbé élhető területekről az élhetőbbek felé. Ez óriási kihívásokat 
teremt: a tömeges migráció alááshatja mind a kibocsátó, mind pedig a fogadó országok 
rezsimjeit, ráadásul az utóbbiaknak hatalmas humanitárius és/vagy gazdasági terhekkel 
is meg kell birkózniuk, akkor is, ha autokráciák.21 Összefoglalva, a két korszakspecifikus 
jellegzetesség egyszerre vetít előre kihívásokat és lehetőségeket a posztkommunista 
rezsimek önfenntartó képessége szempontjából, és harmadlagos rezsimpályákat indít-
hatnak aligha megjósolható irányokba.

18 Hanula, „Oroszország sikeresen lecsatlakozott a globális internetről”. Az internet korlátozásának igénye 
Magyarországon is felmerült: Varga Judit igazságügy-miniszter 2021 elején bejelentette, hogy tárcája 
már dolgozik egy „lex Facebook” törvényjavaslaton, ami a közösségi oldalak „politikai cenzúrájának” 
korlátozását célozná, míg a rezsim aktuális narratíváját a médiában gyakran képviselő Földi László 
(aki kommunista hírszerző tiszt és fideszes főtanácsadó is volt) egyenesen odáig ment, hogy „le kell 
kapcsolni az internetet”, mert az ott történő „társadalmi gondolkodás” eredményeképp „van egy olyan 
trend, ami tudatosan megbontja a társadalom értékrendszerét. Az identitást, a családokat, a nemeket.” 
Lásd Tóth, „A Fidesz szakértője szerint »le kell kapcsolni az internetet«”.

19 Illés, „Putyin: Jobb lenne »lecserélni« a Wikipédiát”.
20 Vö. Weyland, „Autocratic Diffusion and Cooperation”.
21 Vö. İçduygu és Şimşek, „Syrian refugees in Turkey”.
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Bár ez a könyv talán Kornai János alapművéhez, A szocialista rendszerhez áll legkö-
zelebb, és mintájának is tekinti azt, van egy jelentős különbség: mire Kornai műve 1992-
ben napvilágot látott, a szovjet birodalom már eltűnt, a posztkommunista változás viszont e 
kötet megjelenésekor még nyílt végű.22 Az általunk bemutatott ideáltípusok alkalmazha-
tók azokra a rendszerekre, amik az elmúlt harminc évben jöttek létre, de lehet, hogy 
kevésbé lesznek adekvátak a jövőben, ahogy a régió országai tovább fejlődnek. Ez részben 
betudható a korszakspecifikus vonásoknak, amik külső tényezők, de a belső tényezők is 
szerepet játszhatnak benne. Ahogy a történelem újra meg újra megmutatta, a nép hatalma a 
végső erő a szabadság számtalan ellenségével szemben, a feltörekvő populistáktól az autok-
ratikus kísérleteken és áttöréseken át a stabilizált patronális autokráciákig és csúcspatró-
nusokig. És bár a civilizációk változása és a társadalmi cselekvés szféráinak szétválása 
lassú folyamatok, semmilyen kulturális minta nem megváltoztathatatlan. Amennyiben 
tudjuk, mi az, amit keresünk, a célzott cselekvés mindig magában hordozza az útteremtés 
győzelmének lehetőségét az útfüggőség fölött.

Végtére is van egy jó hírünk: a történelemnek még nincs vége.

22 Ez a meglátás Csaba Lászlótól származik, aki a könyvünk első, angol nyelvű kiadásának szakmai lektora 
volt.
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A kategóriák szótára (magyar–angol, betűrendben)

Magyar elnevezés Angol elnevezés A definíció vagy elsődleges 
leírás helye (fejezetszám)

adminisztratív káder administrative cadre 3.3.5.
adminisztratív piac administrative market 5.6.1.2.
adó tax 5.4.3.1.
alakzatváltás pattern change 7.3.1.
alárendelt gazdasági mechanizmus subordinate economic mechanism 5.6.1.1.
alárendelt szuverenitású maffiaállam sub-sovereign mafia state 2.5.3.
alattvaló subject 3.5.1.
álcázás camouflage 6.5.
áldozattudat victimhood 6.4.2.4.
alkalmi stróman low-profile front man 3.4.3.
alkotmányos állam constitutional state 2.3.2.
alkotmányos puccs constitutional coup 4.4.1.3.
állam state 2.2.1.
állam biztonsági szervezete state’s security service 3.3.6.
állami beavatkozás state intervention 5.4.1.1.
állami kiadás módja mode of state expenditure 5.4.3.3.
állami szerv reprezentatív brókere state organization’s representative broker 5.5.3.2.
állami vállalati vezető state enterprise leader 3.4.1.1.
államműködés uralkodó elve dominant principle of state functioning 2.3.1.
állampárt state party 3.3.8.
államszervezeti összejátszás state organization collusion 5.3.2.2.
alpatrónus sub-patron 2.2.2.3.
alsóklientúra lower clientage 6.2.2.4.
általános adó general tax 5.4.3.1.
alulról indított állam-foglyulejtés bottom-up state capture 5.3.2.3.
alulról indított hatalomátmentés bottom-up power transformation 5.5.2.2.
alultervezés under-planning 5.6.1.2.
amorális családközpontúság amoral familism 3.6.2.4.
annektáló mechanizmus annexing mechanism 5.6.1.3.
antidemokratikus átalakulás anti-democratic transformation 7.3.4.1.
antipatronális átalakulás anti-patronal transformation 7.3.4.1.
árnyékgazdaság shadow economy 5.6.1.3.
árucsere barter 5.6.1.2.
autokrácia autocracy 7.2.1.
autokrácia-támogatás autocracy promotion 7.4.2.2.
autokratikus áttörés autocratic breakthrough 4.4.1.3.
autokratikus kísérlet autocratic attempt 4.4.1.3.
autokratikus konszolidáció autocratic consolidation 4.4.1.3.
autokratikus legalizmus autocratic legalism 4.3.5.3.
autonóm elitek autonomous elites 3.7.1.1.
autonóm oligarcha autonomous oligarch 3.4.1.3.
autoriter politikai elit authoritarian political elite 3.7.2.1.



790 •  A kategóriák szótára

Magyar elnevezés Angol elnevezés A definíció vagy elsődleges 
leírás helye (fejezetszám)

az állampolgárok közötti ingyenes szétosztás 
(kuponos privatizáció)

free distribution among citizens (voucher 
privatization)

5.5.2.2.

az elitérdek elve principle of elite interest 2.3.1.
az ideológia végrehajtásának elve principle of ideology implementation 2.3.1.
bábparlament transmission-belt legislature 4.3.4.4.
baráti alapú klán fraternity-based clan 3.6.2.1.
becserkészési érzék stalking value 5.5.4.1.
becserkészési szakasz stalking phase 5.5.4.1.
behódoltatott oligarcha surrendered oligarch 3.4.1.3.
belső körös oligarcha inner-circle oligarch 3.4.1.3.
bénakacsa-elnök lame-duck president 4.4.3.3.
bennfentes privatizáció insider privatization (MEBO) 5.5.2.2.
beolvasztott párt absorbed party 3.3.9.
besorozott to be enrolled 3.3.7.
betagozott elitek incorporated elites 3.7.1.2.
birodalmi ambíció imperial ambition 7.4.2.2.
bizonyíték evidence 4.3.5.2.
biztonsági cég security company 2.5.2.
biztonsági őr security guard 2.5.2.
biztonsági szolgálat security service 2.5.2.
blat blat 5.3.5.1.
bukott állam failed state 2.5.1.
bűnöző védelmező criminal protector 2.5.2.
bűnözőállam criminal state 2.4.4.
bűnözőállam-séma criminal state pattern 5.3.2.3.
bűnözői állam-foglyulejtés criminal state capture 5.3.2.3.
bűnözői ökoszisztéma criminal ecosystem 5.3.4.3.
bűnözői védelmi csoport criminal protection group 2.5.2.
bűnözői védelmi üzlet criminal protection racket 2.5.2.
bürokratikus alkufolyamat bureaucratic bargaining 7.4.2.1.
bürokratikus erőforrás-redisztribúció bureaucratic resource-redistribution 5.6.1.1.
bürokratikus patronális háló bureaucratic patronal network 2.2.2.2.
bürokratikus többszintű egypiramisos bureaucratic multi-tier single-pyramid 7.4.2.1.
céglerablás (rejgyersztvo) reiderstvo 5.5.3.1.
centralizált párt centralized party 3.3.7.
centrista centrist 6.4.1.2.
cenzúra censorship 4.3.1.2.
cirkuláris vagyonfelhalmozás circular accumulation of wealth 5.5.4.2.
civil társadalom civil society 4.4.1.2.
civilizációs gravitációs tér civilizational gravitational field 7.4.3.1.
civilizációs magállam core state of civilization 7.4.3.1.
csatlakozni to join (a party) 3.3.7.
csúcspatrónus chief patron 3.3.1.



 A kategóriák szótára • 791

Magyar elnevezés Angol elnevezés A definíció vagy elsődleges 
leírás helye (fejezetszám)

defenzív mechanizmus defensive mechanism 4.4.
demobilizáló képesség (államé) demobilization potential (of the state) 4.3.2.1.
demokrácia democracy 7.2.1.
demokrácia-támogatás democracy promotion 7.4.2.2.
demokratikus átalakulás democratic transformation 7.3.4.1.
demokratikus áttörés democratic breakthrough 4.4.4.
demokratikus kísérlet democratic attempt 4.4.4.
demokratikus konszolidáció democratic consolidation 4.4.4.
demokratikus legalizmus democratic legalism 4.3.5.3.
demokratikus párt democratic party 3.3.7.
demokratikus pártrendszer autokratikus 
kihívóval

democratic party system with autocratic 
challenger

4.3.2.4.

demokratikus politikai elit democratic political elite 3.7.1.1.
demokratikus visszarendeződés democratic backsliding 7.3.3.1.
demonstráció demonstration 4.3.2.1.
deprivatizáció deprivatization 5.5.3.3.
diktatúra dictatorship 7.2.1.
diktatúra-átalakulás dictatorship transformation 7.3.2.1.
diktatúra-összeomlás dictatorship collapse 7.3.2.1.
diktatúra-reform dictatorship reform 7.3.2.1.
diktatúra-visszavonulás dictatorship retreat 7.3.2.1.
direkt államosítás hot nationalization 5.5.3.3.
diszkrecionális adó discretional tax 5.4.3.1.
diszkrecionális beavatkozás discretional intervention 5.4.1.1.
diszkrecionális jog discretional law 4.3.4.2.
diszkrecionálisan zárt piac discretionally closed market 5.4.2.2.
diszkrecionalitás discretionality 2.4.6.
domesztikált párt domesticated party 3.3.9.
domináns gazdasági mechanizmus dominant economic mechanism 5.6.1.1.
domináns politikai elit dominant political elite 3.7.2.2.
dominánspárt-rendszer álellenzékkel dominant-party system with fake opposition 4.3.2.4.
dominánspárt-rendszer kompetitív szegéllyel dominant-party system with competitive fringe 4.3.2.4.
döntéshozó parlament decision-maker legislature 4.3.4.4.
egalitárius mód egalitarian mode 5.4.3.3.
egypiramisos rendszer single-pyramid system 2.2.2.2.
egyszintű átalakulás single-level transformation 7.3.4.1.
egyszintű egypiramisos one-tier single pyramid 2.2.2.3.
együttműködés cooperation 5.3.1.
éjjeliőr-állam night-watchman state 2.3.2.
elfogult jogegyensúlyozás non-balancing of rights 4.3.2.1.
elfogyasztási szakasz consuming phase 5.5.4.1.
elit elite 2.2.2.1.
elit stróman high-profile front man 3.4.3.
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elitista mód elitist mode 5.4.3.3.
ellenőrzési jogok control rights 5.5.3.4.
ellenzéki párt opposition party 3.3.9.
elosztható járadék forrása source of distributable rent 7.4.6.
elsődleges pálya primary trajectory 7.3.1.
endogén tulajdonjogok endogenous property rights 5.5.3.2.
engedély nélküli törvénytelenség unauthorized illegality 5.3.4.2.
engedélyezett törvénytelenség authorized illegality 5.3.4.2.
érdekcsoport interest group 4.3.2.3.
eredeti tőkefelhalmozás original accumulation of capital 5.5.1.
erős állam strong state 2.5.2.

erős kötések ereje (formális, befolyáshordozó)
strength of strong ties (formal, influence-
carrying)

6.2.1.2.

erős kötések ereje (informális, befolyáshordozó)
strength of strong ties (informal, influence-
carrying)

6.2.1.2.

erőszak violence 2.2.1.
erőszak-kereskedő violent entrepreneur 2.5.1.
erőszakos lerablás black raiding 5.5.3.1.
erőszak-szolgáltató violence-managing agency 2.5.1.
értékkoherencia value coherence 6.4.1.1.
eszközszerű jog instrumental law 4.3.4.2.
etnikai alapú klán ethnicity-based clan 3.6.2.1.
etnikai identitás ethnic identity 7.4.1.
etnikai kisebbség ethnic minority 7.4.1.
etnikai törésvonal ethnic cleavage 7.4.1.
EU (Európai Unió) EU (European Union) 7.4.3.1.
exogén tulajdonjogok exogenous property rights 5.5.3.2.
exportfüggés export dependence 7.4.5.
fantomcég shell company 3.4.3.
FDI (külföldi működőtőke-befektetés) FDI (foreign direct investment) 7.4.5.
FDI-függés FDI dependence 7.4.5.
fejlesztő állam developmental state 2.3.2.
fejőstehén-mód cash cow mode 5.4.3.3.
felbátorítás positive signaling 4.3.2.1.
félelem-generáló potenciál fear-generating potential 6.4.2.3.
felsőklientúra upper clientage 6.2.2.4.
feltételezett érték forecasted value 5.5.4.1.
felügyeleti beavatkozás supervisory intervention 5.4.1.2.
felülről indított állam-foglyulejtés top-down state capture 5.3.2.3.
felülről indított hatalomátmentés top-down power transformation 5.5.2.2.
felvonulás parade 4.3.2.1.
feudális rend feudal order 3.6.1.2.
fizikai kényszer black coercion 4.3.5.4.
fogadott oligarcha adopted oligarch 3.4.1.3.
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fogadott politikai család adopted political family 3.6.1.4.
fogalmi (szét)feszítés conceptual stretching Bevezetés
foglyul ejtés capture 5.3.2.3.
foglyul ejtett állam captured state 2.4.4.
fojtófogás chokehold 6.2.2.1.
formalitás formality 2.2.2.2.
forradalom revolution 4.4.2.3.
főpatrónus top patron 2.2.2.3.
fragmentált autoritarianizmus fragmented authoritarianism 7.4.2.1.
franchise-eladás franchising (licensing) 5.5.2.1.
funkcionalitás-koherencia functionality coherence 6.4.1.1.
független egyház independent church 3.5.3.1.
gazdasági buborék economic bubble 5.5.4.3.
gazdasági bűncselekmény economic crime 5.3.5.2.
gazdasági kampány economic campaign 5.6.1.2.
gazdasági mechanizmus economic mechanism 5.6.1.1.
gazdasági patronalizáció economic patronalization 5.6.1.3.
gazdasági stróman economic stooge 3.4.3.
Gazprom-diplomácia Gazprom diplomacy 7.4.2.2.
gettósítás (médiáé) ghettoization (of media) 4.3.1.2.

GONGO (álcivil szervezet)
GONGO (government-organized non-
governmental organization)

3.5.2.

gyenge állam weak state 2.5.2.
gyenge kötések ereje (informális, 
információhordozó)

strength of weak ties (informal, information-
carrying)

6.2.1.1.

habozó oligarcha recalcitrant oligarch 3.4.1.3.
hadúr warlord 2.5.2.
hálózati állam network state 2.4.1.
használati jogok use rights 5.5.3.4.
hatalmi ágak szétválasztása separation of branches of power 4.4.1.1.
hatalmi erőforrások szétválasztása separation of resources of power 4.4.3.2.
hatalmi politika power policy 4.3.4.1.
hatalom&tulajdon / hatalomhoz kötött tulajdon power&ownership 5.5.3.5.
hatalomátmentő privatizáció power-transforming privatization 5.5.2.2.
hatáskörfoglaló államosítás competency nationalization 5.5.3.3.
haver reprezentatív brókere crony’s representative broker 5.5.3.2.
haveri kapitalizmus crony capitalism 5.6.3.
haveri korrupció cronyism 5.3.2.2.
heterodox közgazdasági iskolák heterodox schools of economic thought 5.2.
hétköznapi korrupció petty corruption 5.5.3.1.
hipokrita állam hypocrite state 3.5.3.1.
horizontális hatalomátmentés horizontal power transformation 5.5.2.2.
ideológia ideology 6.4.
ideológiaalkalmazó aktor ideology-applying actor 6.4.1.1.
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ideológiaalkalmazó populista ideology-applying populist 6.4.1.2.
ideológiaalkalmazó rezsim ideology-applying regime 6.4.1.3.
ideológiai eszköz ideological instrument 4.2.3.
ideológiasemleges rezsim ideology-neutral regime 6.4.1.3.
ideológiavezérelt aktor ideology-driven actor 6.4.1.1.
ideológiavezérelt populista ideology-driven populist 6.4.1.2.
ideológiavezérelt rezsim ideology-driven regime 6.4.1.3.
igazságtételi privatizáció justice-making privatization 5.5.2.2.
illojalitás disloyalty 3.6.2.4.
indirekt államosítás cold nationalization 5.5.3.3.
információs háború information war 7.4.2.2.
informális patronális háló informal patronal network 2.2.2.2.
informális többszintű egypiramisos informal multi-tier single-pyramid 7.4.2.1.
informalitás informality 2.2.2.2.
ingerküszöb stimulation threshold 7.4.7.3.
integritás megtörése integrity breaking 3.6.3.2.
intézményi biztosító gatekeeper 5.5.3.2.
intézményi közgazdaságtan institutional economics 5.2.
irányítási kampány managing campaign 4.3.3.1.
iszlám történeti régió Islamic historical region 1.3.1.
járadék rent 5.4.2.1.
járadékos állam rentier state 5.4.2.4.
járadékvadász állam rent-seeking state 2.4.3.
járadékvadászat rent-seeking 5.4.2.2.
járványszerű korrupció endemic corruption 5.5.3.1.
jog / törvény law 4.3.4.2.
jog általi uralom rule by law 4.3.5.1.
jogászkodás rules-lawyering 4.3.5.3.
jogfelfüggesztő kampány rights suspending campaign 4.3.3.1.
joguralom rule of law 4.3.5.1.
jóléti állam welfare state 2.3.2.
kabinet cabinet 3.3.2.1.
káderpárt cadres’ party 3.3.7.
kamupárt fake party 3.3.9.
kapcsolat relation 5.3.1.
kapcsolati gazdaság relational economy 5.6.
kapcsolati közgazdaságtan relational economics 5.2.
kapcsolati piac relational market 5.6.1.3.
kapcsolati piac-redisztribúció relational market-redistribution 5.6.1.1.
kapitalizmus capitalism 5.6.
kártalanítás compensation 5.5.2.2.
kaszt caste 6.2.2.2.
katonai intervenció military intervention 7.4.2.2.
keleti ortodox történeti régió Eastern-Orthodox historical region 1.3.1.
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kenőpénz bribe money 5.5.3.1.
kényszer coercion 2.2.1.
kényszert alkalmazó korrupció coercive corruption 5.3.2.3.
képzelt közösség imagined community 6.4.2.4.
kétoldalú funkcionalitás-koherencia bilateral functionality coherence 6.4.2.1.
kétpártrendszer two-party system 4.3.2.4.
kétszintű átalakulás dual-level transformation 7.3.4.1.
kettős könyvelés double accountancy 5.6.1.4.
kiadási szerkezet pattern of expenditure 5.4.3.3.
kifosztó államosítás bandit nationalization 5.5.3.3.
kihívó nélküli választás uncontested elections 4.3.3.2.
kijáróember tolkach 3.4.2.
kínai civilizáció Sinic civilization 1.3.1.
kirakatper show trial 4.3.3.1.
kisajátítás expropriation 5.5.3.
kiszorító kampány floor-monopolizing campaign 4.3.3.1.
klán clan 3.6.2.1.
klánállam clan state 2.4.1.
klánpaktum clan pact 7.4.1.
klánpolitika clan politics 7.4.1.
kleptokratikus állam kleptocratic state 2.4.3.
kliens egyház client church 3.5.3.1.
klientelizmus clientelism 6.2.2.2.
klientúra clientage 6.2.2.2.
klientúratársadalom clientage society 6.2.2.2.
koholt vád fabricated accusation 4.3.5.2.
kollektív egoizmus collective egoism 6.4.2.4.
kollektív felelősség, „körbeellenőrzés” 
(krugovaya poruka)

peer control (krugovaya poruka) 6.5.

kommunikációs szféra sphere of communication 4.3.1.2.
kommunista államosítás communist nationalization 5.5.1.
kommunista diktatúra communist dictatorship 7.2.1.
kompromat kompromat 4.3.5.2.
konstitucionalizmus constitutionalism 4.2.2.
konzervatív autokrácia conservative autocracy 7.2.1.
kooptált to be co-opted 3.3.7.
korlátozatlan hatalom unconstrained power 3.3.1.
korlátozott hatalom limited power 3.3.1.
korlátozott hozzáférésű rend limited-access order 2.4.6.
korlátozott jog limited law 4.3.4.2.
korlátozott politikai elit limited political elite 2.2.2.2.
korlátozott tender restricted auction 5.5.2.1.
kormánykritikai paradigma government-critique paradigm 4.4.4.
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kormányoz to govern 3.3.1.
kormánytámogató menet pro-government rally 4.3.2.1.
kormányzó párt governing party 3.3.8.
korrigáló mechanizmus correcting mechanism 5.6.1.2.
korrupció corruption 2.4.4.
korrupciós bróker corruption broker 3.4.2.
korrupciós kockázat corruption risk 5.5.3.3.
korrupciós tervező corruption designer 5.5.3.2.
korrupciós várakozási buborék corruption expectation bubble 5.5.4.3.
korrupció-szolgáltató corruption supplier 5.2.3.1.
korrupció-vevő corruption demander 5.2.3.1.
korrupt állam corrupt state 2.4.4.
költségvetési beavatkozás budgetary intervention 5.4.1.2.
közbeszerzés public procurement 5.5.3.3.
közép- vagy alacsony szintű pártkáder middle/low level party cadre 3.3.4.
középklientúra middle clientage 6.2.2.3.
közösségi cselekvés szférája sphere of communal action 3.2.
közpolitika policy 4.3.4.1.
közpolitika-specifikus vonás policy-specific feature 7.4.
közvetlen privatizáció direct privatization 5.5.2.1.
közszereplő public actor 5.3.2.1.
közszféra public sphere 5.2.3.1.
közszolga civil servant 3.3.5.
közszolgáltatás public service 5.4.3.1.
kreatív díszletek creative façades 6.5.
láthatatlan kéz invisible hand 2.6.
legális-racionális legitimitás legal-rational legitimacy 4.2.5.
legalizmus legalism 4.3.5.3.
legitimációt megkérdőjelező aktor legitimacy-questioning actor 4.3.4.
legitimitás legitimacy 4.2.1.
legitimitást megkérdőjelező tüntetés legitimacy-questioning protest 4.3.2.2.
levadászási szakasz hunting phase 5.5.4.1.
liberális demokrácia liberal democracy 7.2.1.
liberális torzulás liberal deformation 7.4.4.2.
likvidált oligarcha liquidated oligarch 3.4.1.3.
likvidált párt liquidated party 3.3.9.
lobbista lobbyist 3.4.2.
lobbizás lobbying 5.3.1.
lojalitás-strukturáló kampány loyalty-structuring campaign 4.3.3.1.
maffia (szervezett alvilág) mafia (organized underworld) 2.4.5.
maffiaállam (szervezett felvilág) mafia state (organized upperworld) 2.4.5.
maffiakapitalizmus mafia capitalism 5.6.3.
magánrendőrség private police 2.5.2.
magas szintű pártkáder high level party cadre 3.3.3.



 A kategóriák szótára • 797

Magyar elnevezés Angol elnevezés A definíció vagy elsődleges 
leírás helye (fejezetszám)

makacs struktúrák stubborn structures 1.
manipulált választás manipulated elections 4.3.3.2.
marginalizált párt marginalized party 3.3.9.
marketing kampány marketing campaign 4.3.3.1.
marxizmus-leninizmus Marxism-Leninism 4.2.4.
másodlagos pálya secondary trajectory 7.3.1.
megbízott trustee 3.3.4.
megreformált állampárt reformed state party 3.3.8.
menedéknyújtás shelter provision 3.6.3.1.
„mi” és „ők” „us” and „them” 6.4.2.2.
minigarcha minigarch 3.4.1.1.
miniszterelnök / elnök prime minister / president 3.3.1.
mobilizáló képesség (az embereké) mobilization potential (of the people) 4.3.2.1.
modellváltás model change 7.3.1.
módosító mechanizmus modifying mechanism 5.6.1.2.
monetáris politika monetary policy 7.4.6.3.
monopolisztikus patronális politikai elit monopolistic patronal political elite 3.7.1.3.
monopolizáló államosítás monopolizing nationalization 5.5.3.3.
morális nihilizmus moral nihilism 6.4.2.4.
nagykorrupció grand corruption 5.5.3.1.
nagyvállalkozó major entrepreneur 3.4.1.2.
NATO (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) NATO (North Atlantic Treaty Organization) 7.4.3.1.
nem erőszakos fenyegetés non-violent threat 2.2.1.
nem pénzbeli tulajdon non-monetary property 2.4.3.
nem tisztességes választás unfair elections 4.3.3.2.
nem választásos helyreállítás extra-electoral restitution 4.4.4.
nem-elit non-elite 2.2.2.1.
nem-patronális háló non-patronal network 2.2.2.2.
nem-patronális uralmi elit non-patronal ruling elite 2.2.2.2.
nem-rendszerszerű korrupció non-systemic corruption 5.5.3.1.
nem-szabad belépés / nem-szabad kilépés unfree entry / unfree exit 6.2.1.2.
nem-teleologikus legitimitás non-teleological legitimacy 6.4.1.2.
nem-uralmi elit non-ruling elite 2.2.2.1.
nemzetközi büntetlenség international impunity 7.4.3.2.
nemzetközi gazdasági függés international economic dependence 7.4.5.
nemzetközi integráció international integration 7.4.3.2.
nemzetközi szankció international sanction 7.4.3.2.
nemzetközi szövetség international alliance 7.4.3.2.
nemzetközi transzferek international transfers 7.4.6.2.
neoklasszikus szintézis neoclassical synthesis 5.2.
neoliberalizmus neoliberalism 6.2.2.2.
neopatrimoniális állam neopatrimonial state 2.4.2.
neoszultanisztikus állam neosultanistic state 2.4.2.
népi legitimáció civil legitimacy 4.2.1.
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népszavazás referendum 4.3.3.3.
népszuverenitás popular sovereignty 4.2.1.
neutralizáció neutralization 4.3.
neutrollizáció neutrollization 4.3.1.2.
NGO (civil szervezet) NGO (Non-governmental organization) 3.5.2.
nómenklatúra nomenklatura 2.2.2.2.
nómenklatúra alapú klán nomenklatura-based clan 3.6.2.1.
normális állam normal state 2.5.2.
normatív beavatkozás normative intervention 5.4.1.1.
normatív jog normative law 4.3.4.2.
normatív jogalkalmazás normative law enforcement 4.3.5.1.
normatívan zárt piac normatively closed market 5.4.2.2.
normativitás normativity 2.4.6.
nyílt hozzáférésű rend open-access order 2.4.6.
nyílt kommunikációs szféra open sphere of communication 4.3.1.2.
nyílt piac open market 5.4.2.1.
nyilvános aukció public auction 5.5.2.1.
nyilvános tender public tender 5.5.2.1.
nyugati befolyás Western leverage 7.4.4.2.
nyugati civilizáció Western civilization 1.3.1.
nyugati keresztény történeti régió Western-Christian historical region 1.3.1.
nyugati kötődés Western linkage 7.4.4.2.
offshore pénzügyek offshore finance 5.3.4.3.
oligarcha oligarch 3.4.1.1.
oligarcha reprezentatív brókere oligarch’s representative broker 5.5.3.2.
oligarchák foglyul ejtése oligarch capture 3.4.1.4.
oligarchikus állam-foglyulejtés oligarchic state capture 5.3.2.3.
oligarchikus anarchia oligarchic anarchy 2.5.1.
oligarchikus kapitalizmus oligarchic capitalism 5.6.3.
országspecifikus vonás country-specific feature 7.4.
ortodox civilizáció Orthodox civilization 1.3.1.
osztály class 3.6.1.1.
öncenzúra self-censorship 4.3.1.2.
önfenntartó rendszer self-sustaining system 4.4.
önkéntes cselekvés voluntary action 2.2.1.
önkéntes kapcsolat voluntary relationship 2.2.2.2.
önkéntes korrupció voluntary corruption 5.3.2.2.
önkényességi amplitúdó amplitude of arbitrariness 2.4.6.
összeesküvés-elmélet conspiracy theory 6.4.2.5.
összejátszás collusion 5.3.1.
parancsol to command 3.3.1.
párt alapú klán party-based clan 3.6.2.1.
párt biztonsági szervezete party’s security service 3.3.6.
pártállam party state 2.3.2.
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pártállam elmaffiásodása mafiafication of the party state 5.6.2.3.
pártfőtitkár general party secretary 3.3.1.
pártrendszer party system 4.3.2.4.
patrimoniális állam patrimonial state 2.4.2.
patrimonializáció patrimonialization 4.2.3.
patronális állam patronal state 2.4.1.
patronális átalakulás patronal transformation 7.3.4.1.
patronális autokrácia patronal autocracy 7.2.1.
patronális demokrácia patronal democracy 7.2.1.
patronális egyenlőtlenség patronal inequality 6.2.2.2.
patronális hálózatok dinamikus egyensúlya dynamic equilibrium of patronal networks 4.4.2.1.
patronális kapitalizmus patronal capitalism 5.6.3.

patronális pártrendszer demokratikus kihívóval
patronal party system with democratic 
challenger

4.3.2.4.

patronális politika patronal policy 4.3.4.1.
patronális szolga patronal servant 3.3.5.
patronális uralmi elit patronal ruling elite 2.2.2.2.
patronalizáció patronalization 4.2.4.
patronalizált politikai elit patronalized elites 3.7.1.3.
patronázs patronage 5.3.6.
patrónus biztonsági szervezete patron’s security service 3.3.6.
patrónus embere patron’s hand 3.3.4.
patrónus udvartartása patron’s court 3.3.2.1.
patrónus–kliens kapcsolat patron–client relationship 2.2.2.2.
patrónuspárt patron’s party 3.3.7.
pénzmosás money laundering 5.3.4.3.
piacfoglaló államosítás market acquiring nationalization 5.5.3.3.
piacgazdaság market economy 5.6.
piaci buborék market bubble 5.5.4.3.
piaci cselekvés szférája sphere of market action 3.2.
piaci egyenlőtlenség market inequality 6.2.2.2.
piaci érték market value 5.5.4.1.
piackihasználó diktatúra market-exploiting dictatorship 7.2.1.
piacrablás market raiding 5.5.3.3.
polgár citizen 3.5.1.
poligarcha poligarch 3.3.3.
poligarcha reprezentatív brókere poligarch’s representative broker 5.5.3.2.
politbüró politburo 3.3.2.
politikai cselekvés szférája sphere of political action 3.2.
politikai hatalom monopóliuma monopoly of political power 4.3.4.4.
politikai kampány political campaign 4.3.3.1.
politikai kapitalizmus political capitalism 5.6.3.
politikai patronalizáció political patronalization 5.6.1.3.
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politikai stróman political stooge / political front man 3.3.3.
politikailag szelektív jogalkalmazás politically selective law enforcement 4.3.5.1.
politikus politician 3.3.3.
politikuspárt politicians’ party 3.3.7.
populizmus populism 4.2.3.
prédavadászat predation 2.4.3.
prémium stróman mid-profile front man 3.4.3.
privatizáció technokrata indítéka technocratic motive of privatization 5.5.2.1.
rabló kéz grabbing hand 2.6.
ragadozó predator 5.5.4.1.
ragadozó állam predatory state 2.4.3.
ráijesztés negative signaling 4.3.2.1.
reciprokatív csere reciprocal exchange 3.2.
rendelkezik to dispose over 3.3.1.
rendszeralkotó korrupció system-constituting corruption 5.6.1.5.
rendszerkritikai paradigma regime-critique paradigm 4.4.4.
rendszerolajozó korrupció system-lubricating corruption 5.6.1.5.
rendszerromboló korrupció system-destroying corruption 5.6.1.5.
rendszerszerű korrupció systemic corruption 5.5.3.1.
rendszerváltás regime change 7.3.1.
rendszerváltó privatizáció regime-changing privatization 5.5.1.
renegát oligarcha renegade oligarch 3.4.1.4.
reprivatizáció reprivatization 5.5.2.2.
reputáció tisztára mosása reputation laundering 7.4.4.2.
résztulajdonosi privatizáció share issue privatization 5.5.2.1.
rezsim regime 2.2.1.
rezsimciklus regime cycle 7.3.4.1.
rezsim-heterogenitás regime heterogeneity 7.4.3.2.
rezsim-homogenitás regime homogeneity 7.4.3.2.
rezsim-homogenizáció regime homogenization 7.4.4.2.
rezsimpálya regime trajectory 7.3.1.
rezsimspecifikus vonás regime-specific feature 7.4.
rezsimstabilitás regime stability 6.3.
rivális oligarcha rival oligarch 3.4.1.3.
saját nevelésű oligarcha patron-bred oligarch 3.4.1.3.
sebezhetőségi amplitúdó amplitude of vulnerability 5.4.1.2.
sikkasztás embezzlement 5.3.5.2.
skálafüggetlen hálózat scale-free network 6.2.1.1.
sorbanállás queueing 5.6.1.2.
sporadikus korrupció sporadic corruption 5.5.3.1.
stabil pont stable point 7.3.1.
stigmatizált csoport stigmatized group 6.4.2.3.
strukturális vagyonfelhalmozás structural accumulation of wealth 5.5.4.2.
szabad belépés / szabad kilépés free entry / free exit 6.2.1.1.
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szabad kilépés freedom of exit 2.2.2.2.
szabadúszó bróker freelance broker 5.5.3.2.
szabadversenyes korrupció free market corruption 5.3.2.2.
szabályozói beavatkozás regulatory intervention 5.4.1.2.
szabályozott piaci koordináció regulated market coordination 5.6.1.1.
szakpolitika public policy 4.3.4.1.
szakpolitikai aktor policy-questioning actor 4.3.4.
szakpolitikai tüntetés policy-questioning protest 4.3.2.2.
szavazatárusítás vote-selling 6.5.
szektorális adó sectoral tax 5.4.3.1.
szekvencia sequence 7.3.1.
szélsőséges extremist 6.4.1.2.
szerkezetváltás system change 7.3.1.
szerződéses kihelyezés contracting out 5.5.2.1.
színes forradalom color revolution 4.4.2.3.
szocializmus socialism 5.6.
szolga / kliens servant (client) 3.5.1.
szolgáló nemesség service gentry 6.2.2.3.
szubsztantív-racionális legitimitás substantive-rational legitimacy 4.2.5.
szultanisztikus állam sultanistic state 2.4.2.
szűkített altípus diminished subtype Bevezetés
szürke kényszer grey coercion 4.3.5.4.
szürke lerablás grey raiding 5.5.3.1.
tárgyalásos értékesítés negotiated sale 5.5.2.1.
társadalmi cselekvés szféráinak elkülönülése / 
szétválása

separation of spheres of social action 3.2.

társadalmi cselekvés szféráinak összejátszása collusion of spheres of social action 3.2.
társadalmi cselevés szféráinak összeolvadása merger of spheres of social action 3.2.
társadalmi érdek elve principle of societal interest 2.3.1.
társadalmi érdekbeszámítás public deliberation 4.2.2.
társadalmi kötés social tie 6.2.1.1.
társadalmi patronalizáció societal patronalization 6.2.2.
társutas oligarcha fellow-traveler oligarch 3.4.1.3.
teleologikus legitimitás teleological legitimacy 6.4.1.2.
természeti erőforrás natural resources 7.4.6.1.
tervalku plan bargain 5.6.1.2.
tervezett pénzügyi csalás financial scheming 5.6.1.4.
tervgazdálkodás planned economy 5.6.
testre szabott törvény custom-tailored lex 4.3.4.2.
tisztességes választás fair elections 4.3.3.2.
torzító mechanizmus distorting mechanism 5.6.1.3.
totalitárius totalitarian 6.4.1.2.
totalitárius hatalom totalitarian power 3.3.1.
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totalitárius politikai elit totalitarian political elite 3.7.1.2.
többközpontú patronális rendszer multi patronal network system 4.3.2.4.
többpiramisos rendszer multi-pyramid system 2.2.2.2.
többszintű egypiramisos multi-tier single-pyramid 2.2.2.3.
tömeges politikai meggyőzés mass political persuasion 6.3.
törvény előtti egyenlőség equality before the law 4.3.5.1.
törvény előtti egyenlőtlenség inequality before the law 4.3.5.1.
törvény utáni egyenlőség equality after the law 4.3.5.1.
törvény utáni egyenlőtlenség inequality after the law 4.3.5.1.
törvényesített kényszer white coercion 4.3.5.4.
törvényesített lerablás white raiding 5.5.3.1.
törvénynélküliség lawlessness 4.3.5.1.
törzs tribe 3.6.2.4.
TRANSBO (transzmissziósszíj-szervezet) TRANSBO 3.5.2.
transzfer transfer 5.4.3.1.
transzmissziósszíj-párt transmission-belt party 3.3.8.
transznacionális vállalatok transnational companies (TNCs) 7.4.5.
tranzitállamosítás transit nationalization 5.5.3.3.
tribalizmus tribalism 6.4.2.4.
tulajdonfosztó beavatkozás property-taking intervention 5.4.1.2.
tulajdonjogok property rights 5.5.3.2.
tulajdonlás ownership 5.5.1.
tulajdonosi szerkezet politikai átrendezése political reorganization of ownership structure 5.5.1.
túlárazás overpricing 5.5.3.3.
túlbürokratizálás red tape 4.3.5.3.
tüntetés protest 4.3.2.1.
udvari beszállítók court purveyors 6.2.2.3.
újraállamosítás renationalization 5.5.3.3.
uralmi elit ruling elite 2.2.2.1.
uralom joga law of rule 4.3.5.1.
uralt kommunikációs szféra dominated sphere of communication 4.3.1.2.
üldözött egyház repressed church 3.5.3.1.
üzletcsoport business group 5.4.2.3.
vadászati érték hunting value 5.5.4.1.
választás election 4.3.3.2.
választásos helyreállítás electoral restitution 4.4.4.
választásos korrekció electoral correction 4.4.4.
vállalkozó entrepreneur 3.4.1.1.
vallásellenes állam anti-religious state 3.5.3.1.
vazalluspárt vassals’ party 3.3.7.
védelmi pénz protection money 5.5.3.1.
védernyő (krisa) krysha 3.6.3.1.
versengő kampány competitive campaign 4.3.3.1.
versengő pártrendszer competitive party system 4.3.2.4.
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versengő patronális politikai elit competing patronal political elite 3.7.2.3.
versenypiac competitive market 5.6.1.3.
világi állam secular state 3.5.3.1.
viselkedési közgazdaságtan behavioral economics 5.2.
zajkeltés noisemaking 4.3.1.2.
zaklatás nélküli érték unmolested value 5.5.4.1.
zárt kommunikációs szféra closed sphere of communication 4.3.1.2.
zárt piac closed market 5.4.2.1.
zsákmány prey 5.5.4.1.
zsákmánybuborék booty bubble 5.5.4.3.
zsákmányérték booty value 5.5.4.1.
zsaroló szövetség blackmailing alliance 7.4.3.2.
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„Ezt a könyvet olvasni olyan, mintha elhúznák a függönyt, és hirtelen bejönne a fény. Minden 
tisztán láthatóvá válik. A minket körülvevő ingoványos politikai valóság tapasztalatát 
felváltja a szigorú, pontos analízis. Talán nem szép, amit meglátunk, de hogy itt van 
előttünk megvilágítva, rendszerezve és elmagyarázva, az egyedülálló.”

Masha Gessen, a The New Yorker újságírója

„Ez az ambiciózus könyv nemcsak jobb szavakat, hanem egy teljesen új nyelvtant is kínál 
a kommunizmus nyomán felemelkedő rendszerek leírásához. Ahogy felfedik, hogyan 
vezetnek állandóan félre a hagyományos keretek, Magyar és Madlovics megmutatják, hogy 
egy innovatív elmélet hogyan nyújthat mélyenszántó, új meglátásokat a posztkommunista 
– és valójában az azon túli – világ politikai valóságáról.”

Henry Hale, a George Washington Egyetem professzora

„A szerzők egy nyelv-vezérelt strukturalista megközelítést tesznek magukévá. Nem egysze-
rűen már létező fogalmak katalogizálásával mutatják be a posztkommunista rezsimek 
komplexitását, sokdimenziósságát, hanem egymáshoz kapcsolják és viszonyítják ezeket 
a fogalmakat, és tágabb, átfogóbb keretet alkotnak: egy új nyelvet a posztkommunista 
rezsimekre… A kötetben szereplő fogalmi, módszertani és szemantikai újítások bizonyára 
igen sok reakciót váltanak majd ki a tudósok, a diákok és a posztkommunista valóság 
bonyolult világában tájékozódni vágyó olvasók körében.”

Alena Ledeneva, a University College London professzora

„Nem egy, hanem az új fogalmi keret a posztkommunista rezsimek megértéséhez.”

Olekszandr Fiszun, a Harkovi Nemzeti Egyetem professzora

„Számos társadalomtudós és történész zavartan nézi, amit manapság gyakran »a demok-
rácia globális válságának« hívnak. Ez a fogalmilag igen innovatív elemzés megadja azokat 
a kifejezéseket és elméleteket, amelyek alapvetőek ahhoz, hogy megértsük a történelmi 
pillanatot, amiben élünk.”

Jan-Werner Müller, a Princetoni Egyetem professzora

 „Valódi áttörés a posztkommunizmus irodalmában. Az új nyelv új irányt ad a kutatásnak.”

Andrej Rjabov, a moszkvai Világgazdasági és Nemzetközi 
Kapcsolatok Intézet (IMEMO) kutatója
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„Nem könnyű olvasmány az Anatómia, ám korszakos munka… Magyar és Madlovics 
arra tesz kísérletet, hogy megteremtse a kommunista diktatúrák után kialakult rendszerek 
leírásának konzisztens fogalomkészletét. A hatalmas kísérlet eredménye egy anatómiai atlasz, 
amelynek fogalmai alkalmasak lehetnek más, másként született demokráciák, autokráciák 
és diktatúrák különféle változatainak leírására is, ám a szerzők érdeklődésének – vizsgála-
tainak és mélységi ismereteinek – tárgya a posztkommunista világ.”

Iványi György, közgazdász, az Inter-Európa Bank, a Magyar 
Bankszövetség és a Budapesti Értéktőzsde alapítója

„A maffiaállam-koncepció erőssége a hibridrezsim-koncepcióval szemben az, hogy egyál-
talán állít valamit; az újbaloldali kritikákkal szemben pedig a leíró, nem ideologikus jellege, 
elvégre – noha a szerzők liberálisok – az elméletük nem tekinthető »liberálisnak« abban az 
értelemben, hogy a »maffiaállamon« a liberalizmus hiányát kérné számon. A »maffiaállam« 
ideológiamentes – ahogy az »államot«, az eszméket és a gazdaságot is csupán használja –, 
ekként a kritikája is az.”

Techet Péter, az azonnali.hu újságírója

„Ahogy megjelentek 2013–2015 között Magyar polip. A posztkommunista maffiaállam 
címmel a Magyar Bálint által szervezett, szerkesztett és bevezetett kötetek, majd kijött 
A magyar maffiaállam anatómiája című könyve, egyre inkább kibontakozott, hogy nagy 
igényű és nagyszabású eszköztár épül az egész posztkommunista világ leírására. Ez most 
a Pénzügykutató Intézet fiatal kutatójának, Madlovics Bálintnak a társszerzőségével el is 
készült. A rendszerek és rezsimek egzakt leírására alkalmas teljes körű eszköztárat kínál 
ez a súlyos mű, amely kellő türelemmel és étvággyal egyben is fogyasztható, de leginkább 
kézközelben tartandó, kézikönyvként használandó.”

Révész Sándor, újságíró

„Összességében a könyv a tudományos munka lenyűgöző példánya, mely hátrahagyja 
a posztkommunizmus-kutatás korábbi ágainak terminológiai problémáit… Amennyiben 
az új nyelv csökkenti a szemantikai zavarodottságot, a könyv értékét nem lehet túlbecsülni.”

Michael C. Zeller, politológus a Democratization szakfolyóiratban

„A 1990-es évek óta foglalkozom »a posztkommunista rendszerek változataival«. Mindazon-
által ez a könyv jobb és fontosabb, mint bármi, amit az elmúlt 30 évben csináltam, két fontos 
szempontból: 1) sokkal több országot mutat be lenyűgöző tudással az elmúlt évtizedekben 
mutatott fejlődésüket illetően; 2) sokkal kifinomultabb elméleti keretrendszerrel dolgozik, 
mint amit én ki tudnék dolgozni.”

Szelényi Iván, a Yale Egyetem emeritus professzora






