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Lapszéljegyzet a választás margójára
• F Ó R U M  

Úgy tíz évvel ez előtt az akkori 
politikai helyzet kapcsán, azt 
elemzendő, azzal a Max We-

ber-mottóval közöltem egy gúnyos 
kis röpiratot, miszerint „Aki politikát 
űz, az hatalomra törekszik; akár 
céljai megvalósításához szolgáló 
eszközként, akár a hatalom önértéke 
(a hatalom élvezete és az általa 
nyújtott presztízs) kedvéért”. 

Az írás tulajdonképpen egyfajta 
szórakoztató nyelvészeti régészkedés 
volt – két olyan, a politikai- és közélet-
ben túl nagy gyakorisággal haszná-
latos kifejezés jelentését próbálta 
tisztázni, melyeknek tartalma, éppen 
e túlzott használatnak betudhatóan, 
kiürült vagy elhomályosult. Először 
ezt foglalnám röviden ismét össze, 
majd kiegészíteném azt a legutóbbi 
és az elkövetkezendő választások 
kapcsán megfogalmazódó észrevéte-
leimmel: 10 év után vajon mi az, ami 
most is érvényes, és mi az, ami (ilyen 
vagy olyan irányba) megváltozott. 

Nézzük akkor az első kifejezést, 
a demokráciát. Mivel a demokrá-
cia ógörög találmány, a kifejezés 
a nyilván ógörög eredetű démosz 
(jelentése: nép) és kratosz (jelenté-
se: hatalom, erő) szavak összeol-
vadásából jött létre. Magyarán: 
néphatalmat/népuralmat jelent. 
Olyan politikai rendszert, ahol „a 
nép kormányoz, a nép által és a né-
pért” – ahogy azt Abraham Lincoln 
megfogalmazta. Csakhogy ez a 
szép és vonzó elképzelés pár olyan 
előfeltevésen alapul, amelyek egész 
egyszerűen nem érvényesülhetnek. 
Ugyanis a nép nem kormányoz. A 
demokráciákban is csak egyesek 
kormányoznak, a nép nevében. 
Vagy a népre hivatkozva, amely-
től mandátumukat kapták. A nép 
tagolatlan tömeg: nem ő igazgat, 
hanem őt igazgatják. A nép, avagy 
a köz akarata nem egy előre adott 
valami. Azt létre kell hozni – mondja 
Max Weber. És hogy mit is akarnak 
az emberek, azt a politikai vezetőik 
mondják meg nekik. A népakarat a 
politikai elit közvetítésével fogalma-
zódik meg. Merthogy az elit tudja, 
hogy mi a nép (rejtett?) akarata. És 
meg is tudja azt fogalmazni. Sőt, 
képes meggyőzni a démoszt arról, 
hogy az megfelel – és csak az felel 
meg! – a köz érdekeinek. Összefog-
lalva: az akaratképzés útja felülről 
lefele vezet és nem fordítva. 

Másodszor: az emberek egyálta-
lán nem olyan racionálisak, ahogy 
azt feltételezni véljük. Szeretjük azt 
hinni, hogy mi, emberek, észszerű-
en mérlegelünk és döntünk, holott 
minden tapasztalat szerint rendkívüli 
mértékben ki vagyunk szolgáltatva 
hajlamainknak. Gyakran irracionáli-
san cselekszünk, befolyásolhatók és 
manipulálhatók vagyunk. Sarkítva: a 
tömeg legtöbbször azt fogadja el/azt 

szavazza meg, amit egy karizmatikus 
(vagy kevésbé karizmatikus) politikai 
vezető, esetleg egy demagóg elébe 
tár, mondván, hogy az a „nép érde-
ke”. Csak nem sikerült felismernie. 

Nos, ha ez így működik, így 
vagyunk kénytelenek elfogadni. 
Ami mégis hibádzik, az a népakarat 
megfogalmazásának helyenként 
kétes módozata. Hogy erre rámu-
tathassak, szükség van egy másik 
fogalomnak – a politika fogalmá-
nak a tisztázására. A kifejezés az 
ógörög polisz (városállam) szóból 
származik, és a közös ügyekkel való 
foglalatoskodást jelenti. Vagyis 
politikus az, aki a polisz/városállam 
ügyeinek intézésével foglalkozik. 
Azaz a közjót mozdítja előre. 

Ennyiben viszont a politikai cse-
lekvés- és gondolkodásmód normái 
gyökeresen különböznek a gazdasá-
gi életet irányító szabályoktól, lévén 
hogy más a végső céljuk. Ugyanis 
míg a vállalkozó, lényege szerint, 
személyes egyéni érdekeit próbálja a 
lehető legmaximálisabb mértékben 
érvényesíteni, addig a politikusnak 
ténykedését minden esetben a közös 
érdeknek kell alárendelnie – ami 
egybeeshet vagy sem egyéni érdeke-
ivel. (Éppen ezért nem vehetett részt 
a politikában az ókori görögöknél 
az, akinek egyéni érdekeiért, értsd: 
a megélhetéséért dolgoznia kellett. 
Napjainkban ezt hivatott kivédeni az 
összeférhetetlenség).

És mivel, amint azt mindennapi 
tapasztalatunk mutatja, minden-
kinek másvalami jó, így a közjó 
csak délibáb, melynek bármiféle, 
számunkra hozzáférhető, mégoly 
hőn óhajtott leírása is lehetetlen és/
vagy irracionális – ezért a politika 

sem lehet egyszerű bürokratikus 
számvitel vagy vagyonkezelés. 
Nem a társadalmi valóság birtokba 
vétele, hanem – definíció szerint – a 
gondolkodásnak értékek, elvek, 
hitek, eszmék, meggyőződések 
által ihletett eredménye – ami a 
politikust inkább egy hitvitázó 
szerzeteshez, mintsem egy tiszt-
viselőhöz teszi hasonlatossá. És 

annak ellenére, hogy elvileg annyi 
eszme, meggyőződés, stb. létezhet, 
ahányan csak vagyunk, a politikai 
eszmék száma mégis meglehetősen 
csekély – lévén, hogy értelmes 
emberek többnyire ugyanazon 
eszméket vagy értékeket vallják 
magukénak, úgymint: szabadság, 
egyenlőség vagy igazságosság. 

Mivel azonban ezek az eszmék 
önmagukban nagyon elvont dolgok, 
a konkrét gyakorlatban többféle 
értelmezésük lehetséges – ez pedig 
nem más, mint intézményes alkal-
mazásuknak a mindennapi életben 
megtapasztalható sokfélesége: ez 
a szakmaként/hivatásként felfogott 
politika tulajdonképpeni területe. 
Ám ez sosem fedheti el a tényt, 
hogy – lett légyen bármilyen – az 
aktuálpolitika mindig eszmék, érté-
kek, elvek mentén kristályosodik ki. 
Ugyanis azok szolgálnak alapjául.

Ez egyben azt is jelenti, hogy 
– elméletileg – a választások a 
társadalom számára elsősorban 
nem a pártok és a mögöttük álló 
érdekcsoportok közti hierarchiáról 
és a pozíciók leosztásának technikai 
keresztülviteléről szólnak, hanem az 
önismeretnek egy formáját jelentik: 
egy olyan tükröt tartanak elénk, 
amely a társadalmat működtető 
elvek, értékek, eszmék együttesét 
mutatja. És akkor nézzük (az elmúlt 
és az elkövetkezendő választások 
fényében többé vagy kevésbé 
homályosan), mit is mutat ez a tükör. 
Ha a választási eredményeket néz-
zük, egyértelműen az értékrendek 
megváltozása körvonalazódik. Ez az, 

amit – Szilágyi István kifejezésével élve 
– erdélyi magyar társadalomprojekt-
ként azonosíthatunk be. És ennek 
súlypontja a modernizáció, annak 
határozott igenlése.

Ez azt jelenti, hogy már nem feltét-
lenül az anyagi javak vagy érdekek 
a döntők – egyre hangsúlyosabban 
érvényesülnek posztmateriális 
szempontok, amelyek egy élhetőbb 
társadalmi valóság létrehozását 
tűzik ki céljukul. Ide olyan dolgok so-
rolandók, mint: környezetvédelem, 
közlekedésjavítás, emberi méltóság, 
tisztesség, női egyenjogúság, stb. És 
ez nagymértékben magyarázatot ad 
a kolozsvári, vásárhelyi és székely-
földi választási eredményekre. Más-

részt, egyre fontosabbá válik az sze-
mélyes teljesítmény értékelése is. 
Azaz, nem csak a politikai program 
számít, legalább annyira lényegessé 
vált a rossz egyéni döntések szá-
monkérhetősége. (Lásd a széke-
lyudvarhelyi eredményeket, a nem 
megélhetési politikusok sikerét.) 
Továbbá, úgy tűnik, a modernizáció 
elsőbbsége felülírja az etnikai- vagy 
pártopciót (pl. Marosvásárhelyen 
RMDSZ győzelem, Székelyudvarhe-
lyen meg a POL majdnem kéthar-
mados többsége). Összefoglalva: a 
választási szerepléseket mérlegelve 
kétségtelen, hogy egy sokkalta 
européerebb, a tudásalapú társadal-
makra jellemző értékrend túlsúlyba 
kerülésének lehetünk tanúi. 

És úgy vélem, ez a jövő nyertes 
értékhierarchiája – annak ellenére, 
hogy a térség nyilvánvaló elmara-
dottságának betudhatóan ma még 
látványosan feszül egymásnak 
mindhárom és egymás mellett létező 
társadalom értékrendje: a földalapú, 
az indusztriális/posztindusztriális, 
valamint a már említett tudásalapú 
társadalomé.
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Ingyenes 
honlapkészítés
A Honlapom a holnapom 
elnevezésű, nyári kezdemé-
nyezésük részeként összesen 
ötven vállalkozónak biztosítanak 
ingyenesen online elérhetősé-
get – néhány már el is készült 
–, amit az indokolt, hogy egy 
felmérés szerint az udvarhely-
széki cégek hetven százaléka 
nem rendelkezik ezzel – fejtette 
ki egy tegnapi sajtótájékoztatón 
Szakács-Paál István, a Harghita 
Business Center igazgatója. Ezt 
a lehetőséget terjesztették most 
ki Hargita megyei szintre, Hargita 
Megye Tanácsa, illetve Hargita 
Megye fejlesztési Ügynökségé-
vel együttműködve. Az új projekt 
részeként további kétszáz vállal-
kozónak biztosíthatnak román, 
magyar vagy angol nyelvű online 
elérhetőséget, összesen 500 ezer 
lej értékben. A cégeket pályázat 
útján választják ki, amelyeket 
e hónap végéig lehet benyújta-
ni. Erről bővebb információk a 
https://hbcenter.ro/honlapom 
internetes címen olvashatók. A 
nyertes pályázók egy minikonfe-
rencián is részt vehetnek, amint 
enyhülnek a járványügyi óvintéz-
kedések, ahol megtanulhatják, 
hogy miért fontos számukra az 
online felület, mit jelent az online 
marketing és hogyan változtat-
hatnak az elkészített honlapon, 
ha szükségét látják.

Koronavírusszámok
Hargita megyében 73 új ko-
ronavírus-fertőzést igazoltak 
kedden, ezzel 3226-ra nőtt a 
járvány kezdete óta a térség-
ben azonosított esetek száma 
– derül ki a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal közleményé-
ből. Emellett öt újabb haláleset 
is történt, így a járvány kezdete 
óta már 105 beteg elhalálozása 
volt összefüggésbe hozható a 
koronavírussal. Gyógyultnak 
72 személyt nyilvánítottak az 
elmúlt 24 órában, ezáltal 2016-
ra emelkedett a fertőzést eddig 
legyőzők száma. A csíkszeredai, 
székelyudvarhelyi és gyer-
gyószentmiklósi kórházakban 
kezelés vagy megfigyelés 
alatt állók száma 251, otthoni 
elkülönítésben 791-en vannak, 
63 beteg esetében pedig még 
folyamatban van a járványügyi 
vizsgálat, tehát ezután dől el, 
hogy kórházba vagy otthoni 
elkülönítésbe kerülnek. Házi 
karanténban 1134-en tartóz-
kodnak a megyében. Maros 
megyében 145 (összesen eddig 
5743) , Kovászna megyében 21 
új esetet regisztráltak (összesen 
eddig 2354). Közben a hivatalos 
tájékoztatás szerint az elmúlt 24 
óra alatt rekordot jelentően 7733 
fertőzöttet diagnosztizáltak 
országszerte, összlétszámuk 
jelenleg 258 437. Egy nap alatt 
70 férfi és 50 nő elhalálozását 
jelentették (eddig összesen 7273 
személy hunyt el, akinél kimu-
tatták az új típusú koronavírust). 
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