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A címválasztásban Manuel Castells The Internet Galaxy című könyve inspirált: ebben 

a szerző azt a – már Az információ kora című háromkötetes monumentális trilógiájában is 

kimerítően tárgyalt – problémakört gondolja tovább, hogy az információs technológia 

legújabb fejleményét jelentő – sokszor metaforikus módon csak világhálóként emlegetett – 

Internet miképpen formálja át korunk valóságát, s miképpen változik meg ennek a valóságnak 

a struktúráival való találkozás során. Castells művének címe ugyancsak allúzió: Marshall 

McLuhennek  A Gutenberg-galaxis című bestsellerére utal. McLuhan ebben azokat a 

kommunikáció szerkezetében bekövetkező történelmi korszakváltásokat tárgyalta, 

amelyeknek során először a szóbeliségen alapuló kultúráról az írásbeliség korszakába, 

metaforikusan fogalmazva a Gutenberg-galaxisba lépett a világ, majd pedig – éppen az 

ötvenes-hatvanas években kibontakozó telekommunikációs forradalom eredményeképpen – a 

globális falu korszaka váltotta fel a Gutenberg-galaxisnak a nyomtatott könyv uralma által 

fémjelzett történelmi periódusát. A teória mögöttesét az a gondolat szolgáltatta, hogy a 

kommunikáció, illetve a kommunikációs technológiák alapvetően befolyásolják az emberi 

társadalmak életét, a tér- és időkoncepcióktól a társadalmi és politikai struktúrákig.  McLuhan 

teóriája a maga idején – könyvének esendőségei ellenére – igen nagy hatásúnak bizonyult; 

annak az új nézőpontnak volt a jele, amely a kommunikáció problémájának a fontosságát 

hangsúlyozta a társadalomtudományok számára, s amely számos új megközelítést 

eredményezett a kommunikációfilozófiától a nacionalizmuselméletekig. 

Manuel Castells az Internet-galaxis metaforájával egy olyan újabb korszakváltásra 

utal, amely a rádió és televízió által már egyébként is uralt világ szövetében ismét csak 

alapvető változásokat eredményezett. Hogy ennek mi is a lényege, azt a már említett 

háromkötetes enciklopédikus jellegű könyvének a címében megelőlegezte: beköszöntött az 

információ korszaka. Castells szisztematikusan áttekintette, hogy milyen következményekkel 

jár az emberi létezés különböző szféráiban a globalizációnak, az információs forradalomnak 

és a kapitalizmusnak egyetlen nagy átfogó folyamattá való átalakulása: 
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„Az információs technológia forradalma és a kapitalizmus átstrukturálódása létrehozta a 

társadalom új formáját, a hálózati társadalmat, amelyet a stratégiailag meghatározó erejű gazdasági 

tevékenységek globalizálódása, a szerveződés hálózati formája jellemez. Jellemző rá a munka 

rugalmassága, instabilitása és individualizálódása. Jellemzője a valóságos virtualitás kultúrája, amit a 

mindent átható, sokszorosan összefonódó, sokrétű médiarendszer teremt meg. Jellemzi továbbá az élet- a 

tér és az idő anyagi alapjainak átalakulása, miáltal – a domináns tevékenységek és az irányító elitek 

létformájának kifejeződéseként – létrejön az áramlások tere és az időtlen idő. Ez az új társadalmi 

szerveződési forma a mindent átható globalizáció révén elterjed az egész világon (…) megrázva az 

intézményeket és átformálva a kultúrákat, gazdagságot és szegénységet teremtve. Mohóságot, újítási 

vágyat és reményeket keltve, ám egyszersmind megpróbáltatásokat és kétségbeesést is hozva magával. 

Valóban – akár szép, akár nem – új világ született.” 
1
 

 

Castells monumentális víziója tehát korunk nagy átalakulásának freskóját rajzolja 

meg. Jelen tanulmány ennek a transzformációnak csupán egyik – ám igencsak fontos – 

dimenziójára, a politikai demokrácia kérdéskörére összpontosít. Ám ahhoz, hogy a digitális 

demokráciára vonatkozó hangzatos teóriákat és demokrácia végét megjövendölő 

apokaliptikus próféciákat egyaránt névértéken tudjuk kezelni, látnunk kell miféle 

jelentéstartalmak társíthatók a demokrácia fogalmához. Az eszmetörténeti megközelítés tűnik 

a legcélravezetőbbnek; az analitikus-tipologizáló módszer segítségével eljuthatunk a 

demokrácia különböző válfajaihoz, ám ezek a hozzájuk tartozó történelmi–kulturális 

kontextusok rekonstrukciója nélkül elvont általánosságok maradnak csupán. 

A történet nyilvánvalóan a görögökkel kezdődik. A szó etimológiája az antik görög 

poliszok világába visz bennünket. A demokrácia a gyakorlat szintjén az Athén által 

szabadalmaztatott – és más görög poliszok által is bevezetett – olyan politikai formát jelentett, 

amelyben a köznép, a démosz irányította a városállamot. A demokrácia fogalma felbukkant a 

korabeli görög filozófiában, Platónnak és tanítványának, Arisztotelésznek a lehetséges 

államformákról adott leírásában. Az elméleti reflexióban a demokrácia korántsem tűnt fel 

kívánatos politikai megoldásként, éppen ellenkezőleg; amikor sor került a jó és rossz politikai 

formák megkülönböztetésére, a demokrácia egyértelműen a rossz, elfajult változatok közé 

soroltatott, mint olyan, amelyben a kormányzás nem a polisz egészének, hanem csupán egy 

részének javát szolgálja. A demokráciával szembeni ressentiment kiváltképpen Platón 

esetében volt erős; ezt nemcsak arisztokrata származása motiválta, hanem az is, hogy 

mesterét, Szókratészt a demokrata rezsim állította bíróság elé és ítélte halálra. 

                                                 
1
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Az antik demokráciánál mint politikai gyakorlatnál érdemes kissé hosszasabban is 

elidézni. A görögök által megvalósított közvetlen demokrácia ugyanis a különböző politikai 

teóriákban nagyon gyakran olyan politikai modellként jelenik meg, amely ma is kívánatos 

opció lehet az apátiába és közömbösségbe süllyedő képviseleti demokráciával szemben. 

Kedvenc eszméje volt ez participatív demokrácia mellett kardoskodó ifjúsági mozgalmaknak 

a hatvanas években, de például Hannah Arendt, a modern republikanizmus egyik 

legismertebb képviselője, ugyancsak a görög modellt tartotta szem előtt, amikor az újkori 

történelem legfényesebb pillanatait a rövid időre megvalósuló, ám menetrendszerűen elbukó 

tanácsdemokráciában vélte megtalálni.
2
 

Érdemes – szükségképpen elnagyoltan – felvázolni azt a történeti-kulturális 

kontextust; ez egyrészt érthetővé teszi annak az athéni demokráciának a működését, amelyről 

a legtöbb forrásanyag maradt az utókorra, másfelől pedig rávilágít arra is, hogy miért lesz 

óhatatlanul anakronisztikus minden olyan kísérlet, amely ennek az antik demokráciának a 

revitalizációját tűzi ki célul.  Az itt következő gondolatmenetben elsősorban az ókortörténész 

Moses I. Finley munkáira támaszkodom.
3
 

Az első tényező, amelyet figyelembe kell vennünk a méret kérdése. Athén a 

legnagyobbnak számított a görög poliszok között, mind területét, mind népességét tekintve, 

ám mai fogalmaink szerint kicsiny közösségről volt szó; Kr. e. 431-ben volt a legnagyobb a 

népgyűlésbe választható polgárok száma: 40 ezer, amely aztán a későbbiekben fokozatosan 

25 ezerre csökkent.
4
 Nem lehet eléggé aláhúzni annak a jelentőségét, hogy olyan 

társadalomról volt szó, amelynek politikai gyakorlata a szóbeliségen alapult, s amely nem 

ismerte azokat az intézményeket, amelyek a modern politikai demokrácia sine qua nonjának 

számítanak. Nem volt szakképzett bürokrácia, békeidőben nem léteztek rendszeres közvetlen 

adók, a különböző hatalmi ágakat nem választották szét, nem voltak pártok, s végül, ám 

egyáltalában nem utolsósorban, nem ismerték a képviselet intézményét. A modern 

demokráciákkal való összevetésben talán éppen ez utóbbi jellemző a legszembetűnőbb. Ez 

teszi az antik athéni demokráciát a közvetlen demokrácia történelmi prototípusává. Mai 

szemmel nézve a dolgot a legszembetűnőbb paradoxon talán az volt, hogy ezt a sajátos 

politikai formát, amely intézményesítette a köznép, a démosz számára a politikai döntésekben 

való tényleges részvétel lehetőségét, egy olyan társadalom alakította ki, amelytől semmi sem 

állt távolabb az egalitarizmusnál, s amely természetesként fogadta el az intézményekben is 

                                                 
2
  Hannah ARENDT: A forradalom. Fordította Pap Mária. Budapest, Európa 1991. 

3
 Moses I. FINLEY: Politika az ókorban. Fordította Greskovits Endre. Budapest, Európa, 1995, illetve: Moses I. 

FINLEY: Democracy Ancient and Modern. London, The Hogarth Press, 1985. 
4
 FINLEY (1995) i. m. (3. lj.) 156. 
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kifejeződő státuszegyenlőtlenség tényét. Hannah Arendtnek tökéletesen igaza van, amikor 

rámutat arra, hogy a görögök számára az egyenlőség teljeséggel különbözött attól, ahogyan az  

a modern kor nyitányaként számon tartott Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában 

megfogalmazódott. Ez utóbbi leszögezi, hogy minden ember egyenlőnek születik; ez a 

megfogalmazás potenciálisan magában hordozza annak lehetőségét, hogy az egyenlőség 

kilépjen a politikai szférából és társadalmi követelményként jelenjék meg. Ezzel szemben a 

görögöknél az egalitarizmus sohasem vált ideológiává – az antikvitás egyébként sem ismerte 

a politikai ideológiát a szó modern értelmében. Ez a sajátos ideológia-hiány egyenesen 

következett az anti-egalitárius társadalomfelfogásból.
5
 Antik körülmények között tehát az 

egyenlőség szigorúan a politikai szférára korlátozódott. Az antik poliszpolgár egyenlők között 

egyenlőként kizárólag a politika terében jelenhetett meg.  

Ugyancsak az antik demokráciának a modernnel szembeni alapvető különbsége az, 

hogy az antik gondolkodás kiindulópontja nem az egyén volt; a modern individuum mint jogi 

és  morális sarokkő antik viszonyok között teljességgel anakronisztikus jelenségnek számított 

volna. Az egyes – függetlenül attól, hogy tirannikus, arisztokratikus vagy éppen demokratikus 

politikai berendezkedésben élt – másodlagos volt a politikai közösséghez, az egészhez képest. 

Amikor Arisztotelész az embert politizáló lényként, zoón politikónként definiálta, akkor 

egyáltalában nem arra gondolt – szöges ellentétben a modern megközelítéssel – hogy erre a 

minőségre születése révén tesz szert, úgy ahogyan a modern individuumhoz már pusztán 

születése okán tapadnak hozzá bizonyos jogok.  Zoón politikónná közösségi kapcsolatai tették 

az egyént. Az, hogy poliszban, vagyis politikai közösségben éljen – az arisztotelészi 

metafizikában, s tágabb értelemben véve az antik közgondolkodásban – az ember természetes 

célja, télosza volt. A politikai társulás létezésének értelme – ismét csak szöges ellentétben a 

modern koncepcióval – nem a privátszféra védelme, hanem a közös politikai tér létrehozása 

és fenntartása volt. Arisztotelész ezt világosan leszögezi: 

 

„Így tehát minden városállam a természet szerint létezik, csakúgy mint a legalsóbb fokú 

közösségek. A végső céljuk ezeknek ugyanis a városállam; márpedig a végső cél a természetes állapot, 

amelyre minden egyes jelenség eljut létrejöttének befejezésével, és ezt az állapotát nevezzük 

természetesnek – pl. az emberét, a lóét, a családét. Ezen túl pedig a végső cél, vagyis a legfőbb jó: az 

autarkeia, ami a végső cél és a legfőbb jó egyaránt. Mindebből világos, hogy a városállam természetszerű, 

s hogy az ember természeténél fogva állami életre hivatott élőlény (…) az egész szükségszerűen előbbre 

való mint a rész (…) Világos, hogy a városállam természet szerint előbbre való, mint az egyes ember; ha 

                                                 
5
 FINLEY (1985): i. m. (3. lj.), 88–89. 
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ez utóbbi külön-külön nem tud önmagának megfelelni, csak úgy viszonylik az egészhez, mint minden 

egyéb rész; viszont aki nem képes a társas egyesülésre, vagy akinek autarkeiája folytán semmire nincsen 

szüksége, az nem része az államnak, akárcsak az állat vagy az isten.”
6
 

 

Összefoglalva: az antik demokrácia egy olyan sajátos társadalmi-kulturális 

konstelláció következménye volt, amely premodern viszonyok között kivételesnek számított. 

Jóllehet a rómaiak – a görögökkel együtt – joggal tarthatnak igényt a politika feltalálóinak 

titulusára – a res publica fogalma és gyakorlata római produktum –, a római köztársaság 

politikai berendezkedése alapvetően különbözött az athénitől; a kifinomult intézményrendszer 

fő és sikeres törekvése a plebejusok politikai lehetőségeinek szűkítése volt. Az szenátusnak – 

az autoritas, vagyis a tekintély birtokosának – jogosítványai erőteljesen korlátozták a 

különféle népgyűléseknek a hatalomhoz való hozzáférési lehetőségeit.  

Az antik demokrácia sajátosságait alapvetően meghatározták a premodern viszonyok; 

a természeti feltételeknek való kiszolgáltatottság, a technológiai fejletlenség kikerülhetetlen 

peremfeltételeket jelentettek az antik politikai közösségek számára. Jóllehet Athén életében 

nagy szerepet játszott a tengerhajózás és a kereskedelem, mégsem mondhatjuk azt, hogy az 

athéni demokrácia olyanformán kapcsolódott volna a gazdasági aktivitáshoz mint újkori 

leszármazottja. Athénben ugyanis a magánvagyont alárendelték a közszférának. A leiturgia 

intézménye arra szolgált, hogy a gazdagok hozzájáruljanak a demokrácia költségeihez. Az 

athéni mindennapokat a háború és a katonai ethosz határozta meg. A lakosság vagyoni 

kategóriákra történő beosztása katonai célokat szolgált: mivel a haderő polgárőrség jellegű 

volt, a felszerelést kinek-kinek saját vagyoni erőből kellett előteremtenie; a leggazdagabbak 

hoplitaként, azaz nehézgyalogosként szolgáltak, míg a szegénysorú démosztagok az athéni 

flotta matrózaiként.  Pénzügyileg Athén tengeri birodalma finanszírozta a demokráciát: a 

demokratikus politikai tér fenntartásának költségeit a meghódított területek lakosainak kellett 

viselniük. Hannah Arendt ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy szabadság és 

szükségszerűség viszonyából következően a szabadság ára mindig a szükségszerűségnek 

lerótt valamilyen adó; különbség abban van, hogy kinek kell ezt kifizetnie: antik viszonyok 

között ez szükségképpen a rabszolgák és a meghódítottak terhe volt. 

Moses I. Finley, összehasonlítva az antik közvetlen és a modern képviseleti 

demokráciát, az antik típus mérlegét megvonva rámutat arra, hogy az – a premodern 

létviszonyokból fakadó szükségszerű korlátai ellenére – egyértelműen sikeres történelmi 

prototípus volt, s bizonyos paramétereiben még felül is múlta modern leszármazottját. Az – 

                                                 
6
 ARISZTOTELÉSZ: Politika. Fordította Szabó Miklós. Budapest, Gondolat, 1984, 1252b–1253a. 73–74. 
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egyébként sokszor hézagos – források tanúsága szerint valószínűleg nem kellett szembesülnie 

a modern demokráciát gyakorta sújtó politikai apátiával. A szóbeliségre alapozott antik 

politikai közösség invenciózus módon hidalta át azt a tényt, hogy az élőszón és egy 

korlátozott mértékű írásbeliségen kívül egyéb kommunikációs technológia nem állt 

rendelkezésére. A politikai térbe a vagyoni hierarchia alján levő köznép is beléphetett. Vezető 

tisztségekre az arisztokrata nemzetségek tagjait, vagy legalábbis a módosabb démosztagokat 

jelölték, ám az elitpozíciók nem váltak örökletessé, a politikai elit viszonylag nyitott volt.
7
 Az 

intézményrendszer biztosította a politikai nevelődést, a tényleges hozzáférés lehetősége 

fenntartotta az oly szükséges részvételi kedvet. Jóllehet – mint láttuk – az egyes volt a 

poliszért és nem fordítva, Athénnek – már csak mérete miatt sem – nem kellett szembenéznie 

az eltömegesedésből adódó modern problémákkal. 

Ez azonban csak az érem egyik oldala. Kétségkívül igaza volt Benjamin Constantnak, 

a modern liberalizmus egyik legnagyobb hatású képviselőjének, amikor az antik demokrácia 

szabadságának a modernek szabadságától való különbségét hangsúlyozta, s arra 

figyelmeztetett, hogy minden olyan kísérlet, amelyik modern viszonyok között akarja az antik 

változatot újraéleszteni, szükségképpen zsarnokságot eredményez. Gondolatmenetében 

Constant lapidáris tömörséggel fogalmazta meg az újkori politikai gondolkodás egyik 

alapvető tételét, a magán- és közszféra következetes elválasztását, azt a sajátos kettősséget, 

ami a liberalizmustól és a konzervativizmustól a republikanizmusig és a szocializmusig 

valamennyi nagy politikai irányzat gondolkodásának keretéül szolgált, miközben persze 

komoly különbségek voltak köztük abban, hogy miként definiálták a két szféra viszonyát. 

Constant liberálisként a közszféra instrumentalista értelmezését adta; alapvető szerepét a 

magánérdekek védelmezésében látta.  Gondolatmenetére a későbbiekben sokszor hivatkoztak, 

írása – mely eredetileg előadásként hangzott el – a liberalizmus klasszikus szövege lett. 

Érvelésnek konklúziója a következőképpen hangzik: 

      

„Az ókoriak szabadsága abban állt, hogy közösen, de közvetlenül gyakorolták a főhatalom 

bizonyos vonatkozásait. A főtéren megvitatták a háború és béke kérdését, azt, hogy szerződést kötnek-e 

valamely idegen néppel; itt szavazták meg a törvényeket, itt ítélkeztek, itt vizsgálták meg a 

tisztségviselők számadásait, eljárásait, igazgatási döntéseit, az egész nép elé idézték, vád alá helyezték, 

elítélték, vagy felmentették őket; miközben ezt szabadságnak nevezték, az ókoriak a kollektív 

szabadsággal összeegyeztethetőnek tekintették azt, hogy az egyént teljességgel alávessék a közösség 

hatalmának. (…) Valamennyi magáncselekedetet szigorú ellenőrzésnek vetettek alá. (…) mi már nem 

élvezhetjük az ókoriak szabadságát, amelynek lényege a kollektív hatalomban való tevékeny és állandó 
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részvétel volt. A mi szabadságunknak a magánfüggetlenség békés élvezetében kell állnia. Az a szelet, 

amelyet az ókorban ki-ki kihasított magának a nemzeti hatalomból, nem elvont feltételezés volt, mint 

napjainkban. Az egyén akaratának valóságos hatása volt, s ennek az akaratnak érvényesítése eleven és 

újra meg újra ismétlődő élvezetet szerzett. (…) A politikai jogok gyakorlása  (…) számunkra csak 

töredékét nyújtja annak az élvezetnek, amelyben az ókoriak részesültek, ám a civilizáció fejlődése, 

korunk kereskedelmi törekvései, a népek kölcsönös közeledése végtelenül megsokszorozta és rendkívül 

változatossá tette a magánboldogság eszközeit. 

Következésképpen nekünk sokkal jobban ragaszkodnunk kell egyéni függetlenségünkhöz, mint a 

régieknek. Az ókoriak ugyanis, amikor ezt a függetlenséget feláldozták a politikai jogokért, a kevesebbet 

áldozták fel a többért, de mi, ha hasonlóképen áldozatot hoznánk, a többet adnánk oda a kevesebbért.”
8
  

  

Abban a 2300 évben, ami Benjamin Constant korát elválasztotta a poliszdemokrácia 

korszakától, a demokrácia mint reális politikai opció nemigen merült fel. A Nyugatrómai 

Birodalom dezintegrációját követően az európai történelmet a birodalomnak és a dinasztikus 

királyságnak a rivalizálása határozta meg. A városállam ugyan megmaradt, de periférikus 

jelentőségű politikai formaként, afféle zárványként létezett ott, ahol azt a politikai geográfiai 

konstellációk megengedték. Az a tény, hogy végül a korai modernitás századaiban – az 

abszolutizmusok hosszabb-rövidebb közjátékát követően – a nemzetállammá átalakuló 

monarchia versenyképesebbnek bizonyult az egyre inkább anakronisztikussá váló 

birodalmaknál, döntőnek bizonyult a jövőre nézve. A versenyképesség ez esetben 

mindenekelőtt haditechnikai, katonai versenyképességet jelentett. Hiszen – ahogyan azt Carl 

Schmitt megfogalmazta – a szuverenitás legfőbb kritériuma az, hogy a szuverén joga dönteni 

háború és béke kérdésében; márpedig ehhez katonai potenciál kell.  E tekintetben a kora 

újkori Európában – a premodern viszonyok között szocializálódott megfigyelő számára – 

fölöttébb paradox szituáció körvonalazódott. Míg korábban nyilvánvaló volt a korreláció egy 

közösség katonai ereje és a közösségben uralkodó katonai ethosz között – Spárta volt ennek a 

paradigmatikus esete, de ettől eltekintve is az volt a szabály, hogy a harcias, nomád népek 

katonai fölényben voltak a civilizáltakkal szemben –, most egyre inkább érvényét vesztette ez 

a régi aranyigazság. A régivágású, katonai erényekre szocializált arisztokrata elitek által 

kormányzat birodalmak kezdtek alulmaradni a területileg sokkal kisebb, de modern 

technológiát használó, racionálisan szervezett, katonailag ütőképesebb kereskedő államokkal 

szemben. Ezt példázta a holland – spanyol, vagy az angol–spanyol vetélkedés kimenetele, de 

az Európát sokáig fenyegető Török Birodalom sem tudta magát kivonni az archaikus 
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birodalmak sorsa alól; a dinamikus, expanzív periódust itt is stagnálás, majd gyorsuló 

hanyatlás követte. 

A premodern történelem jellegzetes ciklikus változási mintázatát felülíró nyugat-

európai régióban – tulajdonképpen csak Németalföld és Anglia sorolható ide, hiszen már 

Franciaország is más történeti pályát futott be – a történelem körforgását egy olyan evolutív 

jellegű akkumulációs folyamat váltotta fel, amelynek motorja a kereskedelem és a tőkés 

vállalkozás volt. Nemcsak a társadalmi és gazdasági struktúrák alakultak át, hanem a 

mentalitás is; az erényre vagy a becsületre alapozódó premodern viselkedési kódexet 

kiszorította az érdekre épülő. Tehát 16–18. századi átalakulás során a premodern 

arisztokratikus–katonai ethosz háttérbe szorult a burzsoá-kereskedő kapitalista ethosszal 

szemben; ahogyan azt Albert O. Hirschman klasszikus esszéjében megfogalmazta: a 

kalkulkatív racionalitásra alapozott érdek végül is maga alá gyűrte a harci szenvedélyt és a 

vallási rajongást.
9
 

 A kora újkori politikai gondolkodás nagyon is valóságos tapasztalatból indult ki, 

amikor úgy látta, hogy a politikai test stabilitását elsősorban ez a kettő fenyegeti; a lovagi 

becsület-etika és a reformációnak a kizárólagos és egyetlen vallási igazság keresésében 

megnyilvánuló szenvedélye a háború és a zűrzavar örvényébe taszították a középkorvégi 

társadalmakat. Ez a szituáció magyarázza Hobbes megoldását, aki egyetlen kiutat látott: a 

társadalom fölé egy olyan abszolút szuverént – egy mesterséges élőlényt, afféle művi 

Leviathánt – kell emelni, amely minden hatalom végső és kizárólagos birtokosa. Ez 

önmagában még nem jelentett volna semmi újat. Hiszen a premodern történelmen 

végigtekintve abszolút hatalmú teokratikus uralkodók hosszú sora ötlik a szemünkbe az 

egyiptomi Óbirodalom fáraóitól az azték istenkirályokig. Hobbes megoldásának radikális 

újdonságát ennek az abszolút szuverénnek a legitimációja jelentette: legitimitásának forrása 

ugyanis nem felülről, a transzcendens szférából eredt, hanem alulról, a szuverénnek alávetett 

népből származott. 

A középkori angol történelem ismeretében nem különösebben meglepő, hogy a 

Hobbes-féle fiktív jellegű természeti állapot a totális háború állapota: mindenki harca 

mindenki ellen, amelyben senki élete sincsen biztonságban, mert mindenki képes arra, hogy 

bárki más életét kioltsa. A halálfélelem szülte agresszió végtelen körforgásából az egyéni 

kalkulatív racionalitás használata révén lehet csak kitörni: az egyén felismeri, hogy a saját 

érdekét szolgálja, ha egy társadalmi szerződés keretében – hasonló következtetésre jutó 
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embertársaival együtt – minden hatalmát a Leviathánra, vagyis a korlátlan szuverénre ruházza 

át. A Hobbes-féle szuverén olyan despotikus hatalom, amelyet szinte semmi sem korlátoz, 

ezért első hallásra furcsának tetszik, hogy Hobbes-ot a liberalizmus egyik ősatyjának szokás 

tartani; ám, ha tekintetbe vesszük, hogy politikai filozófiájának kiindulópontja az a racionális 

individuum, akinek társadalmi viszonylatai autonóm döntéseinek szerződésszerű 

következményei, egyet kell értenünk ezzel a besorolással. 

A kora újkori politikai gondolkodásban a Hobbes által megrajzolt racionális 

individuum képe olyan axiomatikus kiindulópontként funkcionál, amelyből logikus módon 

következik a társadalmi szerződés gondolata. A különböző teóriák persze nagyon is eltérnek 

egymástól a tekintetben, hogy miként értelmezik ezt a szerződést, milyen természeti állapotot 

konstruálnak hozzá hipotetikus kiindulási feltételként, vagy hogy milyen filozófiai 

antropológiára alapozódnak. John Locke természeti állapotban élő emberének mintája 

láthatóan kora kereskedő és vállalkozó polgára, aki tulajdonára munkája révén szerez 

jogcímet; az általa megrajzolt természeti állapotban nem öldöklő harc folyik, hanem szorgos 

munka, s a szerződéssel létrejött politikai hatalomnak ennek a gyümölcseit kell biztosítania. 

Hobbes despotikus szuverénjét a képviselet eszméje és a hatalommegosztás teóriája váltja fel. 

Utóbbi gondolat szisztematikus kibontása Montesquieu nevéhez fűződik, aki ugyancsak az 

angol politikai gyakorlatból vont le általános jellegű politikai filozófiai következtetéseket. 

Rousseau teóriája ismét csak egy újabb variánst jelentett a kora újkori politikai 

gondolkodásában, a maga erőteljes kultúrkritikai attitűdjével, határozott republikánus 

ethoszával, s azzal a törekvésével, hogy visszahelyezze jogaiba az elődei által elhanyagolt, sőt 

veszélyesnek ítélt érzelmeket. 

Hannah Arendt hívja fel a figyelmet az újkor forradalmainak – ő elsősorban a 18. 

század végének francia és amerikai forradalmát vizsgálja – azon sajátosságára, hogy amikor 

ezek a szabadság megteremtését tűzték ki célul, kezdetben az antik modelleket utánoztak, s 

csak az események kibontakozása során vált világossá, hogy itt olyan vállalkozásokról van 

szó, amelyek eredményeképpen új, eladdig ismeretlen politikai forma jön létre. Az újkorban – 

érvel Arendt – a forradalom alapvető ismertetőjegyévé éppen valami új létrehozásának a 

képessége válik.
10

 Ez egy alapvető változásnak a jele; annak, hogy a premodern ciklikus 

időkoncepció átadja a helyét a modernitás előrehaladó idejének, a progresszió gondolatának. 

Az idő előrehalad; ami ránk vár, radikálisan különbözik attól, ami mögöttünk van. A 
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koncepció szerves része a melioráció gondolata; az az elképzelés, hogy az emberi cselekvés 

eredményeképpen nem pusztán valami új, hanem valami jobb jelenik meg a világban. 

A politikai gondolkodásban ez a változás csak lassan következik be. Az újkori 

republikanizmus megteremtőjeként számon tartott Machiavelli szeme előtt – miközben valami 

sohasem létezett nóvum, az egységes Itália megteremtésének know how-ját akarja átnyújtani 

az ideális politikai cselekvőként elképzelt Fejedelem számára – antik modellek lebegnek. 

Hasonló a helyzet a 17. század angol forradalmában is, ahol a cél a régi szabadságok 

helyreállítása, vagyis tulajdonképpen a restauráció. Marxnak az a megjegyzése, hogy a francia 

forradalmat antik jelmezekben vitték színpadra, ugyanerre a jelenségre hívja fel a figyelmet. 

(A korábban idézett Benjamin Constant-féle gondolat, hogy ti. a régiek szabadsága már 

nemcsak hogy nem jó a modernek számára, hanem megvalósulás esetén zsarnokságot 

eredményez, az újkori politikai gondolkodás későbbi periódusában született, amikor már 

világossá vált a régi minták használhatatlansága.) 

 A ciklikus politikai változás képzetének tartóssága az antik politikai gondolkodás 

fogalmi sémáinak továbbélését jelezte. A Platónra és Arisztotelészre támaszkodó antik 

hagyományban a revolúció – a szótári jelentéssel összhangban – a politikai formák 

körforgását jelentette, amelynek során a korrupció – amely itt nem a megvesztegetéssel 

összekapcsolt későbbi értelemben szerepelt, hanem a romlásra, szétesésre utalt – törvényének 

a világ minden más dolgához hasonlóan alávetett jó politikai formák elfajulnak, és saját 

ellentétükké alakulnak át. A körforgás – vagyis a revolúció – akkor ért el végpontjára, amikor 

visszatért a kezdőpontba, vagyis megtörtént a kezdeti jó forma helyreállítása, restaurációja. 

Az, hogy a demokrácia egészen a 19. századig egyértelműen negatív konnotációban szerepelt, 

ismét csak az antik fogalmi séma következménye volt; ebben ugyanis a demokrácia a rossz, 

elfajult politikai formák közé tartozott, amelyben a közösség vezetése az egész javával, a 

közérdekkel mit sem törődő csőcselék kezébe került. 

Az antik politikai filozófia fogalmi kereteinek szívóssága persze nem magyarázható 

egyszerűen valamiféle intellektuális lustasággal, vagy a fogalmi gondolkodásra való 

képtelenséggel. Sokkal inkább arról volt szó, hogy ezekben gondolkodva sokáig nagyon is 

valósághű modelleket lehetett készíteni. Ernest Gellner, számba véve a különböző lehetséges 

premodern gazdasági-társadalmi konstellációkat a maguk politikai implikációival, 

hangsúlyozza a középkorvégi angol konstelláció – melyet a modernitásba való európai 

átmenet ideáltípusaként kezel – újszerűségét. Gellner modelljében – Max Webert követve – 

alapvető szerepet biztosít a vallásnak, kiegészítve azt kommunikációelméleti szempontokkal, 

hangsúlyozva az írásbeliség szerepét. Eszerint döntőnek bizonyult, hogy a kereszténység a 
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Könyv vallása volt, vagyis a kultusz középpontjában álló szent iratok értelmezése alapvető 

szerepet játszott a vallásos racionalizációnak abban a folyamatában, amelynek célja a hit népi-

liturgikus elemeinek eltávolítása, a hit purifikációja volt. Gellner szerint ez a törekvés az 

iszlámban is jelen volt, ám ott hiányzott az európai konstelláció többi eleme. A vallási 

reformáció folyamata ott nem ágyazódott be a nemzetállam genezisének dinamikájába, 

másfelől pedig – ezzel összefüggésben – nem alakult ki az a sajátos ideológiai és politikai 

patthelyzet, ami a későangol konstelláció meghatározó sajátossága volt.
11

 A vallás 

megtisztítását célul kitűző puritánok felfogása hozzájárult egy jellegzetes ethosz – a Weber-

féle teóriából jól ismert evilági aszkézis – kialakulásához; a puritán vállalkozó 

tevékenységének gyümölcseit nem a hivalkodó fogyasztás arisztokrata viselkedési sémáinak 

megfelelően használta fel, hanem a vállalkozásba visszaforgatva beindította a gazdasági 

növekedés folyamatát. A puritanizmus – a lord protector, vagyis Cromwell diktatúrájának 

közjátékát leszámítva – nem jutott tartósan hatalomra, így nem jöhetett létre olyasféle 

erénydiktatúra, amelynek Kálvin Genfje szolgáltatta a paradigmatikus esetét, s amely nem 

igazán volt ideális táptalaj a szabadság számára. Az angol puritánok vereséget szenvedtek, de 

vissza tudtak vonulni a gazdasági életbe, másfelől az újvilági angol gyarmatokra kivándorolva 

az amerikai politikai kísérlet legfőbb fermentáló tényezőivé váltak. 

Az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái az alkotmányról folytatott vitákban – 

miközben céljuk a novus ordo saeclorum, vagyis a dolgok új rendjének a megalapítása volt – 

ugyancsak ódzkodtak attól, hogy az általuk létrehozandó politikai formát demokráciának 

nevezzék. James Madison, a későbbi elnök érveléséből – amely Benjamin Constant már 

idézett eszmefuttatását előlegezi meg – kiderül, hogy demokrácián ő is kis létszámú 

közösségekre méretezett politikai formát ért, míg köztársaságon a modern értelemben vett 

képviseleti rendszert: 

 

„(…) sokan összetévesztik a köztársaságot a demokráciával, és az előbbire alkalmazzák az 

utóbbi természetéből levont következtetéseket. (…) A demokráciában a nép összegyűlik és személyesen 

gyakorolja a hatalmat; a köztársaságban a nép gyűlése képviselők és megbízottak útján teszi ugyanezt. A 

demokrácia tehát kis területre korlátozódik, a köztársaság viszont nagy területre is kiterjedhet. (…) 

A demokrácia természetes határa a középponttól számítva az a távolság, amely lehetővé teszi, 

hogy a legtávolabb lakó polgárok is annyiszor gyűljenek össze, ahányszor közéleti szerepük megkívánja; 

és nem zár magába többet, mint ahányan részt is tudnak venni a gyűléseken. A köztársaság természetes 
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határa viszont a középponttól számítva az a távolság, amely pusztán azt teszi lehetővé, hogy a nép 

képviselői annyiszor találkozzanak, ahányszor a közügyek intézése megköveteli.”
12

 

 

Néhány évtizeddel később Alexis de Tocqueville viszont már a demokráciai terminust 

használja az amerikai társadalmi-politikai valóság leírására. A politikai filozófia 

klasszikusának számító könyve, A demokrácia Amerikában az amerikai demokrácia kritikai 

elemzése; központi motívuma a modernitás két eszméjének, a szabadságnak és az 

egyenlőségnek, vagyis liberalizmusnak és demokráciának a konfliktuális viszonya. Míg az 

előző század politikai gondolkodói számára az egyenlőség a teóriájuk sarokkövét jelentő 

társadalmi szerződéshez szükséges természeti állapotban fikcióként létezett, addig 

Tocqueville-t amerikai útjának tapasztalatai arról győzték meg, hogy a társadalom tagjai 

létfeltételeinek kiegyenlítődése modern körülmények között valóságos és szükségszerű 

folyamat.
13

 Az egyenlőség szenvedélye, amely a modern demokrácia alapvető jegye, ebből a 

folyamatból fakad.  Ez azonban nem vezet automatikus módon szabadságra alapozott politikai 

rendszerhez. A demokráciában a modern életviszonyok között izolálódó és konformizmusra 

hajlamos egyén számára a többség zsarnoksága jelenti a legnagyobb veszélyt; ez politikai 

despotizmushoz vezethet, de ha ez nem is következik be, még mindig ott a van a társadalmi 

despotizmus, vagyis a közvélemény zsarnoksága. Lehetséges ellenszerül a társulás kínálkozik; 

az ennek révén létrejövő önkormányzati intézmények képesek arra, hogy egy közéleti 

kapcsolatrendszer hálójával kössék össze a modern tömegtársadalom magányos 

individuumait. Tocqueville a 19. századi amerikai demokrácia nagy pozitívumát éppen abban 

látja, hogy képesnek bizonyult olyan intézmények létrehozására, amelyek egy 

individualizmusra épülő társadalom tagjaiban kifejlesztik a közösségi habitust: 

 

 „Azok a szabad intézmények, amelyekkel az Egyesült Államok lakói rendelkeznek, és a 

politikai jogok, melyeket olyannyira gyakorolnak, folyton és ezernyi módon eszébe juttatják minden 

egyes polgárnak, hogy társadalomban él. (…) Az ember eleinte szükségből, aztán szabad elhatározásból 

foglalkozik a köz érdekével; ami számítás volt, ösztönössé válik; és amíg polgártársai javán munkálkodik, 

végül megszokja és megkedveli, hogy szolgálja őket. 

Franciaországban sokan úgy vélik, hogy a létfeltételek egyenlősége a nagyobbik rossz, a 

politikai szabadság a kisebbik. Ha már kénytelenek eltűrni az egyiket, azon erőlködnek, hogy legalább a 
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másiktól szabaduljanak. Én viszont azt állítom, hogy ama bajok leküzdésére, amelyet az egyenlőség 

előidézhet, csak egyetlen hatásos szer van: ez pedig a politikai szabadság.”
14

 

 

Tocqueville-t hallatlan modernné és időszerűvé teszi árnyalt látásmódja, és a modern 

demokráciára leselkedő – ehhez a politikai formához inherens módon tartozó, ám a 19. 

században még csak potenciális módon létező – veszélyeknek aprólékos leírása. Az alábbi 

eszmefuttatás a 20. századi konzervatív kultúrkritika hangvételét és látásmódját előlegezi 

meg: 

 

„Megpróbálom elképzelni, milyen új jellegzetességei lehetnének a zsarnokságnak a világban: 

olyan egymáshoz hasonló és egyenlő emberek tömegét látom, akik szüntelen önmaguk körül forognak, 

hogy kicsinyes és közönséges örömöket szerezzenek maguknak, s ez betölti lelküket. Mindnyájan 

magányosak, a többiek sorsához semmi közük (…) 

Fölöttük pedig ott lebeg egy végtelen és oltalmazó hatalom, amely egymaga akar  gondoskodni 

kedvteléseikről és őrködni sorsuk felett. Ez a hatalom kizárólagos, részletekbe hatoló, rendszeres, 

előrelátó és szelíd. Az atyai hatalomhoz hasonlítana, ha célja, mint ez utóbbinak, szintén a férfikorra való 

felkészítés volna; ám épp ellenkezőleg, minden vágya végérvényesen gyermeki szinten tartani a 

polgárokat; szereti, ha mulatnak az emberek, ám akkor csak a mulatságon járjon az eszük. Készségesen 

munkálkodik boldogságukért; ám ennek kizárólagos forrása és föltétlen ura ő akar lenni; gondoskodik 

biztonságukról, előre látja és kielégíti szükségleteiket, megkönnyíti örömeik megszerzését, elintézi főbb 

ügyeiket, irányítja iparukat, szabályozza örökösödésüket, elosztja örökségüket; miért nem akarja mindjárt 

a gondolkodás zűrzavarától és az élet gyötrelmeitől is megszabadítani őket?”
15 

 

Tocqueville ironikus kérdéssel záruló gondolatmenete a 20. században kialakuló 

tömegtársadalmak világába visz el bennünket: oda, ahol a korábbi századokhoz képest egy új, 

eladdig nem ismert, az emberi létezést alapvetően meghatározó dimenzió jelenik meg; a 

technológia. Az előzmények még a 19. század ipari forradalmába nyúlnak; a közlekedési 

eszközök gőzgépre alapozott forradalmát hamarosan követte a hírközlési eszközöké, amely 

oly mélyrehatóan átalakította nemcsak a mindennapi élet szerkezetét, hanem a politika 

szféráját is. Az első világháború utáni krízis talaján szárba szökkenő totalitarizmusok 

eszköztárának a – nyomtatott sajtó mellett – nélkülözhetetlen darabja volt a rádió, míg az 

újabb világháborút követő gazdasági fellendülésre alapozott fogyasztói társadalom és az 

ahhoz kapcsolódó demokratikus jóléti állam tipikus médiuma a televízió lett. 
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Az 1968-as diáklázadások a fogyasztói társadalom és a jóléti állam ellen irányultak; az 

újbaloldal kétségbe vonta – a két világháború közötti kultúrkritikára emlékeztető módon – a 

parlamentáris többpárti liberális demokrácia demokratikus jellegét; azt állították, hogy a 

demokratikus intézményrendszer egy oligarchikus valóság álruhája, valójában olyan 

korporatív liberalizmusról van szó,
16

 amely a tőkés nagyvállalatok érdekeit szolgálja ki. Úgy 

vélték, hogy valójában nem a választókat képviselő képviseleti demokráciát közvetlen, 

participatív demokráciával kell felváltani. 

Végső soron – a látványos külsőségek ellenére – 1968 nem jelentett komoly kihívást a 

létező gazdasági-politikai rendszer számára. Annál inkább az 1973-as olajválságot követően 

kezdődő átalakulás, amelynek végeredménye a kilencvenes években felemelkedő globális 

kapitalizmus rendszere lett. A változás nem hagyta érintetlenül a politikai struktúrákat sem; a 

nemzetállami keretekhez kötődő demokratikus jóléti állam válságba került; a Keynes-féle 

intervencionalista gazdaságpolitikát felváltó neoliberalizmus – jóllehet eltérő mértékben – 

leépítette a jóléti államot. Mindezek a változások – amelyeket persze e helyütt inkább csak 

vezérszószerűen jelezni tudunk, mint részletesen leírni – komoly hatással voltak a 

demokratikus politikai rendszerekre. Az 1989-es kelet-európai változások eredményeképpen a 

létező szocializmust ebben a térségben is kapitalizmusra alapozott demokratikus politikai 

rendszerek váltották fel. Ugyanakkor a globális kapitalizmus nemcsak az emberek 

mindennapi életvilágát alakította át, hanem a nemzetállami demokrácia működéséhez 

szükséges politikai teret is.
17

 A privát– és közszféra közötti határ átjárhatóvá válásával a 

politika hagyományos értelmezése is megváltozott; a tömegkommunikációs technológiákra 

épülő médiapolitika jellemzője a személyesség, az intimitás, s az ahhoz kapcsolódó 

botránypolitizálás lett. A változásokat sokféleképpen lehetett értelmezni. Egyfelől mind 

többet írtak a hagyományos demokrácia válságáról – a demokrácia a politikai elitek zártkörű 

játszmájává válik, tovább erősítve a politikai apátiát –, másfelől viszont megjelentek azok az 

optimista teóriák is, melyek úgy vélték, hogy új típusú demokrácia körvonalazódik. Ulrich 

Beck amellett érvelt, hogy a régi demokrácia ugyan valóban válságba került, de kialakulóban 

van egy új típusú politizálás
18

 – a politika, átkerülvén a nyilvánosságból a személyes szférába, 
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megszűnik a pártgépezetek privilégiuma lenni, s a különböző identitásmozgalmak 

segítségével az egyén birtokba veheti ezt a számára eladdig zárt világot. 

 A kilencvenes évek techno-optimista légkörében a politika megújításában egyre 

inkább központi szerepet látszott betölteni az Internet, a világháló, amely sokak számára a 

szabadság természetes terrénuma volt: úgy tűnt, hogy a digitális demokrácia kézzelfogható 

közelségbe került. A hálózat nem hierarchikus, piramisszerű struktúra, nincsen egy olyan 

középpont, amely parancsolna, s nincsenek olyan alárendelt szegmentumok, amelyek 

engedelmeskednének – ez volt a legtöbbet hangoztatott érvelés. A hatalomnak a hálózatban 

való eltűnéséről szóló posztmodern ízű koncepcióval kapcsolatban mások viszont arra 

figyelmeztettek, hogy a hatalom nem elillan, hanem csupán átalakul. A hálózatosodás Manuel 

Castells szerint valóban korunk alapvető jelensége, amely a transznacionális vállalatok 

szerkezeti átalakulásában ugyanúgy megfigyelhető, mint az állami szuverenitásnak az állam 

alatti és állam fölötti szférákba történő szétoszlásában. Castells nagyívű teóriájában egyenesen 

a tér megkettőződéséről beszél. Egyfelől ott van a helyek tere, amelyben az emberek többsége 

egy-egy geográfiai-kulturális mezőben hagyományos módon éli a maga életét, másfelől pedig 

ott van az áramlások tere; itt lakoznak a globális elitek ebben áramlik a tőke, az információ és 

a hatalom.
19

 A kettészakadt világban az idő is széthasad: a helyek terében és az áramlások 

terében más-más időkeretekben folynak az események. 

Az Internetre alapozott digitális demokrácia gondolata az antik közvetlen demokrácia 

modern körülmények között történő megvalósíthatóságának ígéretével kecsegtet A 

hagyományos formának nyilvánvalóan határt szabtak a fizikai korlátok – csak az antik polisz 

néhány ezres közösségében volt működőképes. Ezzel szemben az elektronikus késő modern 

változat segítségével lehetségesnek tűnik ezek átlépése. Ugyanakkor ezt bizonyos értelemben 

az antik típus magasabb szinten való megjelenéseként gondolják el. Az a szóbeliségen alapuló 

politikai forma volt; mivel a világháló sokak szerint a második szóbeliség korát hozta el, 

ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a digitális demokrácia egyfelől biztosítani fogja 

a szóbeliségen alapuló közvetlen politikai részvétel lehetőségét, másfelől pedig nem lesznek 

rá érvényesek a fizikai korlátok, vagyis nem kell korlátozni a résztvevők számát azért, hogy 

megőrizze működőképességét. A digitális demokrácia tehát megőrizni látszik elődje legfőbb 

erényét, a közvetlen részvétel lehetőségét, annak negatívuma nélkül. 

A koncepcióval szemben persze számos ellenvetés is felmerült. Giovanni Sartori 

szerint az általa elektronikus demokráciának nevezett forma lényegében véve a népszavazásos 
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demokrácia modern változata lenne, amelyben a képernyő előtt ülő polgárok valakik által 

összeállított kérdésekre válaszolnának.
20

 Márpedig a népszavazásos demokráciák legnagyobb 

veszélye a manipulálhatóság; ugyanarra problémára vonatkozóan nagyon különbözőképpen 

lehet igen vagy nem választ igénylő kérdéseket feltenni. Másrészt – érvel Sartori – valójában 

ebben az esetben nem alakul ki közös politikai tér a benne zajló véleménycserével és vitával, 

hiszen a polgár végeredményben egyedül ül a képernyő előtt. Ez utóbbi ellenvetéssel szemben 

persze megfogalmazható az, hogy idejétmúlt – Sartori a kilencvenes évek elején írta a 

könyvét –, mert manapság már léteznek olyan on-line közösségek, mint a Facebook, amelyek 

robbanásszerűen terjednek, s amelyekben létezik a vitának és a véleménynek egyfajta virtuális 

nyilvános tere. Ám az a kérdés továbbra is releváns, hogy vajon ez a virtuális nyilvánosság 

képes-e teljes mértékben helyettesíteni a valóságos nyilvánosságot. 

Mindenesetre a digitális demokrácia gondolatának megvalósítására történtek 

kísérletek. Figyelemreméltó, hogy ezek városi közösségekhez kapcsolódnak. Az egyik 

legtöbbször említett példa az Amszterdami Digitális Város – De Digitale Stad – volt, amelyet 

1994-ben indított az amszterdami városi tanács.
21

 A cél a városvezetés és a polgárok közötti 

interaktív elektronikus kommunikáció volt. A polgárok itt kifejthették a véleményüket a 

tanácsi döntésekről, s különböző virtuális közterek által a rendelkezésükre az ügyek 

megvitatására. Azonban a hálózat célja nem csak politikai fórumok létrehozása volt; aktív 

részvevői voltak olyan művészek, akiket érdekeltek az ebben az új formában rejtőzködő 

artisztikus lehetőségek. Az érdeklődés kezdetben igen nagy volt, nemcsak a városban, hanem 

azon kívül is. Három év alatt a virtuális közösségnek ötvenezer tagja lett, s 2000-re a szám 

száznegyvenezerre emelkedett. Azonban az idő múlásával a kifejezetten politikai fórumok 

iránti érdeklődés erőteljesen visszaesett; a kísérletet utolérte a kortárs nem-virtuális 

demokrácia egyik gyakori betegsége, a politikai apátia. Másfelől a próbálkozás – az Internetre 

jellemző általános tendenciának megfelelően – gyorsan kommercializálódott, s a digitális 

demokrácia mindinkább üzleti vállalkozás formáját kezdte magára ölteni. 

Ám mondhatjuk azt, hogy bár a digitális demokrácia közvetlenül, ’forradalmi úton’ 

talán tényleg nem vezethető be, de lehetséges egy másik, evolúciós jellegű átalakulás, 

amelyben a hagyományos parlamenti mechanizmusokat lépésről lépésre átalakítja az Internet, 

mégpedig – a benne eleve jelenlevő szabadságpotenciál erejénél fogva – egy jobban működő, 

demokratikusabb demokrácia irányába. Nos, az ezzel kapcsolatos tapasztalatok korántsem 
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egyértelműek. A kérdéssel foglalkozó szakirodalom figyelmeztet arra, hogy amennyiben a 

digitális demokráciát úgy definiáljuk, mint az arra irányuló kísérletet, hogy a demokráciát a 

tér, az idő és az egyéb fizikai feltételek jelentette korlátok nélkül gyakoroljuk, akkor először is 

pontosan meg kell határozni a definícióban szereplő fogalmakat. Másfelől tudatában kell 

lennünk annak, hogy legfeljebb kísérletről lehet beszélni, amely a politikában jelenleg még 

domináns gyakorlatok és habitusok megváltoztatását tűzi ki célul.
22

 A politikai tevékenység 

hagyományosan személyes találkozásokon, gyűléseken, grémiumokon zajlik, és kifejezetten 

verbális, retorikus képességeket tételez fel. Ezzel szemben a digitális demokráciához a 

képernyő előtt ülő egyének egészen más típusú készségei szükségesek. Ugyanakkor 

figyelembe kell azt is venni, hogy a hatalom sokat emlegetett szétszóródása és új típusú – 

éppenséggel az Internet segítségével történő – koncentrációja egyidejűleg zajló folyamat.
23

 

Mert igaz ugyan, hogy a nemzetállami szuverenitás erodálódott, ám ez egyáltalán nem jár 

együtt az egyén fölötti kontrollmechanizmusoknak – amelyet Foucault nyomán 

biohatalomnak szoktak nevezni
24

 – gyengülésével. A folyamat a világháló 

kommercializálódásának szükségszerű velejárója: a nagy globális informatikai cégek olyan 

átfogó személyiségprofilokat képesek készíteni a felhasználókról, esztétikai beállítottságuktól 

és fogyasztási szokásaiktól szexuális preferenciáikig és politikai szimpátiáikig vagy vallási 

elkötelezettségeikig, amelyről a hajdani totalitárius rendszerek hagyományos kézműipari 

módszerekkel dolgozó besúgói vagy titkosrendőrei nem is álmodhattak. Igaz ugyan, hogy ma 

még a kis nővérek korát éljük, vagyis az uralkodó rendszert leginkább olyan virtuális 

feudalizmusként lehetne leírni,
25

 amelyben a kontroll monopóliuma több szereplő között 

oszlik meg. Ám az éppen napjainkban zajló vita a különféle titkosszolgálatoknak átadott  e-

mail tartalmakról legalábbis jelzi azt, hogy ennek virtuális feudalizmusnak virtuális 

despotizmussá való átalakulása, vagyis egyfajta globális virtuális szuverénnek a megjelenése 

ma legalább annyira ’benne van’ a technológiai pakliban mint a digitális demokrácia. 

A dolog másik oldala az, hogy bár a nemzetállamok – Manuel Castells kifejezését 

használva – sajkaként hányódnak a globális kapitalizmus viharos tengerén, ezeknek a 

sajkáknak a kapitányai és tisztikarai nagyon is képesek arra, hogy a számítógépes-világhálós 

technológiának a segítségével kiterjesszék az utasaik fölötti ellenőrzés lehetőségét. A 
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hagyományos nemzetállami bürokráciákban megvan a képesség arra, hogy infokráciává 

alakuljanak át, ily módon megsokszorozva azt a hatalmi potenciált, amellyel kialakulásuk óta 

természetüknél fogva rendelkeznek. Nagyon is valószínű például az, hogy ha – a 

globalizációs folyamatra adott, számos helyen és formában megfigyelhető reakciók egyik 

lehetséges válfajaként – egy kis ország a nemzetállami szuverenitás megerősítése mellett 

dönt, és ehhez anakronisztikus-archaikus ideológiára támaszkodik, a végeredmény végül 

olyasféle mini-despotizmus lesz, mint ami a Német-Római Birodalom egyik-másik apró 

fejedelemségében dívott, azzal a különbséggel, hogy ehhez a digitális technológia szolgáltatja 

majd a szükséges hátteret.    

Végül is az Internet-galaxis vagy a digitális demokrácia lehetőségeire vonatkozó 

kérdés voltaképpen annak az immáron legalább százéves dilemmának a legújabb megjelenési 

formája, hogy egy új technológia képes-e arra, hogy gyökeresen – és persze jó irányban – 

átalakítsa az emberi létezés struktúráit, vagy pedig, éppen ellenkezőleg behódol a (rossz) 

valóságnak, beilleszkedik a már létező gazdasági és hatalmi viszonylatokba.  Az erről szóló 

vitának megvan a maga koreográfiája. Kezdetben általában a techno-optimista hangok vannak 

túlsúlyban, majd – párhuzamosan az új találmány elterjedésével és hétköznapivá válásával – a 

legbigottabb hívők szívébe is belopózik a kétely. Most is valami hasonlónak vagyunk 

szemtanúi. Ma már a kilencvenes évek legrajongóbb techno-booster-ei is kénytelenek 

beismerni: úgy fest, hogy az asztalnál egy ideig továbbra is üresen marad a Digitális Politikai 

Megváltó számára fenntartott hely.                                                                                                                       

          

            

  

                         

                                                        

 

                                                                                            

                                                   

 


