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Lengyel László							

KÉT MAGYARORSZÁG
VAGY
MAGYARORSZÁGOK
		
Kiegyezésre, békés és dinamikus fejlődésre csak akkor van lehetőség, ha elfogadjuk azt, hogy nincs két Magyarország. Nincs ebben az országban egyetlen éles választóvonal. Szakadék csak a politikai osztály és a szellemi elit világát választja ketté. 
A valóságban Magyarországok vannak, számtalan közös és eltérő érdekű és értékrendű társadalmi csoport, réteg, formáció. Nincs Nagy Konfliktus és Nagy Kiegyezés. 

Töredékekből, szilánkokból rakható ki a magyar társadalom. Ennek megfelelően, csak magyar-magyar megállapodásokból születhet meg az európai, parlamentáris köztársasági Magyarország. A „nagy Koncert”, miként Széchenyi nevezte valaha, annak belátására épülhet föl, hogy a XX. században Magyarországok jöttek létre a magyar határokon belül és kívül, amelyek között új társadalmi szerződésre, számtalan kiegyezésre van szükség. Az egyik Magyarország más, mint a másik, de nem jobb, vagy rosszabb. Nincs egyenlőbb kis Magyarország, csak egyenlő Magyarországok vannak.

Magyarország a régmúlt szülötte. Él. Századok néztek le rá. Változott, de megmaradt. Harminchárom nemzedék követte egymást születése óta. Népei és nemzetei ölték és ölelték egymást. Együtt jutottak vissza Európába. Együtt felelnek múltjukért, közösen biztosítják jelenüket, s egymás nélkül nincs jövőjük.
Az elmúlt század forradalmai és ellenforradalmai megrendítették és megváltoztatták a korábbi viszonyokat, ide-oda lökdösték a magyar társadalmat. E forradalmak és ellenforradalmak után konszolidációk következtek, amelyek az egyes erős társadalmi csoportok, a hatalom és az ellen-hatalmak közötti intézményes vagy informális kiegyezéseken nyugodtak. 1918–1919 forradalmaira és ellenforradalmára jött a Bethlen-konszolidáció, 1956 forradalmára következett a Kádár-konszolidáció, s 1989 rendszerváltó, békés forradalmára az átmeneti kor konszolidációs ígéretei. 2004-ben, az európai csatlakozás idején új konszolidáció alternatívái mutatkoznak.
Az ezredforduló idején még mindig a kádári konszolidáció romjai között élünk. Sikerült megrendíteni, vagy le is rombolni a kádári intézményeket, felmondani a kádári alkukat, de nem, vagy kevéssé sikerült új intézmények, új megállapodásait megteremteni. A kádári nagy megegyezések nélkül nemcsak a Kádár-kor, hanem a rendszerváltás kora is érthetetlen.

A kádári konszolidáció
A kádári megállapodás-rendszer a hatvanas években három elit-konszenzuson, és három kisemberekkel kötött kompromisszumon alapult. Az 1956-os forradalomra következő véres megtorlások és a szovjet jelenlét világosan megmutatta a kádári hatalom kereteit. Az egypárti állam birtokolta az erőszak minden eszközét. De ugyanez a hatalom „modernizációs ajánlatot” tett a magyar társadalom elitjeinek. Ez az ajánlat-halmaz nem volt előre tervezett és tudatos, sem nyílt, sem szabadon számon kérhető. A kádári hatalom a kompromisszumokat visszavonható engedményeknek tekintette. Az ajánlat nemzetstratégiailag azt célozta, hogy az ötvenes évek közepén, gazdaságilag, politikailag és társadalmilag megroppant, kelet-közép-európai versenytársaitól lemaradt és lenézett, a tábor nagyhatalma által kockázatosnak és veszélyesnek tartott Magyarországot konszolidálja, a veszélyzónából kimentve nemzetközi helyzetét stabilizálja, majd gazdasági modernizációval – reformokkal és megállapodásokkal – vetélytársai fölé emeli.
Nyers Rezső, a gazdaságpolitika irányítója a gazdasági-vállalati vezetőknek, a szakértelmiségnek: „autonómiátok, anyagi és szellemi függetlenségetek annak arányában fog nőni, minél inkább hatékonnyá és működőképessé teszitek vállalataitokat és szövetkezeteiteket!” A vállalati önállóság és a szakmai függetlenség ígérete mellé párosult a nyugati nyitás modernizációs ajánlata is: „meg fogjuk szerezni a technikai és technológiai modernizációhoz szükséges fejlett technikát és tudást veletek együtt, és megszerezzük az ezekhez szükséges hitelképességet, elfogadottságot!”. A harmadik gazdaságpolitikai konszenzus szerint, a párt és a kormány azt ígérte, hogy „keményen fogjuk érvényesíteni a nemzeti érdekeinket a keleti – mindenekelőtt a szovjet – piacokon, biztosítjuk az olcsó energiát és nyersanyagot, szélesedő piacot a magyar mezőgazdasági, gépipari termelőknek!”. 
A Fehér Lajos ösztönözte agrár-konszenzus, a második erőszakos szövetkezetesítés után együttműködést ajánlott az agrár- és vidéki elitnek a nagyüzemek és a kisüzemek (háztáji, melléküzemágak) összeépítésére, közös termelő és értékesítő intézményeinek kiépítésére, az agrárgazdaság egyidejű modernizációjára és vidéki foglalkoztatójának szerepkörére. Az agrármodernizáció, a versenyképesség növelése a nagy keleti piac meghódításán és a vidék társadalmi konszolidációján nyugodott. A hatalom nem akarta, hogy a társadalom a tehetetlenségbe, a munkalassításba vagy a fekete gazdaságba meneküljön előle, mint valamennyi szovjet típusú gazdaságban, hanem fel kívánta használni energiáit, s ezért engedett viszonylagos önállóságot a gazdasági elitnek az első gazdaságban, és önmegvalósítást, önkizsákmányolást a második gazdaságban.
Az Aczél György által a kulturális és tudományos elitekkel kialakított nagy kompromisszum alapja a nagy személyiségek, a „személyes intézmények” bevonása a társadalmi folyamatokba. A hatalom ígérete: „mindenkor a szellemi elithez és nem a második vonalhoz fordulunk, ez az elit szellemi határait évről évre kiszélesítheti, kitolhatja a hatalommal való együttműködésben és a tömegkultúra befolyásolásában!” A hatalom nem akarta, hogy egy szellemi ellenhatalom jöjjön létre, másik Magyarország. „A határvonalakat, a tiltás, a tűrés és a támogatás határait együtt alakíthatjuk ki, a határátlépéseket együtt állapíthatjuk meg. Egyike lehetünk a szellemileg legszabadabb országoknak, ha együttesen folytatunk partizánharcot a szovjet külső és a hazai belső keményvonalasok ellen.” 
Az elitekkel kötött kiegyezéseknél fontosabb a kisemberekkel, a kispolgárosodó társadalommal kialkudott kompromisszumok sora. A kádári „magyar modell” a hatvanas évektől elfogadottságát a gazdasági növekedéshez kötötte: „feladatunk valamennyi társadalmi réteg életszínvonalának egyenletes és arányos emelése”. Nem politikai eszméket kell elfogadni, hanem azt a rendszert, amely az életszínvonalat folyamatosan emeli. A rendszer azt ígérte, hogy teljesíti a társadalom fogyasztói vágyait, cserébe a társadalom felhatalmazza a politikai vezetésre. „Én politizálok fenn, te termelsz és fogyasztasz lenn – nem bántjuk egymást.”
A második konszenzus szerint a kisember elfogadta, hogy a közérdek, a köztulajdon, a közélet megállapítója, birtoklója a politikai osztály, cserébe a hatalom tűrte, majd támogatta a kisember, a kispolgár személyes autonómiáját, tulajdonát, kisvilágát. A közterek a hatalomé, a magánterek a magánosoké. Kiszámítható, bejárható személyes karrier utak, kiterjeszthető személyes tulajdon – ház, autó, telek –, belátható családi jövő. A származási besorolásokat – osztály, réteg, nemzetiségi, vallási – kemény negatív diszkriminációkat feloldották, az alul lévőket puha pozitív diszkriminációban részesítették.
A harmadik megállapodás a fogyasztói forint-nacionalizmuson nyugodott. A rendszer felkínálta kisembereinek, hogy fogyasztói modellje révén vezető szereplővé, példaadóvá válhat Keleten, a szocialista táborban, büszke lehet magyarságára, forintjára, útlevelére, mindarra, amit önmaga, és amit országa elért. Leggazdagabb és legirigyeltebb ország a táborban, s ami fontosabb, öntudatos kisember, aki maga erejéből győzte le „versenyben”, a keletnémet, a román, az orosz, a szlovák kisembert. A Kádár-rendszer konszolidációs ígérete, hogy csak idő kérdése, mikor leszel hasonlatossá az osztrák, a bajor kisemberekhez, esélyed van arra, hogy előbb vagy utóbb olyan házad, autód, kerted, bútorod és ruhád legyen, olyan vendéglőben egyél, olyan nyugalomban és biztonságban öregedj meg, mint ők.
Először megrokkant a hatalomnak az elitekkel kötött konszenzusa, majd a homo kadaricus-szal kötött nagy megállapodás semmisült meg. A kádári konszolidáció a nyolcvanas években megöregedett, megroskadt, majd kimúlt. De a konszenzus elemei, és a konszolidáció igénye megmaradtak.

A rendszerváltás konszolidációs ígérete
A gazdasági rendszerváltók 1988 és 1991 között, a politikai rendszerváltók 1989 és 1990 megállapodásaival, ígéreteivel megkísérelték a békés forradalmat azonnal konszolidálni. Az 1989-es kerekasztal-tárgyalások és az 1990-es Antall–Tölgyessy-megállapodás egy egyensúlyi rendszert célzott meg, amelyben nincsenek bosszúk és megtorlások, a korábbi erős csoportok befolyása, megváltozott formában, de fennmarad. A létrehozott rendszer patrícius demokrácia.
A III. Köztársaság alkotmányos berendezkedése mintegy azt ígérte a rendszerváltó értelmiség egyik csapatának: „Foglald el a pártokat, a parlamentet és a köztereket, valósítsd meg eszméidet, képviseld érdekeidet és küldőid érdekeit!”. A szakértelmiségnek felkínálta a parlament, a politikai osztály ellensúlyát: „Tiétek az alkotmányos nemzeti intézmények, elfoglalhatjátok a köztereket ellenőrző köztereket!”. A szakértelmiség csoportjai bevonulhattak a jegybankba, a jogászi elit az Alkotmánybíróságra, a Legfelső Bíróságra, a Legfőbb Ügyészségre, az írói és újságírói elit a közmédiumokba. Hatalmak és ellen-hatalmak, súlyok és ellensúlyok jöttek létre a köz terein, ennek a kényes és törékeny egyensúlynak köszönhetően a többség nem zárhatja ki a kisebbséget, az erősebb nem semmisítheti meg a gyengébbet. 
A gazdasági rendszerváltásban a régi-új reformszocialista, majd az új-régi jobboldali kormányzat belső vitákkal meg-megállva, de kompromisszumra jutott a gazdasági elittel, s jóváhagyta a spontán privatizációt. A megszakítást az intézményekben – köztulajdon helyett magántulajdon, központi szabályozás helyett piaci szabályozás – folytonosság kísérte a személyekben. Aligha lehetett másként. Teljesen új intézményeket, a semmiből érkező személyekkel lehetetlen lett volna megteremteni. A társadalom azért nyugodott bele a köztulajdonok magánosításába viszonylag könnyebben, mert e tulajdonokat soha nem érezte magáénak. Abban reménykedett, hogy korábbi kistulajdona és vállalkozói tapasztalata felértékelődik, egyenes útja van a nyugati típusú gazdaságba és gazdagságba. Csalódnia kellett.
A rendszerváltók konszolidációs ígéretei közé tartozott az európai illeszkedési konszenzus, a teljesítési politika, hogy Magyarország vezető reformországként elsőnek ér Nyugatra, Európába. A magyar társadalom, s mindenekelőtt elitjei élhetnek az elsőség adta valamennyi előnnyel: hozzánk áramlik legelőször és legtöbb tőke, Magyarországnak lesz a legtöbb kapcsolata és befolyása a térségben. Ha gyorsan és hatékonyan teljesítjük a nyugati kívánalmakat, mi jutunk be először az euroatlanti intézményekbe, vészeljük át legkönnyebben az átmenetet, kapcsolódunk be az európai vérkeringésbe. Elitjeink bíztak abban, hogy a Kádár-korban megszerzett tudás- és kapcsolati tőkéjüket nagyobb zökkenő nélkül átválthatják európai tudás- és kapcsolati tőkére.
A rendszerváltás a homo kadaricus-nak azt a kompromisszumot kínálta, hogy türelmesen és együttműködve hajtsa végre a rendszerváltó feladatokat – a szocialista ipar és agrárium összeomlásából és a piacgazdaság bevezetéséből származó kellemetlen kötelezettségeket –, cserébe a lehető leggyorsabban folytathatja fogyasztói életmódját, immár nyugati keretek között. A rendszerváltó ígéretek szerint valamennyi versenyképes társadalmi réteg életszínvonala nyugati módon fog emelkedni, és minden társadalmi csoport versenyképessé tehető.
A III. Köztársaság létrejöttének módja és működése nem kínált széles körű társadalmi részvételt a köz terein. A rendszerváltás demokratikus intézményeit nem legitimálta demokratikus tömegmozgalom. A politikai pártok és a politikusok a parlamentben nem tudták, akarták, merték fölvetni a rendszerváltás stratégiai kérdéseit. A parlamenti viták először az elitek, majd a széles közvélemény előtt váltak a társadalmi problémák fölvetése és megoldása helyett társadalmi problémává. A kormányzó pártok által működtetett szavazógépezetek, és az ellenzékek obstrukciója a választókban antiparlamentáris érzelmeket váltottak ki. A társadalmi és a politikai élet dinamikáját nem a parlament, hanem a parlamenten kívüli közterek határozták meg, így az alkotmányos intézmények és az értük folytatott alkotmányvédő harcok, illetve a kormányzatokra átmenetileg rákényszerített reformdiktatúrák. 
A rendszerváltó ígéretek be nem tartását először a kádári kisember 1993–94-ben kérte számon, amikor világossá vált előtte, hogy az átmenet minden keservének elviselése se vezet életformájának újrafelvételéhez, nem juttatja nyugati életmódhoz. A gazdasági válság társadalmi következményei – mindenekelőtt a váratlan és tömeges munkanélküliség, és a szolidaritás teljes hiánya, a kádár-kori tudások és értékek leértékelődése, a látványos társadalmi egyenlőtlenség – befelé robbantak, társadalmi magányhoz, depresszióhoz, önvádhoz vezettek. A társadalom a rendszerváltó politikai osztály magatartásából arra következtetett, hogy az nem is kívánja a rendszerváltó ígéreteket betartani, vele, a kisemberrel nem törődik, kizárólag saját boldogulásával foglalkozik. S mivel az elit egy része a jobboldali kormányzat többségi törekvéseit az alkotmányos intézmények elleni fellépésként értelmezte, szoros szövetség jött létre az ancien régime-ből származó párt és az egyik rendszerváltó párt között. A szocialista–szabad demokrata koalíció többé-kevésbé betartotta a parlamentáris kereteket. 
De iszonyatos csapást mért mind az elitekre, mind a társadalomra, amikor a Bokros-csomag eloszlatta az illúziót, hogy az európai versenyképesség mindannyiunk számára lehetséges. A könyörtelen realizmus megmutatta, hogy a gyors európai illeszkedés, a vezető reformország szerepének betöltése azzal az árral jár, hogy a társadalom jelentős része nem jut át az ígéret földjére. Az 1995-ös villámcsapással felérő fordulat megértette a társadalommal, hogy Magyarország bejutásának és boldogulásának az az ára, ha a versenyképtelen és versenyképessé nem tehető részeit, rétegeit nem hurcolja magával. Modernizáció és egyenlőtlenség együtt járnak, haladás és igazságosság ellentétesek. Ezért kiéleződött a Budapest–vidék-, a fejlett–fejletlen régiók-, a Pannonia–Hunnia-, nagyváros–kisváros–falu-ellentét, amelyet valamennyi politikai erő populizmussal igyekezett elfedni, vagy éppen kiélezni. A parlamentáris egyensúlyi feltételek és az alkotmányos intézmények autonómiája e populizmus ellen hatottak. 
De a többség gazdasági és társadalmi rosszulléte a kisebbség jólétével szemben azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a tömegdemokrácia a modernizáció, a piacosodás és a haladás ellenében dönt. Megérkeztünk az illiberális demokrácia határvonalához, amikor a demokraták nem liberálisok, és a liberálisok nem demokraták. A demokraták nem kívánják elismerni a kisebbség jogait, korlátozni kívánják a szabadságokat a többség nevében és felhatalmazásával. A liberálisok egyre jobban tartanak a választóktól, akik veszélyeztetik a szabadságokat, a modernizációs változásokat. A következmény: erőszak és manipuláció váltakozása. Már a Horn-kormány igyekezett korlátozni a demokratikus intézményeket, a parlamenti demokrácia megingott, de nem bukott el.
Az 1998-as győztes Orbán-kormány „megpróbált együtt álmodni a választókkal”, s azonnal megkezdte nemcsak a hatalmi szerkezet átalakítását, hanem a jövedelmek átrendezését is a központosított államon keresztül. Azt ígérte választóinak, hogy a védelmező nemzetállam új feltételeket csikar ki a világgazdaság szereplőitől, s az erős fejlett magyarországi csoportoktól, megoltalmazza, illetve versenyre készteti a versenyképteleneket, arányosítja az erőket. Megfegyelmezi, helyére teszi Budapestet a vidékkel szemben, kiszorítja, vagy nemzetállami szolgálatra készteti a korábbi, immár nemzetközileg versenyképes eliteket. A piaci dinamika ellenében állami gyorsító eszközöket használ. Orbán Viktor Budapesttel és a nagyvárosokkal szemben nemcsak a vidéki Magyarország – kisvárosi és falusi – igényeit és követeléseit vállalta el, hanem a határon kívüli magyarok szimbolikus igényeit is. A piaci fenntartható növekedés konszolidációra fordítható összegeit a ciklus második felében az új kiegyensúlyozásra, arányosításra és a választók megnyerésére igyekezett felhasználni.
A III. Köztársaság intézményi szerkezetét az alkotmány módosítása nélkül átrendezte. A parlament jelentőségét a minimumra csökkentette, és a nemzeti alkotmányos intézményeket a politika stratégiai pontjaiként elfoglaltatta. Az ellenzéknek és választóiknak semmilyen ellensúlya nem maradt országos szinten, ezért az önkormányzati autonómia, mindenekelőtt Budapest és néhány nagyváros védernyője alá húzódtak be. A kilencvenes évek végétől az intézményes – hatalmi, kulturális – törésvonal nem a hatalommegosztás nagy intézményei, hanem a központi kormányzat és a nagyvárosi autonómiák között húzódott. S mivel az európai és a globalizációs kapcsolódás Budapesten és a nagyvárosokon keresztül a legszorosabb, a belső törésvonal egyben „európai” törésvonallá is vált. A „bűnös”, „idegen szívű” Budapest támadása megkérdőjelezte az európai felzárkózást és beilleszkedést. Ez már nem értelmiségi kuruc-labanc, negyvennyolcas-hatvanhetes, urbánus-népi harc, hanem a kisemberre kiterjedő háborúskodás.
Az 1996 és 2001 közötti magas és fenntartható gazdasági növekedés, az „aranykor” nem teremtett politikai és társadalmi kiegyezést. Ellenkezőleg, a társadalmi feszültségek növekedtek, a nagy megállapodások helyett összeütközések keletkeztek. Az Európai Unióba nem konszolidált, hanem megosztott társadalommal lépünk be. Minden okunk megvan a szorongásra.

Kiegyezés az európai Magyarországon?
Az 1989-es rendszerváltással és a 2004-es európai bejutással Magyarország teljesítette nemzetstratégiai feladatait, betöltötte szerepét. A rendszerváltás lehetővé tette, hogy kiszabaduljunk egy rossz modellből és a keleti szférából, hogy Magyarország visszanyerje politikai, gazdasági, kulturális függetlenségét. Az európai csatlakozás révén Magyarország a nyugati, fejlett Európa részévé vált politikailag, 1918 óta először bejutott a nagyhatalmi együttdöntés rendszerébe. Korábbi nagy fordulatoknál rólunk döntöttek, nélkülünk. Most az európai népekkel együtt döntünk magunkról. 
A rendszerváltásban és az európai csatlakozásban Magyarország – a többi kelet-közép-európai országgal versengve – a „legfejlettebb reformország”, az „elsőként piacgazdasággá és demokráciává alakuló ország”, a „leg-Európa-képesebb ország” szerepét igyekezett eljátszani. Az érettségi előtt álló gimnazisták versenghetnek így, de az érettségi után, az egyetemre bejutottak céljai, magatartása, értékei és érdekei mások. Utoljára az 1867-es kiegyezés, a dualizmus juttatott felemás együttdöntési, európai nagyhatalmi közös kormányzási helyzetbe. Ennek mérlegét érdemes újra végiggondolnunk a későbbiek tükrében. 1918 és 2004 között kizáródtunk – kizártak minket és kizártuk magunkat különböző kevertségi fokban – az európai döntésekből, ezért a különböző nemzedékeknek céljává vált, hogy valamely nagyhatalom támogatása révén visszajussunk az európai nemzetek koncertjébe. E negatív, sérelmi helyzetben mások a célok kitűzésének és megvalósításának módozatai. 2004-től pozitív döntési rendszerbe jutottunk. Mit tegyünk? Mi lesz velünk? 
Új nemzetstratégiai célokra, új magyar szerepre van szükség. Kellemetlen. Gondolkodnunk kell. Nem megy. Érdemi vitákat kell folytatnunk. Nem megy! Közép-Európa megszűnt, amikor Németország egyesült, és Ausztria belépett Nyugat-Európába. Kelet-Közép-Európa, a visegrádi kezdeményezés elhalt, amikor a lengyelek, csehek, szlovákok és magyarok külön utakon, egymásról tudni nem akarva jutottak a NATO-ba és az Európai Unióba. Magyarországnak nincs vezető szerepe. Nem vezetünk senkit, sehová. Se gazdasági erőnk, teljesítő- és versenyképességünk, sem politikai kivételezettségünk – nagyhatalmak fő szövetségese –, sem biztonságpolitikai jelentőségünk, sem kulturális befolyásunk. Az 1991-es visegrádi kezdeményezés óta hiányzik a kezdeményezőképességünk is. Nem vagyunk a Kárpát-medence bajnokai, európai kishatalom. Nem adunk kulturális, civilizációs mintát másoknak – nincs nekünk. Kicsi, jellegtelen, szürke, szellemi karakter nélküli ország vagyunk. 
Magyarország helyéről és szerepéről nem folyik vita. Amikor Görögország bejutott Európai Közösségbe, az Európa-barát jobboldal megbukott, és a PASOK ilyen jelszavakkal került hatalomra: „Görögország a görögöké”, „Görögország önerejére támaszkodhat”, „az Új Demokrácia rossz feltételek mellett vezette be az országot az Európai Közösségbe”. Bért emeltek és indexáltak, államosítottak. Ordibáltak. Jót tettek. Szerették a népet. És akkor a görög értelmiség – van ilyen – vitatkozni kezdett, hogy mi a feladat: a társadalom belső átalakítása az állam, a nemzet és a szuverenitás keretei között, vagy az európai illeszkedés, a társadalmak, a közösségek, a csoportok és az egyének hálózatának kifejlesztése révén. E vita eredménye az ötéves fejlesztési program és a komplex mediterrán program a görög, az olasz és a francia elmaradott régiók fejlesztésére. Majd fogcsikorgatva, négy elvesztegetett év után, kézbe vették Szimitisz súlyos gazdaságstabilizációs csomagját. Vagy nekilátunk a munkának, vagy itt maradunk örökre. Ne mondják, tudom, Andreasz Papandreu három év után, megint levitte Görögországot a pályáról, nehogy túlságosan népszerűtlenné váljon.
A gazdasági, a politikai és a társadalmi átmenetnek vége. Az átmenet utáni konszolidáció és rendszer következik. Vagy a negyedik köztársaság, „két Magyarország” jön el, vagy a harmadik köztársaság, „Magyarországok” helyreállítása és újraformálása. A kelet-közép-európai csatlakozó országok mindegyikében hasonló válaszutak előtt állnak. Nincsenek tartós, megszilárdult politikai intézmények, nem keveredtek még ki a gazdaságok tulajdonosi és befektetői arányai, nem alakultak ki a társadalom csoportjai közötti megállapodások. A kilencvenes évek tranzíciós válságait az ezredfordulón illeszkedési válságok követik.

Két Magyarország
A „két Magyarország” koncepció a negyedik köztársaság felé mutat. A jobboldalon éppúgy, mint a baloldalon megjelent az új kiegyezés fő szereplőjének, a fejlesztő és védelmező, központosított nemzeti és/vagy szociális állam víziója és gyakorlata. Mivel a rendszerváltó folyamat fő iránya piaci és decentralizáló volt, a visszahatás és a „rendszerre” való visszatekintés természetes. A politikai osztály egy része a társadalom piac- és demokrácia-ellenes indulatait a piaci intézmények állami korlátozására, a parlament szerepének csökkentésére, az alkotmányos intézmények kisajátítására igyekszik kihasználni. 
A rendszerváltó, puha, patrícius demokrácia intézményesen egyensúly-alapú volt, ahol a felek konszenzusos rendszerben, a modernizációs többleteket osztották el. Ezzel szemben jelent meg a populista kemény demokrácia, amely konfliktus-alapú, a társadalmi változásokat, kifelé és befelé, nulla-összegű játékként, majdnem azt mondtam, osztályharcként gondolja el, ahol a többségnek mindig igaza van, és joga, hogy a kisebbség jogait, státusát csorbítsa. Vagy ők, vagy mi; vagy a külföldé a jövedelem, vagy a miénk, vagy az idegeneké, vagy a magyaroké a vagyon, a státus; vagy övék a sajtó, vagy a miénk. Vagy ők győznek le minket, és akkor minden elveszett, vagy mi győzzük le őket, és akkor a győztes mindent visz. Ennek a gondolkodás- és viselkedésmódnak erős hagyományai vannak a magyar társadalomban: elvehetem, kiigényelhetem, kisajátíthatom a zsidók, a svábok, az osztályellenségek vagyonát, beülhetek állásaikba. A tulajdon – lopás. Az előrejutás nem tudás, tehetség, szorgalom eredménye, hanem származásé és kapcsolaté. Légy keresztény és magyar, légy munkás- és/vagy parasztszármazású, légy pártmunkás – előnyös helyzetbe kerülsz. Légy a „helyesen gondolkodó”, „megfelelően cselekvő”, „előírt származású” egyik Magyarország embere, s akkor elfoglalhatod a „másként gondolkodó”, „helytelenül tevő” és „pöttyös származású” másik Magyarország emberének helyét!
Az „egyik Magyarországot”, a rendszerváltó politikai osztályt, a gazdasági-, a szellemi és médiaeliteket, a „nomenklaturistákat” a „másik Magyarország”, a képzeletbeli negyedik köztársaság keretében Orbán Viktor központi, fél-elnöki hatalommal ki akarja szorítani a megállapodások, a politikai és gazdasági szerkezet peremére. A prezidenciális vagy fél-prezidenciális „monarchia” az örök Magyarországra esküszik. Arra a Magyarországra, amelynek tere az egész Kárpát-medence.
A rendszerváltó politikai osztály – e felfogás szerint – betöltötte hivatását, szerepe véget ért. A jobboldalon, az Orbán-vezette Fidesz, 1996 óta fokról-fokra felszámolta vagy parlamenten kívül szorította a pártokat és mozgalmakat – a kereszténydemokratákat, a kisgazdákat, a MIÉP-et –, vontatókötélre vette az MDF-et, majd 2004-től saját pártját is felolvasztotta a hatalmas jobboldali konglomerátumban. A rendszerváltó politikai osztály jobboldala megsemmisült. A másik oldalon két lehetőség van: vagy egy erős politikus darabjaira szedi a baloldal pártjait, és a szocialisták, a szabad demokraták és a munkáspártiak helyébe egy jobboldalihoz hasonlatos elnöki média-tömegpártot hoz létre, vagy a baloldal nagy pártja széthull, alkalmatlanná válik az ellenállásra. Az első esetben a két hatalmas, bensőleg strukturálatlan elnöki mozgalom, választói média-tömegpárt lép a hagyományos pártok, parlamentáris erők helyébe. A második esetében egyetlen erő marad a politikai térben. A parlamenti többpártrendszer úgy marad meg, hogy megszűnik. E két konglomerátum között vagy a nyers erő, vagy a kényszerítő paktum hoz döntést. 
A keserű modernizációban a rendszerváltó gazdasági elitből csak a „magyar mágnásokra” van szükség, velük kell a fejlesztő – és visszafejlesztő – állam nevében alkut kötni. A folytonosságot képviselik, ha együttműködnek – és ugyan miért ne működnének együtt – a különböző állami programokban. Az állam vidékfejlesztő állam, amely ki akarja egyenlíteni a vidék és Budapest, a kisvárosok és falvak valamint a nagyvárosok egyenlőtlenségeit, arányosítani kívánja aránytalanságaikat. A gazdasági kiegyezés egyben az „egyik Magyarország” megállapodása a „másik Magyarországgal” szemben, a vidéki kis- és középvállalkozó állami támogatottsága a budapesti és a nagyvárosi nagyvállalkozókkal szemben. Új illeszkedés, új kiegyezés, új magyarországi arányok a hazai és a külföldi tőke, a vidéki és a fővárosi viszonyában a hazai és a vidéki javára. Patrióta nemzetállami álom, ahol a megállapodás a magyar önazonosságon, saját nemzeti ítéleten nyugszik. Kis államból is álmodhatók nagy álmok.
A társadalmi kiegyezés a munka- és versenyképes „polgárok” és családjuk állami versenybe hozását célozza a munka- és versenyképtelenekkel szemben. Jövedelem, lakás, családtámogatás az egyik oldalon, elvonás és kiszorítás a másikon. A munka- és versenyképes határon kívüli magyarokat be lehet és be kell illeszteni a kárpát-medencei munkaerő-piaci keretekbe, fel kell szívni a fogyó magyar népesség pótlására. A fiatal, politikailag lojális szakértelmiséggel ki kell egyezni az állami foglalkoztatásban és előre menetelben: ők léphetnek a rendszerváltók helyébe. A keserű felzárkózás negatívumát a kiszorulóknak, pozitívumát az újonnan érkezetteknek kell érezniük. 
A rendszerváltó szellemi és médiaelitek ellenfelek. A szellemi elitnek meg kell értenie, hogy nincs egyenrangú, hatalmi ellensúly főszerepe az új magyar drámában. A francia típusú, illetve hagyományos magyar, XX. századi, politikát befolyásoló szellemi szerepet angolszász típusú kulturális szereppé kell és lehet csökkenteni. A központi államnak minden eszközzel arányosításra kell törekednie a szellemi életben és a médiumokban. A nemzeti, a polgári erőknek nincs szükségük se nyílt, se titkos párbeszédre a rendszerváltó szellemi elittel, amely idegen az országtól, a nép és a nemzet szellemétől és szívétől. A rendszerváltó szellemi elit társadalmi és gazdasági beágyazottságát meg kell semmisíteni, intézményeit – kulturális, média- és oktatási tereit – korlátok közé kell szorítani. A jobboldalnak, az „egyik Magyarországnak” ki kell törnie média-gettójából, saját képi, jel, hang, szimbólum világát kell sugarazni. A médiaeliteket a prezidenciális monarchiában használni – pénzzel, információkkal, korlátozott befolyással megfizetni – és/vagy hatalmi és gazdasági eszközökkel helyére kell tenni. A médiakiegyezés fő feltétele a tulajdonosokkal történő gazdasági kiegyezés.
Európa vagy támogatja az „egyik Magyarországot”, jóváhagyja az új kiegyezést, vagy befolyása csökkenni fog. Nem mi vagyunk értük, hanem ők vannak értünk. Erős központi államhatalom birtokában, összefogva a nemzetek Európáját képviselő szuverenista államokkal, Magyarország képes Európában önálló helyet kivívni magának. Nincs, és nem is lehet nemzetek fölötti Európa. Nincs, és nem lehet kereszténység nélküli Európa. Nincs nemzeti érzés és múlt nélküli európai Magyarország. Mindig a hagyományos gondolkodásnak, a hagyományokon alapuló Magyarországnak volt igaza – a harmincas évek Magyarországának és a hetvenes évek Magyarországának. A konzervatív, a hierarchikus Magyarország túlélt forradalmakat és ellenforradalmakat – itt van. Az antiliberális és antikommunista, anti-szocialista, idegengyűlölő, Nyugat- és értelmiség-ellenes Magyarországnak van múltja, jelene és jövője. Az örök Magyarországnak.
Ennek a jobboldali „két Magyarország” elképzelésnek megjelent, majd 2004 nyarán győzött a baloldali változata is. Az elit- és nagyváros ellenes, őrség- és nemzedékváltást követelő robbanás a Magyar Szocialista Pártban hatalomra segítette Gyurcsány Ferencet. Gyurcsány szerint valóban „két Magyarország” van: egy elkülönült, európai életmódú posztmodern Magyarország, és egy lemaradó, függő, kirekesztett, fél-modern Magyarország. Az egyik a haladás, a másik a maradás, az egyik az emelkedés, a másik a lesüllyedés országa. A baloldal vezére éppúgy a gazdaságot dinamizáló fejlesztő államot hívja segélyül a globalizációval szemben, mint a jobboldalé. 
Az őrségváltók gondja, hogy e két Magyarország érdekeit és értékeit ellentétesként értékelve hol egyiket, hol másikat kell képviselniük: ha Európával és a világgal találkoznak, akkor a posztmodern Magyarország fiai és lányai, ha viszont a magyar ugarra látogatnak, akkor a fél-modern Magyarország felszabadítói. A rendszerváltó, puha patrícius demokráciával szemben immár a baloldalon is előtérbe került a kemény, populista demokrácia, a vezér-elv, a „ki kit győz le”. Itt nincs és nem is lehet kiegyezés. A fejlesztő állam vagy a miénk, vagy az övék. A stratégiai pontokat vagy mi birtokoljuk, vagy ők. Vagy a mi kutyánk kölykei ülnek ott mindenütt, vagy az övéik. 
Gondolat és vélemény helyett érzület tart össze csoportokat. A csoportok kölcsönös gyűlölök-szeretek viszonyban állnak más csoportokkal. Érdek- és értékközösség helyett a politikai osztály és média által szított félelem-, lelkesedés- és gyűlöletközösség jön létre, tömeghisztériák és akaródzások mentén. A sérelmeknek, a bántalmaknak és az igazságtalanságoknak lelki előidézése, annak elhitetése, hogy a másik csoport kész elmenni a legmesszebb, csoportunkat kitaszítani, minden életlehetőségétől, anyagi alapjaitól megfosztani messze vezető következményekkel jár. A „két Magyarország”, amely korábban jobboldalról teremtetett, immár balról is politikai mítosszá válik. Az „egyedül vagyunk”, a „csak magunkra számíthatunk” dacossága és rémülete immár nemcsak a jobboldal fölött ül fekete felhőként, hanem a baloldal fölött is. Lehetetlen kisebbségben maradni, mert akkor eljön a vég. A baloldalon éppúgy megjelent a bizalmatlanság a többségi választóval szemben, mint a jobboldalon. 

Magyarországok társadalmi szerződése
A harmadik köztársaság Magyarországa a Magyarországok kiegyezése. Nincs két Magyarország, nincs két fél, nincs világos választóvonal, nincs politika mentén húzódó szakadék csak a fejekben, a politikai osztály és a szellemi elit világában. Magyarországok vannak, számtalan különböző érdekű és értékrendű, kicsiny konfliktusok tömegével terhes egyén van és kis közösség. Nincs Nagy Konfliktus és Nagy Kiegyezés. Sok kis ütközés, tűzfészek, sok-sok aránytalanság és egyenlőtlenség, kockázat és bizonytalanság mentén szerveződnek a kis Magyarországok. Töredékekből, szilánkokból, puzzle-darabokból rakható ki a magyar társadalom. Ennek megfelelően csak magyar-magyar megállapodásokból születhet meg az európai, parlamentáris köztársasági Magyarország. A „nagy Koncert”, miként Széchenyi nevezte valaha, annak belátására épül, hogy a XX. században Magyarországok jöttek létre a magyar határokon belül és kívül, amelyek között új társadalmi szerződésre, számtalan kiegyezésre van szükség. Az egyik Magyarország más, mint a másik, de nem jobb, vagy rosszabb. Nincs egyenlőbb kis Magyarország, csak egyenlő Magyarországok. (A „két Magyarország” közül az egyik különb, és egyenlőbb, mint a másik.)
Választóvonal húzódik Budapest és a vidék, a fejlett Pannónia és a fejletlen Hunnia, a nagyvárosok és a kisvárosok-falvak, az anyaország és a határon kívüli magyarok, a hívők és nem hívők, a munkaadók és munkavállalók, a többség és a kisebbség között. De társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális határvonalak húzódnak Budapesten belül, s természetesen nincs olyan, hogy „vidék”; a fejlett Pannóniában találunk osztrák és lombard városokat, mellettük ukrán és román falvakat, a fejletlen Hunniában pedig váratlanul feltűnnek európai falvak és kisvárosok. A vállalkozókról kiderül, hogy függő munkavállalók, és a „munkavállaló menedzserekről”, hogy gazdag tulajdonosok. Kis Magyarországok, töredékértékekkel és -érdekekkel, eltérő nyelvekkel, szokásokkal, emlékekkel, hitekkel, jelentős vagyoni és jövedelmi különbségekkel. 
E különböző Magyarországok között, a kádárista és a rendszerváltó Magyarországon a fogyasztói pragmatizmus, a létezési élelmesség teremtett formális és álorcás egységet. Majd az ezredfordulón „két Magyarország” félelme igazgatott, egyfelől túlhajtás és túlkövetelés, másfelől félelmi bénultság és a túl óvatosság tehetetlensége. Beérkeztünk Európába. Szembesülünk azzal, hogy a magyar társadalom egyes csoportjai az európai társadalom részei. A szuverén nemzetállami Magyarország immár formálisan se abroncsozza össze a széttartó Magyarországokat. Megérett az idő e Magyarországok mástípusú kiegyenlítésére.
Az állványzatot el kell bontani, s láthatóvá válik a rendszerváltás eredeti politikai építménye. A Magyarországok vagy tekintélyelvű, valamennyi érdeket magába szívó egy-pártban, vagy demokratikus többpárti parlamentben képviseltetnek. A többpárti, kisebb, szakértői támogatással működő parlament tekintélyét helyreállítja a pártok európai együttműködése. A parlamenti tevékenység többé nem a kormánypárti szavazógép és az ellenzéki obstrukciós, ellenálló hideg fal ütközése, hanem aktív törvényhozói és ellenőrzői tevékenység, illetve a demokrata politikusok iskolája – félelem nélküli kompromisszum. 
A parlament és a végrehajtó hatalom viszonyát újra rendezheti a kormányzati szerkezet átalakítása, az erős miniszterelnöki hatalmat szakmailag tovább erősítő kollegiális kormányzás. A harmadik köztársaság pilléreinek, az alkotmányos intézményeknek visszaállítható a függetlensége és tekintélye, ha a parlamenti pártok és politikusaik ráébrednek, hogy hosszabb távon ezeknek az intézményeknek a döntései kiegyenlítik a ciklusokat, s tartós biztonságot teremtenek. Az intézményi súlyok és ellensúlyok akkor teremthetők újjá, ha a köztársasági elnök független és tekintélyes személyiség, ha az Alkotmánybíróság méltósága helyreáll, ha a Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem függ az MNB elnökétől, és kiegyensúlyozottá válik, ha a Legfőbb Ügyészség nem válik politikailag lojális szervezetté. A rendszerváltás időszakában a kormányok vállalták magukra az érdekképviseleti szerepeket, maguk igyekeztek az érdekcsoportokat képviselni. Ennek következménye az átláthatatlan, megbízhatatlan érdekkijárás egyensúlytalan rendszere. Az alkotmányos ellensúlyok mellett az európai térben komoly szerepet kell kapniuk a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleteknek, az ipari kapcsolatoknak. 
Leginkább az önkormányzatok alkotmányos szabályozása szorul felülvizsgálatra. Ma a közigazgatás túlságosan szétszórt, kormányozhatatlanul decentralizált, ellenben a finanszírozási rendszer túlcentralizált. Ennek következtében, állandó zavarok vannak a főváros és kerületei kapcsolatában, nincs „kitalálva” a megyei jogú városok szerepe, s egyre nehezebben illeszthető be a megye a közigazgatási és pénzügyi rendszerbe. A magyar-magyar megállapodás fontos politikai része az önkormányzati szervezetek és autonómiák újragondolása: a közigazgatási decentralizáció és a pénzügyi centralizáció megfordítása, a regionális és kistérségi belső és külső kiegyezések. S végül, a határon túli stratégia közös újragondolása – más és más politikai szerkezet Romániában és Szerbiában, Ukrajnában és Szlovákiában – vezet a nyílt, tartós, intézményes érdekegyeztető megállapodásokhoz.
A „keserű modernizáció” a világ – a globalizáció és az európai regionalizáció – ítéletének alá vetettségről szól. A különböző Magyarországok kölcsönös megállapodásai nem a nemzetállami központ kegyét keresik, hanem a piacosítás, a civilesítés és az állami kooperációs együttműködés hármassága révén kapcsolódnak egymáshoz és Európához. A szolgáltató állam az embertőke és a versenyképesség növelésében érdekelt. A Magyarországok megállapodása, a multinacionális befektetők menedzserelitjének és a „magyar mágnásoknak” összecsiszolódása. Nem nulla összegű játék, hanem a fenntartható növekedésből származó többleteken, a terjeszkedésen való osztozás az európai-magyar polgárosodás alapja. A különböző Magyarországok közös reménye, hogy a magyar gazdaság konszolidálódása lehetővé teszi, hogy vezető és befolyásos gazdasággá legyen – európai segédlettel – Dél-Kelet-Európában.
Az új típusú társadalmi szerződés kapcsolatot keres a gazdagodó és a szegény Magyarországok között – többségi és kisebbségi, gyermektelen és nagycsaládos, pannóniai és hunniai között. Az eddigi növekedés, nekilendüléskor és visszaeséskor egyaránt növelte a társadalmi különbségeket. Egy fenntartható növekedési pálya előnyeiből részesülnie kell a szegény sorsúaknak is. A nagy – szociális, oktatási, egészségügyi – ellátó rendszerek szegény-párti, igazságosabbá alakítása és hatékonnyá tétele a Magyarországok közötti kiegyezés legfontosabb feltétele. A magyar kispolgárosodás megszakított folytonosságú europaizálódó folyamata csak a foglalkoztatási biztonság, a termelékenységgel és a munkaerő-piaci versenyképességgel összhangban álló jövedelem-emelkedés, a politikai cikluson túlnyúló kiszámíthatóság, a társadalmi béke esetében lehetséges. 
Európa és a világ már külön-külön „egyezkedik” a jól-rosszul képviselt Magyarországokkal. Már régóta intézményesen működik a tőkeberuházók és Budapest-Magyarország megállapodása. Európa sok tekintetben előbb vesz tudomást a roma-Magyarországról, mint a különböző kormányok, előbb alakít ki viszonyt civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel, mint a hivatalos Magyarország. A magyar politikai osztály arra kényszerül, hogy az európai szervezetekben állandóan egyeztessen, kompromisszumokat keressen. A köztársasági Magyarországok képviselői arra kérdeznek rá: mi, mennyire tart össze minket? Mi köti össze a különböző nemzetek és vallások Magyarországait? Mi tette lehetővé egyesek haladását, s mi teszi összefüggővé a nekilendülő metropoliszt a hunniai kis faluval? A hatalom, múlt és jelenbeli hatalmak sora. A különböző Magyarországok története, emlékezete, ünnepei, szimbólumai, jelei, képei válnak közös múltunkká, a köztük lévő dialógus és átjárás jelenünkké, a köztársasági társadalmi szerződés, jövőnkké.

A két Magyarország gondolata félelemmel és szorongással tölt el, a szabad Magyarországok társadalmi szerződése reménnyel. A történelem gépezete elkezdte írni történetünket.
				

