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Metz Rudolf

A politikai vezetés három arca.  
A vezetés értelmezési lehetőségei 
a demokráciában1

Bevezetés1

Talán napjaink eseményei tovább erősítették azt a hétköznapi meggyőződésünket, 
hogy a demokrácia és a vezetés között kibékíthetetlen ellentét feszül. Az újra és újra 
feltűnő erős, populista vagy kétes megítélésű vezetők azt az érzetet keltik, hogy 
a demokratikus berendezkedés meggyengült és a nép önkormányzása veszélybe 
került. Ezzel szemben a jelen tanulmány amellett fog érvelni, hogy a vezetés és a 
demokrácia olyan társadalmi és történeti konstrukciók, amelyek nem csak fogal-
milag kapcsolódnak, de függenek is egymástól. Három demokráciaelmélet – a 
deliberatív-részvételi, az aggregatív-pluralista és a vezérdemokrácia – keretében  
a vezetéskutatás azon két klasszikus dilemmájára keressük a választ, hogy milyen 
a „jó” (hatékony/etikus) vezetés, és miként írható le a vezetők és a követők közötti 
„helyes” kapcsolat, szerepelosztás.

A populista vagy kétes megítélésű vezetők felemelkedése újra és újra felszínre 
hozzák a demokrácia és a politikai vezetés közötti feszültséget. Amíg a demokrá-
cia fogalma egybeforrott a népszuverenitás és az egyenlőség ethoszával, addig a 
vezetésre gyakorta úgy gondolunk, mint a hatalom, a hierarchia, a kényszer és így 
az egyenlőtlenség letéteményesére. A hétköznapi intuíciónk azt sugallja, hogy az 
erős, hatékony vezetés gyenge demokráciát eredményez, vagy épp annak a követ-

1 Köszönettel tartozom az MTA TK PTI-ben működő, politikai vezetésre specifikálódott kutatócso-
portunk néhány tagjának, Illés Gábornak, Körösényi Andrásnak és Szántó Andrásnak, akik kérésem-
nek eleget téve véleményükkel hozzájárultak a munkámhoz. Külön köszönöm Balázs Zoltánnak, 
hogy iránymutatásával a kutatásom során a segítségemre volt. A tanulmány esetleges hiányosságaiért 
természetesen kizárólag engem terhel a felelősség.
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kezménye, s fordítva: az erős demokrácia korlátozott, gyenge és így kevésbé haté-
kony vezetést kíván meg. Az ellentmondás abban mutatkozik meg, hogy egyszerre 
várjuk el a vezetőktől, hogy − bármilyen áron akár, de − megoldják a közösség 
problémáit, ugyanakkor tartsák tiszteletben a demokrácia játékszabályait, tegyék 
lehetővé, s ne veszélyeztessék a nép önkormányzását és az állampolgári részvételt. 
Ugyanakkor a kérdés – ahogy arra számtalan munka is rámutat (Kane-Patapan 
2012, 2014; Kane et al. 2009; Keohane 2016; Ruscio 2004; Teles 2015; Weber 2010; 
Wren 2007) – nem az, hogy a vezetés szükséges-e a demokrácia működéséhez, 
hanem az, hogy milyen vezetést tartunk elengedhetetlennek. A vezetéskutatás két 
klasszikus dilemmája rajzolódik ki ebből: A vezetés hatékony legyen a céljainak 
az elérésében, vagy bizonyos morális elveknek, alapértékeknek feleljen-e meg 
inkább? A vezetők vagy a követők szerepe a kritikusabb a kapcsolatuk és a vezetés 
kimenetele szempontjából?

Fontos leszögezni, hogy a problémánk nem technikai jellegű. A megoldást nem 
az intézményi környezet kialakításában és az empirikus demokráciatípusokban 
kell keresni (vö. Elgie 2014). A demokrácia nem egyszerűen intézmények helyes 
elrendezése, a választások és a jó vezetők kiválasztása. J. Thomas Wren (2007) 
amellett érvel, hogy a demokrácia és a vezetés olyan egymással szorosan össze-
függő társadalmi és történeti konstrukciók, amelyek megkívánják, hogy bizonyos 
ideákban higgyünk: a megválasztott vezetők bölcsek és erényesek, vagy éppen az 
állampolgári részvétel elengedhetetlen és valós hatással van a politikára. Noha 
ezek az idealizált elképzelések természetüknél fogva nem fedhetik le teljesen a 
való világot; mégsem szakadhatnak el a valós élet tapasztalataitól. Wren rámu-
tat, hogy amíg széles értelemben olyan rendszerként definiáljuk a demokráciát, 
amely a kormányzók és kormányzottak kapcsolatát bizonyos módon szervezi 
meg (Schmitter-Karl 1991: 76–77), addig a vezetés egy olyan befolyásolási pálya 
a vezetők és a követők között, amely bizonyos célok elérésért jött létre. Ebben az 
értelemben a vezetés a demokrácia gyakorlata (Wren 2007: 2). A vezetés egy olyan 
társadalmilag konstruált koncepció, amely választ kínál azokra a kérdéseinkre: 
hogy milyennek is kell lennie a „jó” (hatékony/etikus) vezetésnek, illetőleg milyen 
a vezetők és a követők közötti „helyes” kapcsolat, szerepelosztás. A vezetés tehát 
konstrukció, és mégis a valóság az, amely feloldja ezeket az ellentmondásokat. A 
demokráciában rejlő központi dinamikát, rugalmasságot a vezetés jelenti. Ezzel 
Wren még ha impliciten is, de konstruktivista szemszögből tovább gondolja a 
Föderalista „energiatézisét”, amely szerint a vezetés a jó kormányzáshoz szükséges 
rugalmasságot és dinamikát testesíti meg.2

2 A tézist James Madison (37. levél) és Alexander Hamilton (70. levél) egyaránt megfogalmazta 
(Hamilton et al. 2010).
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Mindez azt jelenti számunkra, hogy a vezetéskonstrukciónk attól függ, hogy a 
demokrácia mely ideáját kívánjuk védeni és érvényesíteni, illetőleg a vezetés mely 
formáját tartjuk összeegyeztethetőnek azzal (Ruscio 2004: 4–6). Jan Pakulski és 
Körösényi András (2012) a deliberatív-részvételi és az aggregatív-pluralista demok-
ráciaelméletet állítják szembe a weberi és schumpeteri vezérdemokráciával, amely-
lyel rá kívánnak mutatni a vezetés politikai folyamatokban betöltött meghatározó 
szerepére. S noha a politikaelmélet főárama valóban csak kismértékben érinti a 
vezetés problematikáját (Kane-Patapan 2012: 10–30; Ruscio 2004: ix), mégis azt 
láthatjuk, hogy a vezetés bár merőben más formában, de a deliberatív-részvételi 
demokráciában (Barber 1989, 2004: 237–242; Gastil 1994; Kuyper 2012; Ruscio 
2004) és az aggregatív-pluralista demokráciában (Downs 1957: 87–88, 1962: 
33–36; Keohane 2015; Olson 1971: 174–178) is elengedhetetlen lehet.

A tanulmány arra a két kérdésre keresi a választ e három elméleti keretben, 
hogy (1) milyennek kell lennie a „jó” vezetésnek, illetve (2) miképpen kell felraj-
zolni a vezetők és a követők közötti „helyes” kapcsolatot. A demokráciaelméletek 
különböző válaszokat adnak ezekre a kérdésekre, azaz a vezetés eltérő formáit 
igénylik, vagy – negatív irányból megközelítve – eltérő formáinak adnak teret. 
Ezzel amellett fogunk érvelni, hogy az „erős” vezetés és „erős” demokrácia nem 
csak fogalmilag összeegyeztethetőek, de szükségszerűen függenek is egymástól. 
A demokrácia- és a vezetéselméletek összekapcsolásával tehát arra vállalkozunk, 
hogy meghatározzuk a vezetés lehetséges konstrukcióit a demokráciában. Ezek 
a koncepciók viszonyítási pontokként, heurisztikai eszközként szolgálhatnak a 
politika valóságának megértésében. Egy-egy konkrét vezetés, vezetői gyakorlat 
úgy konstruálódik, hogy egyik vagy másik pozícióhoz áll közelebb. Mindezzel 
lényegében lehatároljuk azt a mezőt, amelynek keretében gondolkodhatunk a 
demokráciáról és a vezetésről.

A tanulmány három fő részből fog állni. Az első részben vizsgálatunk sorveze-
tőjeként meghatározzuk azokat a viszonyítási pontokat, amelyek mentén majd 
kibontjuk a demokrácia és a vezetés konstrukcióit. A második részben a demokrá-
ciaelméleteket mutatjuk be röviden. Majd válaszolva tanulmányunk imént megfo-
galmazott kérdéseire, az elméleti keretekben értelmezzük a jó vezetés természetét 
és a vezetők és a követők közötti helyes kapcsolatot, amelyet néhány gyakorlati 
esettel is illusztrálunk. Végezetül összefoglaljuk a kutatás eredményeit, és megfo-
galmazunk néhány konklúziót.



mEtZ rudolf72
20

17
/3

. 
E

LI
T

E
K

Az elemzés sorvezetője

Annak érdekében, hogy a számtalan demokrácia- és vezetéskonstrukciót3 képesek 
legyünk megfogni és összehasonlítani, elengedhetetlennek tűnik egy analitikai 
sorvezető felrajzolása. A következőkben azokat a viszonyítási pontokat határozzuk 
meg, amelyek mentén elkülöníthetjük és azonosíthatjuk az elméletek premisszáit 
és feltételezéseit a demokrácia és a vezetés vonatkozásában.

A demokrácia konstrukciója

A demokráciát széles értelemben olyan rendszerként definiáljuk, amelyben a 
kormányzók és kormányzottak kapcsolata bizonyos módon szerveződik meg 
(Schmitter-Karl 1991: 76–77). A demokráciáról mint folyamatról rugalmasságot és 
befejezetlenséget feltételezünk, amely nem rendelkezik megszilárdult formákkal: 
biztos kiinduló állapottal vagy konkrét végkifejlettel. Az elemzés szintjén mégis 
érdemesnek tűnik a demokrácia működését „kimerevíteni” három ponton annak 
érdekében, hogy megragadjuk az adott konstrukció belső logikáját és igazolását.

– Az első a politika bemeneti oldala, ahol számolnunk kell a demokrácia meg-
különböztetett elemeivel: az állampolgárok és a részvétel szerepével. Az 
elméletek komoly különbségeket láttatnak abban, hogy eltérően értelmezik 
az állampolgárok politikai teljesítőképességét, kapacitását és preferenciáik 
természetét. A politikai részvételre minden esetben a folyamat katalizátora-
ként tekinthetünk, de kérdéses, hogy az mindenki számára nyitott-e vagy 
gyakorlatban csak kevesek kiváltsága.

– A második pont maga az ideális politikai folyamat. Ezt illetően tisztázni kell, 
hogy a folyamat a kormányzók és kormányzottak viszonylatában milyen 
irányt ír le, illetve tartalmát illetően miképpen kapcsolódik az állampolgári 
preferenciákhoz, azaz miképpen hat rájuk.

– Harmadik pontként számításba kell venni a folyamat kimenetelét is. Itt nem 
mehetünk el szó nélkül a szavazás szerepe mellett, amelynek végső soron 
különös fontosságot tulajdonítunk a demokráciában. Az elméleteknek végül 
választ kell adniuk arra, hogy milyen eredményt várnak el a politika folya-
matától. 

3 Sokatmondó adat, hogy a vezetésről (Rost 1991) és a demokráciáról (Collier−Levitsky 1997) 
egy aránt több száz különböző definíció született az elmúlt száz év távlatában.
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A vezetés konstrukciója

A vezetés fogalmától elválaszthatatlanok bizonyos normatív megfontolások, ame-
lyek olyan kérdésekre válaszolnak, hogy mit is kell gondolunk a jó vezetésről, 
valamint a vezetők és a követők helyes kapcsolatáról (Ciulla 2014; Wren 2007). 
A tanulmány elején a demokrácia és a vezetés ellenmondását kibontva a vezetés-
kutatás két klasszikus dilemmájára mutattunk rá.

Az első dilemma értelmében döntenünk kell arról, hogy a vezetéssel szemben 
hatékonyságbéli vagy etikai elvárásainkat szeretnénk-e inkább érvényesíteni. A 
vezetés koncepciójának – normatív tartalmából következően – rendelkeznie kell 
a hatékonyság (get things done) és az etikusság (do the right thing) minimális szint-
jével. A korlátjuk abban rejlik, hogy a követőknek szabadságukban áll másképpen 
cselekedni, a kapcsolatot felbontani, azaz a vezetők hatékonyságát vagy etikusságát 
megkérdőjelezni. Amennyiben a követés így teljesen megszűnik, akkor a vezetés 
véget ér, és annak hiányáról beszélhetünk (lack of leadership). A vezetés konstruk-
ciójában ez a dilemma a következő két fő kérdés mentén feloldódik:

– Milyen kihívások elé állítjuk a vezetést? Milyen célokat tűzünk ki elé? Amennyi-
ben a vezetőtől azt várjuk el, hogy a közösség létét fenyegető válságot hárítsa 
el, akkor a minimális etikai elvárások mellett fontosabb szempontnak tűnik 
a hatékonyság kérdése. Egy másik végletben gondolkodva: amennyiben a 
vezetőt valamilyen morális problémával állítjuk szembe, vagy éppen vala-
milyen morális fejlődést kívánunk elérni általa, akkor megítélése szem-
pontjából sokkal fontosabbnak tűnik bizonyos alapelveknek, értékeknek 
való megfelelés, mint a vezetés hatékonysága ezen célok elérésében.

– Milyen politikai tudást igényel a célok eléréséhez szükséges megfelelő eszközök 
kiválasztása? A különböző demokráciaelméletek eltérő eszközöket szabnak 
meg a vezetők számára, amelyek között válogatva a vezetéshez szükséges 
tudás más és más típusa kerül előtérbe. Az elemzéshez Arisztotelész hár-
mas tudás felosztását hívjuk majd segítségül, amelyben elméleti, filozófiai 
(episztémé), technikai, produktív (tekhné) és gyakorlati tudást (praxisz) 
kü lönböztetünk meg.

A másik dilemma arra irányul, hogy a vezetőknek vagy a követőknek tulajdonít-
sunk-e nagyobb szerepet a kapcsolatukat és a folyamat kimenetelét illetően. A 
kérdés a vezetés fogalmának normatív természete és a demokráciában kiemelt 
szerepet betöltő, a politikai döntések hatásait magukon viselő állampolgárok szem-
szögéből is fontos számunkra. Közelebbről szemlélve a tét abban rejlik, hogy a 
felek között valamilyen hatalmi viszonyt feltételezünk. Fontos azonban leszögezni, 
hogy a vezetést nem lehet egyszerűen hatalomgyakorlásként vagy kormányzásként 
értelmezni. Ugyanis a hatalom egy speciális formájáról: egy hatalmi kapcsolatról 
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(Burns 1978: 11; Nye 2008: 25; 27) beszélünk, amelyben a követőknek hatal-
mukban áll ellenállni s akár maguk is vezetést gyakorolni, kezdeményezni (Nye 
2008: 34). Az egyik feladatunk tehát ennek a hatalmi kapcsolatnak a leírása. A 
kérdést tovább bontva górcső alá kell vennünk, hogy ebben a viszonyban miként 
rajzolhatjuk fel a vezetők és a követők közötti interakciók irányát, azaz mennyire 
vannak a felek egymás alá-, fölé- vagy mellérendelve a közös cselekvés folyamán. 
Ebben a kapcsolatban ugyancsak meghatározó, hogy milyen szerepet osztunk a 
vezetőknek és a követőknek. Gondoljunk csak bele: ha például széles állampolgári 
részvételt írunk elő, akkor a követők részéről is nagyobb aktivitást várunk el. Ha 
viszont kizárólag a vezetők kezébe helyezzük a közösség problémáinak a megol-
dását, akkor a követőknek is kisebb szerepet kell tulajdonítanunk.

A demokratikus vezetés konstrukciói

Az imént meghatározott analitikus sorvezető mentén az elkövetkezőkben a három 
demokráciaelmélet – a deliberatív-részvételi, aggregatív-pluralista és vezérdemok-
rácia (Pakulski – Körösényi 2012) – politikaképét mutatjuk be annak bemeneti 
és kimeneti oldalára, valamint folyamatára fókuszálva. Ezt követően ezen elméleti 
keretekben megállapítjuk, miként értelmezhető a jó vezetés, valamint a vezetők 
és a követők közötti helyes kapcsolat.

Vezetés a deliberatív-részvételi demokráciában

A demokrácia ezen morális elveket előtérbe helyező felfogása arra a feltevésre épül, 
hogy a demokratikus politikát csak azzal lehet erősíteni, ha az állampolgári részvé-
tel minél szélesebb mértékben valósítjuk meg. Természetesen e megközelítést sem 
lehet egységesnek tekinteni, hiszen számos vitás ponttal kell számolnunk. Amíg a 
részvételi demokrácia képviselői (Barber 2004; Pateman 1970) a részvétel növelé-
sét tekintik elsődlegesnek függetlenül attól, hogy az milyen politikai, közpolitikai 
következményekkel jár, addig a deliberatív demokrácia a döntéshozatal módjára 
helyezi a hangsúlyt, amely nyílt, kényszermentes, racionális és konszenzust ered-
ményező vitát jelent. Mindazonáltal a deliberatív demokráciaelméletek is megosz-
tottak, túl az egyes szerzők közötti hangsúlyeltolódáson és nézőpontkülönbségen 
több generációt különböztethetünk meg az elmélet fejlődésében (Bächtiger et al. 
2010; Elstub 2010; Mansbridge et al. 2010). Az első generáció Habermas, Rawls 
és tanítványa, Cohen munkáin alapszik, amelyek a deliberációt erősen idealizált 
konszenzust eredményező metódusként írják le. A második generáció (például 
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Dryzek, Gutmann, Thompson; Young) realisztikusabb képet alkotva, számításba 
veszi a feloldhatatlan morális ellentétek lehetőségét, a kommunikáció és a részvétel 
egyéb formáit, valamint az önérdeken alapuló preferenciákat is, így elveti a szük-
ségszerű konszenzus követelményét. A harmadik generáció képviselői (például 
Fishkin és Goodin) már rendszerszintű intézményi megoldásokat keresnek, politi-
kai programot alkotnak, amelyeken keresztül gyakorlatban kívánják érvényesíteni 
az elmélet normatív követelményeit. Túl ezeken a különbségeken, a politikáról 
alkotott ideájuk és megfogalmazott elvárásaik összekötik őket.

Bemeneti oldal. A politikai folyamat katalizátora az egyenlő és szabad, közvetlen 
részvétel, amely lehetőségnek minden kompetens, racionális és közérdek-orientált 
állampolgár számára adottnak kell lennie. Azaz: minden érintett számára lehető-
séget kell teremteni, hogy a deliberatív döntéshozatali folyamatot befolyásolhassa. 
A részvételhez szükséges erőforrásokat az egyenlőség és az igazságosság elvének 
megfelelően kell biztosítani. A résztvevők ugyan erős, határozott preferenciákkal 
rendelkeznek, de azok a deliberáció folyományaként (ex-post) változnak, konver-
gálnak egymás felé. Túl a preferenciák változásán, a politikai részvétel az állam-
polgárok számára nevelő és transzformáló hatással is jár (Barber 2004: 233–237; 
Elster 1997: 3; Pateman 1970: 42–43). A részvétel egyszerre növeli az állampolgárok 
informáltságát, és fejleszti politikai tudásukat és kompetenciáikat. A szigorúbb 
klasszikus értelmezéssel szemben a későbbi elméletalkotók megengedőbbnek 
bizonyultak. Azzal a kifejezett szándékkal, hogy szélesítsék az egyenlő részvé-
tel lehetőségét és a hozzáférhető információk spektrumát, számoltak a részvétel 
egyéb formáival, a társadalmi mozgalmakkal vagy a tüntetésekkel (Young 2001), 
egyéb kevésbé reprezentált szereplőkkel (Young 2010) vagy a korlátozott önérdek 
hasznosságával (Mansbridge et al. 2010).

A politika folyamata. Az alulról fölfelé (bottom-up) épülő politikának a közép-
pontjában a preferenciák transzformációja áll. A deliberáció a kommunikáció egy 
megkülönböztetett formáját takarja. A szigorúbb nézőpont szerint a deliberatív 
folyamat olyan nyílt és transzparens diskurzus, amelyet racionalitása („a legjobb 
érvelés ereje”) és igazságtartalma határoz meg. A későbbi elméletek a deliberáció 
fogalmi kereteit kitágítják. Teret engednek a kommunikáció egyéb formáinak  
– mint a retorika, az alku vagy a humor – azzal a kikötéssel, hogy azoknak egy 
jelentőségteljes, észszerű deliberációnak kell alárendelődniük (Dryzek 2002; 
Young 2010). A konstruktív interakció alapja a kölcsönös tisztelet és reciprocitás 
(Gutmann − Thompson 1996, 2004). A résztvevőknek, mások véleményének 
elfogadásán túl, önreflektív módon nyitottnak kell lenniük arra, hogy saját állás-
pontjukat is megváltoztassák.

Kimeneti oldal. A deliberáció ideális esetben konszenzust eredményez, amelyet a 
klasszikus szerzők nem csak szükségesnek (Rawls, Habermas), de lehetségesnek 
is (Cohen 1997: 75) tartanak. Később az elméleten belül megkérdőjeleződött, hogy 
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valóban lehetséges-e (Gutmann − Thompson 1996, 2004) és egyáltalán kívánatos-e 
elérni ezt a célt (Dryzek 2002: 170). Az értékpluralizmus figyelembevételével a 
minimális cél tehát a mindenki által elfogadható, méltányos, kényszermentes és 
nem önkényes megállapodás. Ezen a ponton érdemes rendezni a szavazás kérdé-
sét is, amelyre másodlagos szerep hárul, de elkerülhetetlen, átmeneti szentesítése 
lehet a deliberatív döntésnek. Amennyiben a konszenzus elérhetetlennek tűnik, a 
folyamatot szavazásnak, így valamilyen többségi döntésnek kell lezárnia (Cohen 
1997: 75). Lényegében a konszenzus állandó cél, de nem olyan, amit bármikor is 
el lehetne érni, le lehetne zárni teljesen, ugyanis minden döntésnek nyitottnak, 
módosíthatónak kell maradnia. Így „részeredményként” tekinthetünk a mindenki 
által elfogadható döntésekre és az alacsonyabb szintű metakonszenzusokra, pél-
dául a döntési folyamatról és alternatívákról.

Vezetéskonstrukció. Ahogy az elmélet fejlődése halad az absztrakt szintről a konk-
rét megvalósítás irányába, úgy válik elengedhetetlenné a jó vezetésnek egy bizonyos 
koncepciója és a vezetők és követők helyes kapcsolatának a tisztázása. A vezetés 
két kihívással szembesül: egyfelől szükséges kezdeményeznie a deliberációt, amely 
egyet jelent a deliberatív demokratikus környezet kialakításával, másfelől fenn kell 
tartania annak kereteit és folyamatát (Barber 1989, 2004: 237–242; Gastil 1994; 
Kuyper 2012).

A kihívások értelmezéséhez hasznosnak ígérkezik James McGregor Burns (1978, 
2003) transzformatív vezetés koncepciója. Ezt az egyfajta morális vezetést három 
momentumban érhetjük tetten. Egyrészt, a vezetés kölcsönös érdekek és bizo-
nyos végső értékek, mint a szabadság, az igazságosság és az egyenlőség mentén 
transzformációt hajt végre (Burns 1978: 426). Ennek értelmében a transzformatív 
vezetés, ha csak hallgatólagosan is, de a weberi érzületetikán alapul (Burns 1978: 
45–46). A vezetőnek modern filozófuskirályként a moralitás egy magasabb fokán 
kell állnia (Burns 1978: 42). Ezért a helyes eszközök kiválasztása és a célokhoz 
rendelése valamilyen ideológiai, filozófiai „abszolút” tudást (episztémé) igényel 
(Körösényi 2005: 233). A vezetőnek tudatában kell lennie, hogy milyen értékek 
mentén kell kialakítani a deliberáció és a részvétel kereteit, s milyen eszközök állnak 
a rendelkezésére annak fényében, hogy mindezt ne korlátozza. Így a vezetés az 
igazság keresését (truth-seeking) és közvetítését (truth-giving) is jelenti. Ennélfogva 
a vezető nem információt oszt meg, hanem kollektív tudást kreál a deliberáció 
során, amely így állandó legitimációt teremt számára. Ebben az értelemben – ahogy 
azt maga Burns is kihangsúlyozta – a vezetés informális oldala válik fontossá az 
értelmiségi, a reformer vagy a forradalmi vezető képében.

Másodrészt, ez az átalakulás abban áll, hogy a vezetők és követők mélyebb, 
morális igényeit vagy millsi értelemben vett magasabb rendű élvezeteket – mint 
a deliberációban való részvételt – elégíti ki, ami egyet jelent a boldogságra való 
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törekvéssel (Burns 2003: 1−3; 227−230). Ez azt is jelenti, hogy a vezetőket és a 
követőket nem saját önérdekük, hanem valamilyen mély altruizmus motiválja.

Harmadrészt a vezetés kulcsmomentumaként a vezető „felemeli”, „felhatal-
mazza” (empowerment: Burns 2003: 25−26; 182−185) a követőit, s így maguk 
is vezetővé, a transzformáció aktív részeseivé válnak. Az átalakulás tehát nem 
kizárólagosan a vezető érdeme. A vezetés célja végső soron a követők kreativitását 
mobilizálni és hasznosítani a deliberatív folyamat során. Ebben az értelemben a 
vezető a hatalmat – Mary Parker Follett fogalmát használva – másokkal együtt 
gyakorolja (power with), ezzel csökkentve a hatalomgyakorlásban rejlő kényszert 
(Tonn 2003: 380–383). Így a hatalom nem egy emberhez kötődik, hanem – ahogy 
Arendt és Habermas is rámutat (Balázs 2003: 123–127) – olyan kollektív képesség, 
amelyet ugyancsak konszenzusnak kell öveznie.

A deliberatív demokrácia kereteinek a kialakítását követően a vezető – akár 
Rousseau felvilágosult, bölcs törvényhozója – dolga végeztével szükségszerűen 
visszalép. Így a deliberatív folyamat fenntartásának feladata és felelőssége is meg-
oszlik a résztvevők között (Barber 1989: 121–125, 2004: 239–240; Gastil 1994: 
960–962; Kuyper 2012). A vezetés ilyen értelemben megosztott gyakorlattá válik, 
amelyben a vezetői szerep rotálódik (Gastil 1994: 958, 962–963; Raelin 2011). 
A vezetők és a követők közötti különbség elmosódik, kapcsolatuk horizontálissá 
válik. A hatalmi távolság lecsökken, a felértékelődött interakciók nyíltak, ame-
lyekben a vezetők és követők egyaránt koaktívvá (kölcsönösen kezdeményező 
szereplővé) válnak.

A transzformatív vezetés középpontjába tehát az a várakozás kerül, amely bizo-
nyos morális elvek, univerzális értékek mentén a vezetők elé valamilyen változás 
elérését tűzi ki. Ilyen elvárás fogalmazódott meg Barack Obamával szemben is 
(Haslam et al. 2011), aki a George W. Bush elnöksége alatt kialakult morális 
válság kezelését, kiemelt szakpolitikai ügyek (egészégügyi reform, klímapoli-
tika) és más szimbolikus kérdések (azonos neműek házassága, fegyverviselés 
korlátozása) megoldását vállalta magára. Hasonló pozíciót vett fel Angela Merkel 
német kancellár is a migrációs válság kapcsán, amelynek definiálásában a biz-
tonsági kérdéseket háttérbe szorítva a humanitárius és az európai integrációs 
problémák (Willkommenskultur) váltak hangsúlyossá (Metz 2017b). Talán még 
szemléletesebb példa Jeremy Corbyn brit munkáspárti vezető esete, aki olyan 
új típusú vezetést hirdetett meg, amely az egyenlőség ideáját előtérbe helyezve a 
követők teljes bevonását és a hatalom ilyen irányú megosztását jelentette (Shaw 
2017). Noha messzemenő következtetéseseket nem vonhatunk le, de jól kive-
hető e három esetben az a vezetői szándék, hogy megfeleljenek a transzformatív 
vezetés kívánalmainak.
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Vezetés az aggregatív-pluralista demokráciában

A második vizsgált elméleti keretünk a klasszikus képviseleti demokrácia koncep-
ciójának modern változatait foglalja magába (Pakulski − Körösényi 2012: 88–93), 
amelyek a vezetés és a demokrácia egy materiális, procedurális olvasatát jelenítik 
meg. Ilyen a Robert Dahl (1956) nevéhez köthető pluralista demokrácia, amely-
ben a politikai folyamatokat a társadalomban jelenlévő, egymástól független, ver-
sengő érdekek indukálják és irányítják, gátat szabva a zsarnokságra törő többségi 
vagy kisebbségi csoportoknak. A képviseleti demokrácia másik megközelítése az 
Anthony Downs (1957) által életre hívott aggregatív demokráciaelmélet, amely 
a politikai folyamatot piaci hasonlattal írja le. Ebben a pártok, a politikusok a 
közjót megtestesítő politikai programokat kínálnak a szavazók támogatásáért. 
Céljuk többséget szerezni, amelyet az átlag medián szavazó preferenciáinak az 
„eltalálásával” érhetik el. Összességében – ahogy azt látni fogjuk – az aggregatív-
pluralista demokrácia alacsonyabb elvárásokat fogalmaz meg, mint azt az előző 
elméleti keretünk tette.

Bemeneti oldal. A politika folyamatát az állampolgárok konvencionális részvétele 
indítja be, amelyben kifejezésre kerülnek az eleve adott (ex-ante) preferenciáik. A 
polgárok önérdek-orientáltak, racionálisak és többé-kevésbé informáltak. Abban 
az értelemben kompetensek, hogy képesek preferenciáikat rangsorolni és felmérni, 
miként maximalizálhatják személyes jólétüket. A szavazás és más konvencionális 
részvételi formák (érdekszervezeti tagság, képviselők megkeresése) megkerül-
hetetlen szerepet kapnak a közakarat megteremtésében. Ugyanakkor a politikai 
részvétel nem csak, hogy nem egyenlő és széles, hiszen a szükséges erőforrások 
(idő, információ) és motiváció egyenlőtlenül oszlik meg (Dahl 1961; Downs 1957; 
Olson 1971), de nem is kívánatos, hiszen az kontraproduktív módon erodálhatja 
a „poliarchia” procedúráinak elfogadottságát (Dahl 1956: 81; 89; lásd még: Krouse 
1982). A preferenciák, a közvélemény tehát fontosabb elemei a demokratikus 
politikának, mint maga az állampolgári részvétel.

A politika folyamata. A politika folyamatát a preferenciák mechanikus, proce-
durális összegzése adja. A preferenciák aggregációja és artikulációja alulról fölfele 
(bottom-up) épül. Különösen nagy hangsúlyt kapnak a demokratikus intézmények 
és procedúrák, mint a választások, a pártok és a reprezentatív intézmények, ame-
lyek szavatolják a közakarat létrejöttét és a kollektív döntések meghozatalát. A 
folyamat a reprezentáció problematikájában csúcsosodik ki. Danilo Zolo (1992: 
76) adaptációs elmélete szerint a reprezentáció azáltal igazolódik, hogy indirekt 
módon betölti az ókori görög poliszok közvetlen demokratikus önkormányzá-
sának az ideáját, a funkcióját. Ennek értelmében a választott politikai szereplők 
mozgástere korlátozott: „delegáltakként” a népakaratnak megfelelően, reszponzív 
módon alakítják a politikát (Dahl 1956: 37; Downs 1962). A választási programok 
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segítségével a preferenciák mandátumokba sűrűsödnek, amelyek így a politika 
tartalmi oldalát is jelentik. A politika folyamata tehát az egyéni preferenciák, érde-
kek és a népakaratot tükröző és megtestesítő közpolitika összekapcsolásában áll.

Kimeneti oldal. Az önérdek által mozgatott politika célja nem egy minél széle-
sebb konszenzus, hanem egy minimális kiterjedésű, de elégséges kompromisszum 
kialakítása. Ezért a szavazás momentuma különösen fontossá válik, hiszen az a 
preferenciák formális összegzését jelenti, amely a reszponzív kormányzás alapja. 
Ennek a kompromisszumnak a rugalmasságát, dinamikáját a versengő, konfron-
tálódó érdekek állandó harmonizációjának kényszere teremti meg.

Vezetéskonstrukció. A vezetés előtt a legfőbb kihívás a politikában rejlő „tökélet-
lenség” leküzdése, amely végső soron az egyéni preferenciák, érdekek és a nép-
akaratot megtestesítő kormányzás összekapcsolását jelenti. Az egyik ilyen szem-
betűnő nehézség a Mancur Olson (1971) nevéhez köthető kollektív cselekvés 
problémája, amelynek értelmében racionális döntés a közös cselekvéstől való 
távolmaradás (a potyautas stratégia). Ennek ellenére a kollektív cselekvés az ese-
tek döntő többségében létrejön. Olson (1971: 174–78) rámutat, hogy a kollektív 
cselekvés problémájára a megoldást a vezetés szolgáltatja, amellyel − ha csak 
ideig lenesen is, de − kapcsolatot teremt a politikusi önérdek és a közérdek között. 
Ennek a magyarázata abban áll, hogy a vezetőnek megéri átvállalni a költségeket 
s kikényszeríteni szelektív ösztönzőkkel a kollektív cselekvést.

Hasonló kihívás elé néz a vezető a közérdek tartalmának (Downs 1962) meg-
határozása kapcsán is. A hiányos informáltság világában, ahogy a hivatalorientált 
politikusok sincsenek teljesen tisztában a választók közérdekről és önérdekükről 
alkotott preferenciáival, úgy az állampolgárok sem tudnak pontos képet alkotni a 
politikai szereplők tevékenységéről, és arról, hogy az miképpen járul hozzá érde-
keik kielégítéséhez. Ennek leküzdése mindkét félnek költséges, ami állandósítja 
a racionális tájékozatlanságot (Downs 1957). A választások során összegződött 
egyéni preferenciák sem jelentenek biztos kapaszkodót, ugyanis miként a szavazási 
paradoxonok (Körösényi 2009b) rámutatnak, nem képesek meghatározni kielégí-
tően a népakaratot. A problémát Downs (1957: 28–29, 1994: 83–87) az önérdek 
axiómájában fogja meg. A vezető cselekvését elsősorban önérdeke határoz meg, 
amelynek a módosítása, a követőkéhez igazítása költséges, így annak minimalizá-
lására törekszik. Másik oldalról megközelítve: a potyautasság a vezetőkre is igaz, 
ugyanis adott esetben ők is keresik a kiskaput annak érdekében, hogy hasznukat 
maximalizálják. A közjó ebben az értelemben a vezető önérdekű cselekvésének 
mellékterméke (Cunningham 2002: 103–104). Lényegében az önérdek és a racio-
nális informálatlanság mozgásteret teremt a vezetésnek azt illetően, mit is kellene 
a vezetőnek tennie a követők egyéni igényeinek a kielégítésére. Ebben az „üres 
térben” (Cunningham 2002: 64–65) a vezetők azt teszik, amiről úgy vélik, hogy 
az megfelel a közérdeknek. A közérdek tehát nem adódik egyértelműen, közvetle-
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nül a politikai folyamat során összegzett preferenciákból. Ugyanis a döntéshozók 
annak tartalmáról csak feltételezésekkel rendelkeznek, amely vagy találkozik az 
állampolgárok erről alkotott elképzeléseivel, vagy nem (Downs 1962). Így a veze-
tőknek érdekükben áll tájékozódni a választói preferenciákról és vállalni az ezzel 
járó költségeket annak érdekében, hogy a szavazatokat elnyerjék.

Közvetlenül a vezetők nem a választói preferenciákat befolyásolják, hanem 
csak azok kielégítéséhez szükséges legjobb közpolitikákról kívánják meggyőzni 
a szavazók többségét (Downs 1957: 87). A preferenciák közvetett módon történő 
befolyásolására mutat rá a rikeri heresztetika elmélet. Ennek értelmében a veze-
tők a választási helyzetet manipulálhatják, strukturálhatják a kívánt eredmény 
eléréséért: bevezethetnek egy új döntési alternatívát, formálhatják a napirendet, 
megváltoztathatják az adott ügy megítélésének dimenzióját vagy akár magát a 
szavazási eljárást (Körösényi 2009a). A vezetés lényegében tranzakciókon, alku-
dozáson, jutalmazáson és büntetésen alapul. Burns (1978) hasonló képet fest le 
a tranzaktív vezetés koncepciójában, amelyet a vezetők és a követők közötti piaci 
cserekapcsolatként ír le. Ennek keretében a vezető ad, és cserébe kér is valamit: 
munkahelyeket szavazatokért, állami szubvenciót kampány-hozzájárulásért. A 
vezetők és a követők önérdekei, céljai, szándékai összekapcsolódnak, de nem 
szükségképpen azonosak. Az önérdekkövető felek egyfajta pragmatista megálla-
podást, kompromisszumot kötnek. Ez a kölcsönös függőség csak addig tart, amíg 
az egyéni érdekek tükröződnek a vezető által felmutatott közérdek képében, azaz: 
a követők azt kapják, amit szeretnének.

A vezetés előtt álló kihívásokhoz elsősorban technikai vagy produktív tudásra 
(tekhné) (Körösényi 2005: 232–233) van szükség. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő 
„kemény” eszközök (Nye 2008), szelektív ösztönzők (Olson 1971: 177) kiválasz-
tása egyszerű technikai probléma. A vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy egy 
képzeletbeli „útmutató” alapján kiválasszon és használjon egy megfelelő eszközt 
céljainak az eléréséhez. A sikeres választási szerepléshez például megfelelő politi-
kai terméket tud létrehozni vagy a megfogalmazott és a választók által támogatott 
célhoz megfelelő közpolitikát tud rendelni. Fontos, hogy a vezetők szervezési 
kapacitásukkal képesek legyenek a jutalmazási és büntetési mechanizmusokat és 
az információs rendszert menedzselni (Nye 2008: 77–80). Ugyancsak szükséges-
nek tűnik, hogy rendelkezzenek bizonyos machiavelliánus erényekkel, amelyekkel 
akaratukat keresztül tudják vinni az alku- és csereszituációkon keresztül, illetőleg 
ki tudnak alakítani és fenntartani egy győztes koalíciót (Nye 2008: 80–84). 

A vezetés problémája – ahogy Downs (1962: 36) fogalmaz – abban áll, hogy a 
demokrácia nem engedheti meg magának, hogy feláldozza a reszponzív kormány-
zást egy hatékonyabb, kreatívabb vezetés érdekében. A vezetőket úgy és olyan 
mértékben kell hatalommal felruházni a közös ügyek rendezéséhez, hogy azzal ne 
vezessék ki a közösséget a demokratikus keretek közül. Tehát a tranzaktív vezetés-
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nek olyan eszközöket, intézményeket és procedúrákat érintő, modális értékekhez 
kell igazodniuk, mint az őszinteség, a méltányosság, a felelősség vagy az egyéni 
elköteleződésések tisztelete (Burns 1978: 426). A megfelelő, ideális intézményi 
környezet és procedúrák gátként állnak a vezetők előtt, amelyek végső soron a 
közérdek felé terelik egyéni ambícióikat (Downs 1994: 87). A tranzakciós vezetés 
tehát formális és elsősorban intézményekhez kötődik (Burns 1978), amely azt is 
jelenti, hogy a politikai vezetés nem egy személyben csúcsosodik ki; az szétoszlik 
a versengő, intézményesült szereplők között (Dahl 1961; Kane et al. 2009).

Ahogy azt leszűrhettük, a vezetők és a követők közötti kapcsolat vertikális, 
hierarchikus. Az elmélet értelmezésében a vezetőknek van a legnagyobb befo-
lyásuk a politikára (Dahl 1961: 7; Downs 1957: 87). A döntések feletti kontrollal 
képesek ugyan a hatalmat gyakorolni a követők fölött (power over), de a szavazók 
ugyancsak kontroll alatt tartják a vezetőket azzal, hogy a döntéseket hozzájuk dele-
gálják, amit később a következő választások során vissza is vonhatnak (Keohane 
2015: 231–233). A helyzetet jól leírja Dahl: „[h]a a vezetők vezetnek, akkor őket is 
vezetik” (1961: 101). Noha a vezetők helyzeti előnyt élveznek – elvégre ezért kell 
őket korlátozni –, a követők rögzített preferenciájuk révén mégis képesek auto-
nómiájukat és proaktív kezdeményezőképességüket megőrizni. Összességében a 
vezetők többnyire reaktív szerepbe kényszerülnek, s csak követik a preferenciák 
és a környezet változását (eventful man, Hook 1955), mert azokra csak közvetve, 
korlátozottan tudnak hatni.

A tranzaktív vezetővel szemben nem fogalmazódnak meg tehát nagy elvárások, 
csupán annyi, hogy a választókat képviselve, akaratuknak megfelelően rendez-
zék az előttük álló ügyeket. Erre tökéletes példa Theresa May brit konzervatív 
miniszterelnök (Taylor 2017; Worthy-Bennister 2017), aki „erős és stabil” veze-
tést ígért a 2017-es parlamenti választások során a Brexit-tárgyalásokhoz. Olyan 
tranzaktív vezetői képet igyekezett megtestesíteni, aki képes a szavazók érdekeit 
képviselni és az elvárt eredményt elérni az Európai Unióval szemben. Az ilyen 
elsősorban feladatorientált stílusból azonban következik, hogy a vezetők eltávo-
lodnak a követőktől, és csak a cserére fókuszálnak, azaz: szavazatokért a kívánt 
eredményt igyekeznek nyújtani.
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Vezetés a vezérdemokráciában

Az elmélet a politikát formáló „vezér”4 köré épül, amellyel a demokrácia egy poli-
tikai értelmezését adja. Ennélfogva a politika itt egybeesik a vezetéssel (politics 
as leadership: Tucker 1995), pontosabban annak egy karakteres aspektusával, a 
hatalom megszerzésével és megtartásával. Az elmélet Joseph Schumpeter és Max 
Weber demokráciaelméletének újrafelfedezésén és annak a tapasztalt politikai 
trendekkel – az elnökösödéssel, a perszonalizációval vagy a pártok és a parla-
mentek hanyatlásával – való összekapcsolásában áll (Körösényi 2005; Pakulski 
− Higley 2008; Pakulski − Körösényi 2012). Az elmélet a demokrácia minimális 
definíciójára (Przeworski 1999) építkezve még alacsonyabbra helyezi a mércét. 
Az alapját a nyílt demokratikus verseny és választások jelentik, ahol a rossz veze-
tőket békés módon le lehet váltani, megvalósítva ezzel az elszámoltatásukat és 
a felelősségre vonásukat (Pakulski − Körösényi 2012: 6–7, 99–103). Ez jelenti a 
vezetés minimális alapját is: azaz a követőknek valós lehetőségük van arra, hogy 
vezetőjük mögül kiálljanak.

Bemeneti oldal. A vezér cselekvése jelenti a katalizátort a politikai folyamatban. 
Kezdeményező, proaktív félként nagyobb autonómiát élvez, amely határozott 
po litikai akaratán és kockázatvállalási készségén nyugszik. A vezetés ebben az 
értelemben a politikai részvétel egy megkülönböztetett formája, amely csak keve-
sek kiváltsága lehet. A vezetők és a követők egyaránt önérdek-orientáltak. Viszont 
amíg az előbbi jobbára tisztában van saját érdekével, addig a követők az életüket 
befolyásoló ügyeken túl irracionálisak és inkompetensek ahhoz, hogy valós poli-
tikai akarattal álljanak elő (infantilizmus-érv: Schumpeter 2006: 258–262). Ennek 
megfelelően a követők preferenciái a politikai folyamat, azaz a vezetés termékeiként 
(ex-post) alakulnak. A követők így passzív reaktív szereplőkké válnak, alárendelőd-
nek a vezetők akaratának. Az állampolgári részvétel a vezetők szelekciójára, politi-
kájuk szentesítésére korlátozódik, amelyet plebiszciter stratégiával és mozgósítással 
generálnak. Így végeredményben itt a vezetők „önkiválasztásról” beszélhetünk.

A politika folyamata. A politika menetét a vezetők hatalomért folytatott versenye, 
választási küzdelme határozza meg (Schumpeter 2006; Weber 1978). Eltérően 
a két tárgyalt elmélettől itt a politikai folyamat felülről lefele (top-down) irányul. 

4 A „vezér” kifejezésünk nem feleltethető meg egy az egyben a vezetőnek, bár sokan szinonima-
ként kezelik (Kiss 2016; Körösényi 2005). Halmazokban gondolkodva: nem minden vezető vezér, 
de minden vezér vezető. A magyar nyelv lehetőséget ad számunkra, hogy megkülönböztessük a 
kisebb változást ígérő, kevésbé hatékony vezetőtől a hősként feltűnő, nagy vezetőt: a vezért. Fontos 
tehát szem előtt tartani ezt az árnyalatnyi jelentésbéli különbséget, ugyanis az kihathat a vezetés 
társadalmilag konstruált koncepciójára. A tanulmányban a vezért a vezérdemokráciában érvénye-
sülő weberi karizmatikus vezető, a schumpeteri innovatív vállalkozó és Machiavelli fejedelmének 
modern koncepciójával azonosítom.
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A hatalom megszerzésének kulcsa a preferenciák manipulálásában, a közérdek 
kialakításában rejlik. Ahogy Schumpeter fogalmazott: „a népakarat a politikai 
folyamat terméke és nem mozgatórugója” (Schumpeter 2006: 263). A vezetők 
akár populista, demagóg eszközökkel is, de igyekeznek új alternatívákat kínálni a 
népakaratra, a közjóra. A folyamat viszont nem egyirányú. A választások alkalmával 
nemcsak a vezetők felhatalmazására nyílik lehetőség, hanem optimális esetben a 
rossz vezetők elszámoltatására is (Körösényi 2007). Fogalmazhatunk úgy, hogy 
a vezetők a választók beleegyezését kérik a kormányzásra.

Kimeneti oldal. A választás, szavazás szerepe abból a szempontból válik kriti-
kussá, hogy az nem a pártprogramról, hanem a vezető személyéről szól. A válasz-
tás a vezetőkbe vetett bizalom mérőeszköze. Ugyanakkor a felhatalmazás nem 
egyszerűen lemondás a közös ügyekben való döntés jogáról, hanem a vezetők 
„felkenése” a vélt vagy valós kollektív problémák megoldására. A politika kime-
netele egy vízió megfogalmazása és elfogadtatása, amely kiutat mutat, megoldást 
kínál a közösséget gyötrő nehézségekre. Amennyiben viszont a probléma nem 
oldódik meg, akkor a vezetőket leváltják.

Vezetéskonstrukció. Az elmélet középpontjába tehát egy erős, különösen hatékony 
vezető kerül, akire kihívásként a közösség „megmentése”, egy válság megoldása 
vár. Így nem csak a hatalom megszerzésében, megtartásában, de a közös ügyek 
rendezésében is hatékonynak kell mutatkoznia a vezetőnek, aki csak különleges 
képességeire és erényeire támaszkodhat. Itt a vezetés olyan személyközpontú 
megközelítéséről beszélhetünk, amely részben az ún. „great man” elméletekből, a 
történelmet formáló vezető ideájából (event-making man; Hook 1955) táplálkozik, 
de mivel nagyobb hangsúlyt helyez a követés mozzanatára, azon túl is mutat. A 
vezér fogalmát három jelentésrétegre bonthatjuk: a karizmatikus vezetőére (Tucker 
1968; Weber 1978, 1989), az innovatív vállalkozóéra (Brooker 2010; Schumpeter 
2006) és Machiavelli újra felfedezett fejedelmére (Lord 2003; Schabert 2013). Az 
egyszerűség kedvéért a karizmatikus vezetés megnevezést használom abban az 
értelemben, hogy az esetünkben magában foglalja ezt a három jelentésréteget.

A karizmatikus vezető személye, személyes motivációja és felelőssége döntő 
jelentőségű. A vezető itt nem valami magasabb morális célért vagy egyszerűen a 
politikából, hanem a politikáért magáért él. Személyes életét teszi fel a politikára. 
A vezér nem egyszerűen proaktívan kezdeményez, és keresi a kockázatot, de a 
hatalom megszerzése és megtartása szükségszerűvé teszi, hogy állandóan inno-
vatív (Schumpeter) és kreatív (Schabert) legyen. A hatalom birtoklásában találja 
meg az önmegvalósítás lehetőségét. Az innovatív politikai alkotás − nyilvánuljon 
az meg az közpolitikai, ideológiai vagy épp intézményes szinten − önértékkel bír 
a vezető számára. Ez jelenti a személyes politikai dicsőségének kulcsát. A cselek-
vés elsősorban gyakorlati tudást (praxisz) igényel (Körösényi 2005: 232–233), 
amelynek értelmében a célokhoz a megfelelő eszközök rendelése a vezető politikai 
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erényein múlik. Itt nem állnak rendelkezésre általános morális elvek vagy technikai 
használati útmutatók, amelyek irányíthatnák a vezető kezét. Weber rámutat, hogy 
esetünkben a hatékonyság és morálitás problémáját miként oldja fel a gyakorlati 
tudás. Értelmezése szerint a hatalomvágy nem lehet öncélú önigazolás, azt kor-
dában kell, hogy tartsa a vezető szenvedélyes ügyszeretete, felelősségérzete és 
szemmértéke (realitásérzéke). Ez a személyes kitettség és jelenlét alapozza meg a 
vezetés felelősségetikai alapjait (Weber 1989: 65–86), amely a választások során 
történő felelősségre vonás eshetőségében: az elszámoltatásban vagy épp a felha-
talmazásban mutatkozik meg.

A szenvedélyes ügyszeretet implikálja az erős víziót és az innovatív politikát, 
amely – ahogy Weber és Schumpeter is hangsúlyoz – önmagában nem elégséges, 
hiszen annak véghezvitelén, hatékony végrehajtásán van a hangsúly (Brooker 2010: 
37; Weber 1978: 242). Itt a politikát állandó bizonytalanság jellemzi, amely a veze-
tőt folyamatos alkotásra készteti (Schabert 2013). Ez egyszerre irányul a hatalom 
megteremtésére és használatára: azaz a befolyásolásra, a népakarat kialakítására, 
illetőleg a politikának a definiálására, értelmezésére. A jelentésadó, rendteremtő 
vezetésre különösen megnő az igény, ha a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság 
szintje megemelkedik egy válság során (Tucker 1968, 1995). Összegezve, a hata-
lom egy másik aspektusa válik hangsúlyossá: a vezetőnek hatalmában áll valamit 
megtenni (power to), azaz alkotni, amire hatalom nélkül nem lenne képes. Olyat 
alkothat, amire nagy szükség mutatkozik, vagy – másik oldalról közelítve – amire 
megteremti az igényt.

A vezetők és követők kapcsolata vertikális, azaz alá- és fölérendeltséget felté-
telez. Az állampolgári kapacitás pesszimista olvasata nem feltétlenül tükrözi, de 
a kapcsolatuk különösen fontos. Noha Weber (1978: 241) a karizmát erényként 
és rendkívüli képességként definiálja, mégis leszögezi, hogy a követők percepciói 
számítanak döntő momentumnak (1978: 242). Így lényegtelen, hogy a karizmának 
van-e tényleges alapja, vagy csak a követők ruházták fel azzal vezetőjüket (Weber 
1946: 295). Érdekes módon a vezér jobban függ a követőitől, mint a korábban 
bemutatott társai. A követők nem elsősorban időtlen univerzális értékekhez, 
ideákhoz, magas morális célokhoz, de nem is pozícióhoz és procedúrákhoz és 
azoknak tulajdonított értékekhez, hanem közvetlenül a vezető személyéhez kötőd-
nek. Ebben az esetben fontosabb, hogy a vezér megtestesítse a közösség értékeit, 
amellyel egyszerre válik a közösség védelmezőjévé és identitásának forrásává. Ez 
a személyes függőségi viszony teszi különösen bizonytalanná kapcsolatukat és 
kritikussá a vezető személyét. A kapcsolat mozgatórugóját a vezetőbe vetett „vak” 
hit, bizalom adja, amelyet a vezető akár el is veszíthet, ha nem bizonyítja képességeit 
és vezetésének szükségszerűségét.

Válságok alatt tehát megnő a kiutat kínáló karizmatikus vezetésre az igény. 
George W. Bush teljes átváltozáson ment keresztül a 2001. szeptember 11-én 
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be következett terrortámadást követően. Határozott politikájával és válságnarra-
tívájával sikerült „hőssé”, karizmatikus vezetővé válnia a szavazók elvárásainak 
megfelelve (Metz 2017a). Ugyancsak ezt a vezetési ideát testesítette meg Orbán 
Viktor a migrációs válság kapcsán. Angela Merkellel ellentétben az eseményeket a 
közösség életét közvetlenül veszélyeztető krízisként festette le. A válság kezelését 
személyes politikai harcaként értelmezte, és erős, karakteres politikai és szakpoli-
tikai választ adott rá (Metz 2017b). Mindkét vezető nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy a közösség és értékeinek hatékony védelmezőjeként jelenjen meg.

Összefoglalás és következtetések 

A demokrácia és a vezetés nem csak igen kontingens fogalmak, de szükségszerűen 
össze is kapcsolódnak, függenek egymástól. A demokrácia három különböző 
ideáját jártuk körbe. Rámutattunk azokra az alappremisszákra, amelyek alap-
ján konstruálják, magyarázzák és igazolják demokráciaképüket. A különböző 
demokráciafelfogások a vezetés más-más formáját igénylik, s különféle kapcsola-
tokat írnak le/elő a vezetők és a követők között. Ezzel a vezetés három lehetséges 
értelmezését alkottuk meg (1. táblázat), amely a maguk értelmezési keretében 
„erős” vezetést jelentenek, és nemhogy nem veszélyeztetik, de inkább erősítik a 
demokráciát.

Jól kivehetővé vált, hogy a különböző demokráciaelméletek eltérő mértékű teret 
engednek s korlátokat szabnak a politikai vezetés számára. A deliberatív-részvételi 
demokráciában a morális, transzformatív vezetés érvényesülhet, amely a megfelelő 
politikai keretek kialakítására törekszik, és a vezetőknek és a követőknek egyenlő 
szerepet határoz meg. Számára a morális haladás és az univerzális értékek érvényre 
juttatása jelenti a célt és egyben a korlátot is. Ez azt jelenti, hogy a vezetőnek 
morális értelemben jobbnak kell lennie a követőinél. Amennyiben a vezető morá-
lis felsőbbsége, kiválósága megkérdőjeleződik, elveszti vezetésének alapjait. Az 
aggregatív-pluralista demokrácia a tranzaktív vezetést írja elő, amely pragmatista 
módon cserével, jutalmazással és büntetéssel teszi lehetővé a kollektív cselekvést, 
és alakítja ki a közérdeket, kiszolgálva a követők igényeit. Ebben az értelemben a 
demokratikus értékeket hordozó intézményi keretek és a rögzített választói pre-
ferenciák jelentik a vezető mozgásterének határait. Ha a vezető e kereteken túllép 
– például túl tágan értelmezi intézményi mozgásterét, vagy egyszerűen politikája 
nem találkozik az állampolgárok preferenciáival –, akkor az retorziót von maga 
után. A helyzeti előnyén túl a vezető ugyanolyan, mint a követői, akik csak annyit 
várnak el tőle, mint egymástól: azt kapják, amit szeretnének. A vezérdemokrácia a 
különösen hatékony vezetőt idézi meg, aki képes kezelni a közösség problémáit. 
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1. táblázat. A vezetés három lehetséges értelmezése a demokráciában

Deliberatív-részvételi 
demokrácia

Aggregatív-pluralista 
demokrácia

Vezérdemokrácia

Bemeneti oldal

Preferenciák ex-post ex-ante ex-post

Állampolgárok közérdek-orientáltak, 
racionálisak, kompe-
tensek és informáltak

önérdek-orientáltak,
racionálisak, kompe-
tensek, de korlátozot-
tan informáltak

önérdek-orientáltak, 
irracionálisak, inkom-
petensek és nem infor-
máltak

Katalizátor közvetlen, informális 
részvétel

közvetett, formális 
részvétel

a vezetés mint a részvé-
tel egy megkülönböz-
tetett formája

A folyamat

Iránya* bottom-up bottom-up top-down

Tartalma a preferenciák több-
oldalú alakítása 
(deliberáció, vita)

a preferenciák mecha-
nikus összegzése 
(aggregáció, artikulá-
ció, képviselet)

a preferenciák  
egyoldalú alakítása 
(manipulálás)

Kimeneti oldal

Szavazás  
szerepe*

másodlagos, de 
elkerülhetetlen: a 
deliberáció időleges 
lezárása

elsődleges: a preferen-
ciák formális összeg-
zése

elsődleges: a vezetők 
kiválasztása, leváltása

Eredmény mindenki által elfogad-
ható méltányos döntés 
(a konszenzus állandó 
keresésével)

kompromisszumon 
alapuló aggregatív 
döntés

kollektív problémák 
megoldása (ellenkező 
esetben a vezető 
leváltára kerül)

A „jó” vezetés

transzformatív vezetés tranzakciós vezetés karizmatikus vezetés

Kihívások és 
célok

a deliberáció és a rész-
vétel kereteinek a kiala-
kítása és a folyamat 
fenntartása 

a kollektív cselekvés és 
a közérdek problémá-
jának megoldása

politikacsinálás  
(a hatalom megszer-
zése és megtartása),  
a közösség problémái-
nak kezelése 

Szükséges  
politikai tudás

episztémé (elméleti, 
filozófiai tudás)

tekhné (technikai, pro-
duktív tudás)

praxisz (gyakorlati 
tudás)
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A karizmatikus vezetés korlátját elsősorban a vezető képességének hiánya jelenti, 
amely abban mutatkozik meg, hogy nem képes segíteni a közösségén és elérni 
saját céljait, vagyis megszerezni és megtartani a hatalmat. A vezető a követőihez 
viszonyítva alkalmasabbnak tűnik a közös problémák kezelésében.

Minden absztrakt elméleti konstrukció addig a pillanatig hasznos, ameddig az 
segít számunkra a világot értelmezni. A felállított elméleti keretünk lehatárolja azt a 
mezőt, amelyben gondolkodhatunk a demokráciáról és a vezetésről. Koncepcióink 
viszonyítási pontokként jelennek meg a politika valóságában. Egy-egy konkrét 
vezetés, vezetői gyakorlat úgy konstruálódik, hogy egyik vagy másik pozícióhoz 
kerül közelebb. Túl az igen vázlatosan felvillantott példákon, még számtalan esetet 
említhettünk volna, de az elemzési keret mélyebb empirikus alkalmazása további 
kutatást igényel.
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