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A liberalizmus eszmetörténetét számos módon feldolgozták már. A liberalizmusról 

szóló monográfiák nagyvonalakban három csoportba sorolhatóak. Az első cso-

portba azok a munkák tartoznak, melyek a liberalizmust egyetlen eszmére alapoz-

zák, egyúttal felállítva a liberális politika immanens célját. Így lesz a liberalizmus-

nak konstitutív magja az egyenlőség – például Ronald Dworkin Liberalizmus című 

tanulmányában
1
 – vagy a szabadság. Kifinomultabb, bár még így is kevésbé meg-

győző módszerként a liberalizmus jellemzőinek taxatív felsorolása is bevett elmé-

leti megközelítés John Gray Liberalizmus című rövid monográfiája
2
 így határozza 

meg a liberalizmus időtlen jellemzőiként az individualizmus, egalitarizmus, uni-

verzalizmus és meliorizmus eszméjét. Végül pedig létezik a liberalizmusról szóló 

irodalom egy harmadik fajtája, mely igyekszik társadalomtörténeti kontextusba 

ágyazni az eszme történetét – ilyen munka például Guido de Ruggiero klasszikus 

liberalizmustörténete,
3
 vagy a viszonylag új monográfiák közül Richard Bellamy 

Liberalism and modern society című munkája.
4
 Utóbbi megközelítés, mely nem a 

társadalomtörténeti folyamatoktól elkülönülten kezeli a liberális eszme történetét, 

már számot vet az eszmetörténet kontextuális voltával, sokszor azonban a narratíva 

egységességének érdekében enged a kontextushoz való igazodás szigorából. 

A liberalizmust a következőkben ideológiaként kezelem. Ehhez szükséges az 

ideológia fogalmának olyan feltárása, mely nem mint hamis tudatot, hanem szám-

talan cselekvési stratégiát magában hordozó, a nyelvi két- illetve többértelműséget 

a politikai világ ellentmondásainak felfoghatósága céljából felhasználó politikai 

eszmerendszerként határozza meg. 

Az ideológia kutatásának eddigi történetében az ideológia evaluatív/pejoratív 

marxista fogalma uralkodott, egészen a huszadik század utolsó harmadáig. Az 

ideológia, mely a marxi felfogásban egy elnyomó és a hatalom birtoklására törő 

eszmerendszer, alapvető hamisságának tételét nem látom indokoltnak, ahogy azt 

                                                      
1 DWORKIN, Ronald: Liberalizmus. In: Az angolszász liberalizmus klasszikusai II. Szerkesz-

tette: Ludassy Mária. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1992, 173-213. o. 
2 GRAY, John: Liberalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1996 
3 RUGGIERO, Guido de: The History of European Liberalism. Beacon Press, Boston, 1959 
4 BELLAMY, Richard: Liberalism and Modern Society. A Historical Argument. Polity Press, 

Cambridge, 1992 
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sem, hogy az ideológia felváltható lenne a tudományos érveléssel valamikor a 

tisztán tudományos jövőben, ahogy Mannheim Károly feltételezte.  

Az ideológia inkább egy sajátos tudásforma, mely a társadalmi élet ellentmondá-

sainak feloldására és megoldására szolgáltat gondolati eszközöket és amely, bele-

ágyazódván a vizsgált kultúra kontextusaiba, olykor a tudomány, olykor a művé-

szet eszközeivel élve teremt meg egy sajátos eszmei kompozíciót. Ez utóbbi, az 

ideológia integratív fogalma, Clifford Geertz Az ideológia mint kulturális rendszer 

című írásában
5
 kerül részletes kifejtésre. 

Az ideológia integratív fogalma az ideológiát nem a tudományos igazsághoz vi-

szonyítva próbálja értékelni, hanem saját érvényessége szempontjából. Az ideoló-

gia így egy, objektívként megjelenő és akként artikulálódó, kollektív tudás jellem-

zőit írja le. Az ideológia vizsgálata így beleágyazódik a helyi kultúra vizsgálatába, 

annak azt a szegmensét tartja kutatási tárgyának, mely a politikai rend elképzeléseit 

világítja meg a jellegzetes szimbólumok, nyelvek, diskurzusok útján. 

A magyar liberalizmus ideológiáját két kontextuális keretbe ágyazva fogom 

vizsgálni. Ezek a történeti keretek időben követik egymást és választ adhatnak a 

strukturális eltérésekből adódó ideológiai változásokra. Az első ilyen keret az ellenállás 

kontextusa, ahol az ellenállás gyakorlati praxisa adhat keretet a liberális ideológia 

megjelenési formáinak. Az ellenállás kontextusát elsősorban Edward Thompson angol 

történész és James C. Scott amerikai antropológus művei alapján értelmezem. 

A második keret, mellyel a nyolcvanas évek végének és a rendszerváltás éveinek 

eseményeit tárgyalom, a felbomló értékhierarchiák kontextusa. Az a társadalmi 

állapot, melyet Victor Turner skót antropológus a communitas névvel illetett. Ha-

sonló módon fogalmazza meg ezt a társadalmi státuszt Mihail Bahtyin orosz filozó-

fus, nyelvész, irodalmi kritikus, amikor a középkor és a reneszánsz népi kultúráját 

vizsgálva kibontja a karnevál, a népünnepély bonyolult társadalmi jelentéseit. 

Módszertanilag előadásomat tehát az eklektikusság jellemzi, mivel történészek, 

antropológusok, filozófusok és politikatudósok elméleteire egyaránt épít. Ez az 

eklektikusság és „puha” módszer azonban alkalmas arra, hogy az eltérő kontextusú 

ideológiai kifejezéseket saját helyi értékük szerint kezelje. Minden reményem sze-

rint arra is sikerül rámutatnom, hogy egy kiáltó aránytalanság áll fenn a politikatu-

dományi kutatásokban a csendes ellenállás hétköznapjai és a rendszerváltás rövid 

időszaka között, az utóbbi javára. Nem járunk messze az igazságtól, ha kijelentjük, 

hogy a rendszerváltás sem a semmiből pattant ki, hogy gyökeres változásokat vi-

gyen végbe. A rendszerváltás rövid, de dinamikus története mögött ott áll a Kádár- 

korszak lassú és halk hétköznapisága, mely végül is a gyors változás során alkal-

mazott politikai elvek és társadalmi normák kovácsa. 

 

 

 

                                                      
5 GEERTZ, Clifford: Az ideológia mint kulturális rendszer. In: Az értelmezés hatalma. Antropoló-

giai írások. Osiris, Budapest, 2001, 26-72. o. 
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Az ellenállás, mint ideológiai praxis 
 

Az ellenállás történeti vizsgálatának létezik egy jelentős, marxizáló hagyománya. 

Alapvető műként Edward Thompson nagy ívű munkájára hivatkozhatunk, mely Az 

angol munkásosztály születése
6
 címmel jelent meg Magyarországon. Thompson 

ebben a művében az ipari forradalom és a nyomában kialakuló társadalmi struktúra 

elleni fellépéseket vizsgálja Angliában a 18. század utolsó évtizedeitől az 1830-as 

évekig. Azokat az ellenállási formákat veszi sorra, melyek az ipari forradalom 

előretörésével egyre inkább a feledés homályába merültek, jelentőségüket a ké-

sőbbi korok történetírói kevésbé vették komolyan. Pedig a történelem alakulásá-

hoz, még ha ezek a kísérletek naivnak és eleve kudarcra ítéltnek tűnnek is, alapve-

tően járultak hozzá. Ahogy Thompson könyve sokat idézett előszavában kifejti: 

„Én viszont megpróbálom megmenteni az utókor lesajnáló vállveregetésétől a sze-

gény harisnyakészítőt, a luddita posztónyírót, az „ósdi” kézi szövőgépen dolgozó 

takácsot, az utópista kézművest, de még Joanne Southcott rászedett követőjét is. 

Lehet, hogy gyűlöletük az iparosodás új korszakával szemben maradiság volt. Lehet, 

hogy kommunisztikus elképzeléseik agyszülemények voltak. Lehet, hogy lázadó 

összeesküvéseik meggondolatlanok voltak. De ők átélték ezeket a társadalmi nyug-

talanságtól terhes időszakokat, mi pedig nem. Törekvéseik a saját tapasztalataik 

szempontjából érvényesek voltak; ha pedig a történelem áldozatai voltak, akkor – 

jóllehet saját korukban megbélyegezték őket – áldozatok is maradtak. Nem szabad 

egyedül annak alapján megítélni egy ember cselekedeteit, hogy a későbbi fejlődés 

igazolta-e őket vagy sem. Hiszen mi magunk sem állunk a fejlődés végpontján.”
7
 

Thompson történeti-tematikus iránymutatásán túl James C. Scott amerikai antro-

pológus munkái hasznosíthatóak az ellenállás antropológiai jellemzőinek felhasz-

nálásával. Scott dél-kelet-ázsiai kutatásait, a paraszti ellenállás különböző formái-

ról, mint a dezertálás, vadorzás, adóelkerülés stb., a kilencvenes évek elejére egy 

egységes elméleti keretben próbálja összefogni.
8
 Ezek szerint a hétköznapi ellenál-

lás formái kollektív cselekményekként értelmezhetőek, a társadalmi praxisokba 

ágyazódnak. Ezen beágyazódás nélkül pedig nem is létezhetnének, holott úgy tű-

nik, hogy az egyes ellenállások pusztán személyes döntéseken alapulnak. A libera-

lizmus ellenállási történetében az a két scotti jellemző lesz hangsúlyos, mely sze-

rint ezek az ellenállások általában kerülik a nyílt konfrontációt a hatalommal, nem 

kockáztatják meg a további cselekvés lehetőségeinek lezáródását, ugyanakkor 

ebben a rejtőzködésben egy másik világot kívánnak a felszínre hozni, vagyis igye-

keznek bemutatni a rendszer visszásságait, mely eljárás egy másfajta normativitás 

felé mutathat. Az ellenállás alapvető célja azonban mindig a hatalmi irányítás alól 

való kibújás: “Általánosságban tehát elmondhatjuk, hogy az efféle ellenállás lénye-

                                                      
6 THOMPSON, E. P.: Az angol munkásosztály születése. Osiris Kiadó, Budapest, 2007 
7 THOMPSON: i.m. 11. o.  
8 SCOTT, James C.: Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts. Yale University 

Press, New Haven and London, 1990 
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gében mindig olyan stratégia, amelyet a gyengébb fél a nyilvános hatalom gya-
korlásában domináló, intézményi vagy osztályellenfél követeléseinek keresztezése 

érdekében alkalmaz.”
 9
 (kiemelés az eredetiben) 

Az ellenállás praxisai természetesen változnak a demokratikus ellenzék kialaku-

lása során. Egyes kezdeti praxisok idővel eltűnnek, míg mások hangsúlyosabbá 

válnak, további praxisok pedig a két évtized folyamán végig az ellenzék eszköztá-

rába tartoznak. Másrészről az ellenállás praxisai időben sűrűsödnek, ahogy egyre 

inkább bomlik szét az egypártrendszer struktúrája. 1988-89-ben már egymást érik a 

nyílt tiltakozások, felvonulások, ellenzéki megmozdulások. Mindemellett azt ve-

hetjük észre, hogy a hatalom a maga részére is próbálja kezelhetővé tenni az ellen-

zék megmozdulásait. Azok a brutális megnyilvánulások, melyek az ellenzéki mű-

vek szerzőit érik a hetvenes évek folyamán, egyre inkább finomodnak. A hatalom 

nem lép fel minden egyes esetben, ami ugyanakkor nem jelenti az ellenzéki véle-

mények jogosultságának elfogadását az állampárt részéről. Érdekes például, hogy 

az a hatalom, mely oly következetesen üldözte néhány tényfeltáró, szociológiai 

munka szerzőit és képes volt börtönbe vetni vagy külföldre kényszeríteni őket, 

néma marad a csehszlovák Charta ’77 mozgalom melletti szolidaritási nyilatkozat 

aláíróival szemben.
10

 

Az ellenállás alapvető praxisai közé kezdetben az említett tényfeltáró-szocioló-

giai munkák megírása és konspiratív terjesztése tartozott. Két legismertebb példa 

lehet egyrészről Haraszti Miklós Darabbér. Egy munkás a munkásállamban. címet 

viselő szociográfiája, másrészről a Konrád György – Szelényi Iván szerzőpáros 

külföldön is híressé vált szociológiai eszmefuttatása Az értelmiség útja az osztály-

hatalomhoz címmel. Mindkét mű elsősorban a szocialista nyilvánosság által han-

goztatott társadalmi elvekkel. Haraszti könyve a darabbérérben dolgozó kétkezi 

munkás kizsákmányoló és elidegenítő világát, a tervgazdálkodás helyi szintű diszk-

repanciáit, a hierarchiák és hatalmi viszonyok működését ábrázolja egy szocialista 

gyáron belül. A Konrád – Szelényi tanulmány pedig az értelmiség osztályuralmi 

szerepét, a bürokratikus értelmiségi réteg felemelkedését tárgyalja. Mindkét mű 

pontos cáfolata a szocializmus azon propagandájának, miszerint a szocialista rend-

szer vezető ereje a munkásosztály. 

A hetvenes évek felé az egyes szerzők iránti szolidaritás vállalásából kialakultak 

az ellenzéki hálózatok, melyek intézményesíteni kívánták az ellenállás azon for-

máját, melynek útján lerántják a leplet a szocialista rendszer visszásságairól. Újabb 

két tipikus forma egyrészről a lengyel mintára 1978 folyamán beinduló szabad-

egyetemi előadások, másrészről a Szegényeket Támogató Alap akciói. A Hétfői 

                                                      
9 SCOTT, James C.: Az ellenállás hétköznapi formái. In: Replika, 23-24, 1996. december, 109-

130., 124. o. 
10 CSIZMADIA Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988). Monográfia. T-Twins 

Kiadó, 1995, 101-102. o. 
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Szabadegyetem
11

 tematikájában próbálta felölelni azokat a témákat, melyek érdemi 

kutatása szinte lehetetlen volt a korabeli Magyarországon. Így kerülnek terítékre 

előadások a szovjet kommunizmus történetéről, a magyar gazdaság helyzetéről 

vagy a határon túli magyar értelmiség helyzetéről. A SZETA léte pedig önmagában 

jelent kihívást a rendszer számára, hiszen azt állítja, hogy a szegénység létezik a 

szocialista Magyarországon, melynek pártállami rendszere éppen a jóléti legitimá-

cióra kívánta alapozni uralmát.  

A művészeti szinten kifejezett ellenállásnak két jelentős formája válik hangsú-

lyossá: a szépirodalmi kritika és a képzőművészetek (ön)cenzúrával szembeni fel-

lépése. Szépirodalmi műként említhetjük például Konrád György korai regényét A 

látogatót, mely valós élettapasztalatokból merítve – Konrád több évig ifjúságvé-

delmi felügyelőként dolgozott a VII. kerületben – jeleníti meg egy szinte alvilági 

környezet sajátosságait, a lerobbant szomszédságot és egyes családok borzasztó 

életkörülményeit. De természetesen nem csak a próza, hanem a lírai alkotások 

terén is jelentkezik az eszmei ellenállás. Petri György vagy Eörsi István versei, 

illetve utóbbi ironikus drámai alkotásai, hol nyíltan, hol a sorok között rejtve adja 

kritikáját a rendszernek. A képzőművészet részéről a hetvenes évek neoavantgárd 

törekvései jelentették az alapot az ekkor még mindig szocialista realizmus törekvé-

seit ösztönző és a művészeket legtöbbször öncenzúrába szorító hatalommal szem-

ben. Kiemelt területe a performance művészet vagy a happeningek megjelenése 

melyek egyszeriségükben is szolgálhattak a rendszer elleni tett manifesztációként.
12

  

Végül pedig nem maradhat ki az úgynevezett tamizdat-szamizdat irodalom, mely 

1978-ban veszi kezdetét a Kende Péter szerkesztésében megjelenő Magyar Füzetek 

keretében. Később nem csak rövidebb írások, tanulmányok, hanem monografikus 

írások megjelenésének is teret enged. A hangsúlyok eltolódását, az ellenzéki politi-

zálás kibővítésének szándékát jelzi a rendszeresen megjelenő szamizdatirodalom 

kezdete Magyarországon, melynek vezető fóruma 1981-es első megjelenésétől 

kezdve a Beszélő című folyóirat lesz.
13

 A Beszélő első számának beköszönő szö-

                                                      
11 Ld.: SZILÁGYI Sándor: A Hétfői Szabadegyetem és a III/III. Interjúk, dokumentumok. Új 

Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999 
12 SZENTJÓBY Tamás performance előadása során egy széken ülő férfit láthatunk, akinek egy 

fémvödör van a fejére húzva. A férfi nyakában lógó tábla szövege: BÜNTETÉSMEGELŐZŐ 

AUTOTERÁPIA 
13 A tematikus tartalom példájaként álljon itt a Beszélő első számának tartalma 1981 őszéről:  

- Tétova zendülők: politikai nyugtalansághullám a budapesti egyetemeken 1981 tavaszán 

- A magyar katolikus máskéntgondolkodókhoz: ismeretlen röpirat rövidített változata Hartai 

Márton 

- Beszélgetés egy katolikus pappal  

- Hogyan sztrájkolnak Magyarországon? 

- „Ilyesmi nálunk nem fordulhat elő”. Politikai pszichiátria Magyarországon. / Haraszti Miklós 

- A Szolidaritás küldte, a Szeta fogadta őket: lengyel gyerekek a Balatonnál. / Demszky Gábor 

- A csehszlovákiai magyar kisebbség történetének kronológiája, 1944-1981 

- Varsói kerekasztal-beszélgetés: a Szolidaritás szakértőinek kerekasztal beszélgetése, ere-

detileg a Robotnik című lap jelentette meg 1981. aug. 1-én 
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vege az új nyilvánosság kialakulására apellálva, a szocialista rendszerben jelent-

kező súrlódások, egyéni vagy kiscsoportos ellenállások megjelenési felületeként 

jelölik meg szerkesztők a lap célját: „Azt mondják, Magyarországon nem történik 

semmi. A nép örül, hogy békén hagyják a politikával; ráérő idejében családi házat 

épít, baromfit tenyészt, kontárkodik. Az értelmiség bezárkózott a kultúra kertjébe, 

a politikát maga is politikusokra hagyja. Az egyházak együttműködnek az állam-

mal. A régi vágású reakciósok és polgári demokraták kihaltak, a kommunista moz-

galom revizionistái soha többé nem tértek magukhoz 1956-os vereségükből. A 

hatalom néha megmutatja vasöklét, de látva, hogy senki sem rakoncátlankodik, 

sietve zsebre teszi. Legföljebb egy-egy bőrnadrágosra vagy részeges garázdára sújt 

le, ám a közönség ilyenkor még bíztatja is, üssön minél nagyobbat. A társadalmi 

békét csak egy maroknyi ellenzéki próbálja megtörni – nem sok sikerrel. Így látják 

ezt nem csupán az ország vezetői, akik a politikai apátiát szívesen értelmezik poli-

tikájuk cselekvő támogatásának, hanem többnyire ellenlábasaik is, akik nem győ-

zik ismételgetni, hogy a hallgatás nem beleegyezés. Pedig mindenki tud – szemé-

lyes tapasztalatból vagy szóbeszédből – rendhagyó esetekről.”
14

 „A Beszélő 

rendhagyó eseményekről fog beszélni: egy-egy személy vagy több ember együtt 

átlépi a hatalom és az alattvalók közötti érintkezés szokásszabályait, ellenszegül a 

sérelmes parancsnak, jogaira hivatkozik, nyomást gyakorol feljebbvalóira… Sze-

retnénk utánajárni, mi készteti őket a viselkedési rutin feladásra. Megtudni, milyen 

eszközöket vet be a felsőbbség, hogy visszazökkentse a gépezetet rendes kerékvá-

gásába. Hogyan zajlik le a konfliktus a két fél között. Hogyan reagálnak a kívülál-

lók a szokatlan eseménysorra… Szeretnénk, ha ezek a tapasztalatok nem veszné-

nek el, s többet tudnának egymásról azok az emberek, akik ilyen történetek sze-

replői voltak vagy lehetnek.”
15

 

Az ideológiai praxisok – melyeknek csak töredékét jeleníthettük meg példaként – 

mentén tehát kialakul egy kép az ellenállás komplex módozatairól, melyek igye-

keznek felkarolni a rendszerkritikai kultúra elemeit: filozófiai eszmefuttatásokat, 

értelmiségi vitákat, karitatív szerveződéseket, a szépirodalmi ellenállások külön-

böző formáit, a modern művészet cenzúraellenes fellépéseit stb. 

A különböző ellenállási formák számbavétele során már utalhatunk az ellenállás 

ideológiájában kifejeződő tartalmi elemekre, melyek az ellenzéki liberalizmus 

mibenlétének vizsgálatához járulnak hozzá. Azok a diskurzusok, melyek az ellen-

állás folyamán, az ellenstruktúrában képződnek három nagyobb csoportra osztha-

tók. Jelentkezik egy emberi jogi nyelvezet, mely erejét nem mellékesen a Helsinki 

                                                                                                                                 
- Huszonöt éve… A Magyar Demokratikus Függetlenségi Front kibontakozási javaslata 

(1956, szövegező Bibó István) 

- A Bibó-emlékkönyv / Szabó Miklós 

- Állóképek a második nyilvánosságról 

- Polak wegier dwa bratanki… Adalékok a lengyel-magyar kapcsolatok legújabbkori törté-

netéhez 
14 Lapunk elé. In: Beszélő, Első szám (1981. október), oldalszám nélkül 
15 Lapunk elé, 1981 
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Záróokmányban lefektetett emberi jogi elvekből meríti. Az emberi jogi elvek mel-

lett fontossá válik az emberi méltóság morális nyelvezetének használata, minden 

olyan kísérletben, mely igyekszik felmutatni a szocialista rendszer embertelen, 

ugyanakkor rejtett voltát. Az emberi jogok és az emberi méltóság diskurzusai más-

részt mint, egy új politikai normativitás alapjaiként szolgálhatnak, mégpedig azon a 

módon, hogy a politika alanyait az individuumban és eredendő jogaiban véli felfe-

dezni. Ez a klasszikus liberális érvelés a magyarországi ellenzék részéről kapcsoló-

dik ahhoz a liberális reneszánszhoz, mely az Egyesült Államokban először a politi-

kai filozófia,
16

 majd a gyakorlati politika szintjén jelenik meg. Mindezek mellett az 

emberi jogi érvelés elsősorban az ellenállás praxisaihoz igazodik. 

Második fontos dikurzusunk az anti-politikai diskurzus,
17

 mely ugyancsak kapcsol-

ható a nyugati neoliberalizmus kivirágzásához, de a demokratikus ellenzék körében 

inkább a második nyilvánosság, a második gazdaság és a civil szerveződések ereje 

szolgáltat megfelelő alapot. Az anti-politikai diskurzus egyrészt felfedi azt a politi-

kai töltetet, melyet a Kádár-rendszer hivatalos képe igyekszik eltávolítani magától. 

Bár a Kádár-rendszer társadalma, mint apolitikus társadalom tételeződik, főként az 

előző korszak politikai determináltság szintje után, a nemzetközi viszonyok ideolo-

gikussága és a hazai politikai döntések nyomán végső soron erősen ideologikus be-

határoltságú. Az anti-politikai diskurzusok kívánatossá teszik az individuális dön-

tések, a helyi érdekek, a civil szféra szerveződésének megindulását az ideologikus 

állami politikával szemben. 

Végül pedig harmadik diskurzusunk a cenzúrát veszi célkeresztbe. A kifejezés 

szabadsága itt először nem politikai szinten fogalmazódik meg, hanem a művészi 

önkifejezés szintjén. A diskurzusban részt vevők fontosnak tartják hangsúlyozni, 

hogy a rendszer sokkal többet ért el a cenzúra területén, mint csupán hivatalos 

tiltólisták felállítását. Az öncenzúra vált bevett gyakorlattá, a hivatalos cenzúra 

mozgó és képlékeny határai közepette. Az öncenzúra pedig már pszichológiai fe-

szültségekhez vezet, önjáróvá válik a társadalomban. Ez a fajta cenzúra természe-

tesen kisugárzik a nyomtatott sajtó vagy a média, sőt a nyilvános beszéd világára is.
18

 

 

 

A communitas és a liberális ideológia 
 

A hatalmi struktúra leépülése a nyolcvanas évek vége felé, a struktúra-ellenstruk-

túra korábbi viszonyában is változást jelent. A hatalmi struktúra gyakorlati meg-

szűnésével az ellenállás identitása kérdőjeleződik meg az ellenállási ideológiával 

együtt. Az elsődleges feladat tehát az ideológiai identitásteremtés és az ezen ala-

                                                      
16 John RAWLS liberális politikai filozófiája nyomán kibontakozó politikai filozófiai újjáéledésről 

van szó 
17 KONRÁD György: Antipolitika. Az autonómia kísértése. Codex, 1989 
18 Az öncenzúra működését és esztétikára gyakorolt hatásait Haraszti Miklós írása tárgyalja el-
méleti igénnyel: HARASZTI Miklós: A cenzúra esztétikája. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1991 
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puló új politikai praxis kidolgozása lesz. Az ideológiai identitás mérhetetlen fon-

tosságra tesz szert, mivel nemcsak a liberális ideológián alapuló korábbi ellenál-

lások lépnek fel politikai programmal. A népi-urbánus vita újbóli felszínre kerü-

lése, a történelmi pártok megszerveződése vagy az eltérő civil mozgalmak politikai 

szereplővé válása mind önmeghatározásra és saját eszméi körülírásra sarkalják a 

liberális ellenzéket. 

A hatalmi struktúra szétesésesével a társadalom egyfajta karnevalisztikus álla-

potba kerül, ahogy azt Mihail Bahtyin Rabelais művészetéről szóló könyvében 

leírja.
19

 Azaz a társadalmi történések a hivatalos pártállami rituálékból a nem 

hivatalos ünnepélyesség, a korábbi hatalmi struktúrák kigúnyolása, a hierarchiák 

lerombolása világába lép át. A „karnevalisztikus rendszerváltás” olyan folyamat 

melyben mindenki igyekszik részt venni gyakorolva a szabadság és egyenlőség 

utópisztikus állapotát. Bahtyin ezt így fejezi ki: „A karnevált nem nézik, hanem 

élik, méghozzá mindenki, mert a karnevál – eszméjéből következően – össznépi. 
Amíg a karnevál tart, senkinek nem lehet más élete, mint a karneválbeli. Nem lehet 

kilépni belőle, mert nincsenek térbeli határai. Amíg tart csak törvényei szerint lehet 

élni, addig csak a karneváli szabadság törvényei érvényesek. A karnevál egyete-

mes, az egész világ különleges állapota, a világ újjászületése és megújulása, mely-

nek mindenki a részese.”
20

 A szilárd struktúra tehát ekkor elemeire bomlik szét. Az 

egyes elemek az események sodrásában igyekeznek megkapaszkodni, kialakítani 

saját identitásukat. Az ellenállás korábbi praxisai érvényüket vesztik, előtérbe ke-

rülnek az identitás kialakítására tett törekvések; a tagadás, a felvilágosítás szerepét 

átveszik a programok és a normatív meghatározások. 

Victor Turner amerikai kulturális antropológus által tanulmányozott liminális ál-

lapot még közelebb vihet a rendszerváltás éveiben kialakult társadalmi állapothoz 

és a szereplők viselkedéseinek megértéséhez. Turner kutatásaiban, nem csak a 

primitív kultúrákat szemlélve, az egyes ember társadalomban betöltött szerepének 

változásaihoz átmeneti rítusok kapcsolódnak. Ebben a változásban az egyén elsza-

kad az addig megszokott struktúráktól és egy átmeneti szakaszhoz érkezik. Ez az 

átmeneti szakasz a liminalitás, melyben az egyén már nem kötődik a megszokott 

értékekhez, de még nem tagozódik be az új struktúrákba sem. A liminalitás álla-

pota hozza létre a communitas-t, egy olyan társadalmi teret, melyben megszűnik a 

hierarchia, helyét pedig az ideális kultúra, az utópikus állapot veszi át. A 

communitas állapota a következő struktúra kialakítását segíti elő, azáltal, hogy 

alapvető társadalmi normákat – mint a szabadság és egyenlőség – mutat fel, 

melyek a strukturális állapotban nem érzékelhetőek. A communitas utópikus világa 

tehát axiológiai alapot teremt a következő struktúra eljöveteléhez. 

A communitas állapotában a liberalizmus elsősorban korábbi normatív tartalmai-

nak körvonalait húzza meg. Folyamatosan figyelemmel kíséri más ideológiai kultú-

                                                      
19 BAHTYIN, Mihail: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. 

Osiris Kiadó, 2002 
20 BAHTYIN: i.m. 15. o. 
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rák mozgásterét és cselekvési határait. Annál is inkább mert meg kell szólalnia, 

részt kell vennie a communitas értékteremtő folyamataiban. Az ellenzéki libera-

lizmus számára az első ilyen megnyilvánulás a Társadalmi Szerződés,
21

 mint politi-

kai program közzététele. Ekkor még homályosak a határok, a program elsősorban a 

pártállam ellen irányul, tehát folytatja az ellenállás praxisát, ugyankkor már ver-

senyben van más ideológiai alakzatokkal, elvekkel. 

Kis János Vannak-e emberi jogaink? című munkájában,
22

 mely először szamizdat-

ban jelent meg 1986 folyamán, az emberi jogok mint taktikaként való felhasználása 

mellett, már megemlíti az emberi jogok normatív tartalmának fontosságát is: „az 

emberi jogok kihívó gyakorlása egyfelől politikai taktika, a kormány nyomás alá 

helyezésének lehetséges módja más lehetséges nyomásgyakorlási módok mellett. 

Másfelől azonban egy erkölcsi jogunk közvetlen elhódítása, emberi méltóságunk 

kinyilvánítása.” Az emberi jogi diskurzus tehát már kezd átcsúszni politikai fegy-

ver elsődleges szerepéből egy a politikai valóságot megteremtő normatív tartalom 

terepére. Sőt, Kis ebben az írásában már igyekszik egy jövőbeli liberalizmus kon-

túrjait élesíteni. A liberalizmus számos formája közül Kis számára a szociálliberális 

irányzatot próbálja a liberális ellenzék számára alkalmas eszmeként bemutatni. 

Az ellenállás normativitásának felszínre hozása szerepet játszik az ellenzéki 

mozgalom későbbi párttá alakulásában, a rendszerváltást kísérő tárgyalások elvi 

alapjainak meghatározásában és a rendszerváltás utáni politizálás menetében is. 

Közben az új identitásteremtés túlzott sikerrel jár, ugyanis a liberalizmus és a párt 

fogalmi összeolvadása következik be. A rendszerváltás korai sikertelensége és a 

társadalmi agónia elsősorban a régi rendszer inverzét, a liberalizmust teszi felelőssé 

                                                      
21A Társadalmi Szerződés. A politikai kibontakozás feltételei című program 1987 júniusában 

jelenik meg a Beszélő különszámaként: 

ELSŐ RÉSZ: VÁLSÁGBAN CSELEKEDNI 

Kádárnak mennie kell. 

A közmegegyezés felbomlásától eljutni a társadalmi szerződéshez. 

Ne csak háborogj – követelj! 

A gazdasági reform programjának a politikai átalakulás programjára kell épülnie. 

Adottnak véve az egypárturalom kereteit, újra föltenni az 1956 óta elnapolt alapkérdéseket. 

MÁSODIK RÉSZ: MIT KÖVETELJÜNK? 

- I. A párturalom alkotmányos korlátozását, szuverén törvényhozást, felelős kormányt. 

- II. Törvényekkel körülírt sajtószabadságot! 

- III.Jogi védelmet a munkavállalónak, érdekvédelmi és egyesülési jogokat! 

- IV. Szociális biztonságot, méltányos szociálpolitikát! 

- V. Jogot az állampolgárnak! 

HARMADIK RÉSZ: TÁGABB ÖSSZEFÜGGÉSEK 

1. Magyarország a szovjet világrendszerben. 

2. A határon túli magyar kisebbségek ügye. 

3. 1956 a mi magyar politikában. 

(Szövegezte Kis János, Kőszeg Ferenc, Solt Ottilia 1987 márciusa és júniusa között) 

Ld.: Társadalmi szerződés. A politikai kibontakozás feltételei. Beszélő, Különszám (1987. június) 
22 KIS János: Vannak-e emberi jogaink? AB Független Kiadó, Budapest, 1986 
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nyomorúságos állapotok miatt, míg felértékeli a Kádár-rendszer szociális biztonsá-

gát. A liberálisok azonban csak késve reagálnak erre az összeolvadási folyamatra. 

A rendszerváltás kudarca, így a liberalizmus kudarcává válik.
23

 A liberális párt 

pedig a kilencvenes évek közepére egy komoly válságidőszakba
24

 bonyolódik bele, 

melynek szükséges megoldása már felőrölni látszik az évtizedeken át alakuló ide-

ológiai alakzatot. 
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