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Elsõ be nyo má sok

Smuk Pé ter má so dik ön ál ló mo no grá fi á ja2

2011 ka rá cso nyá ra je len t meg az Osi ris Ki adó 
gon do zá sá ban. Az Osi ris-köny vek tõl meg -
szo kott mó don ez is rop pant mu ta tós bo rí tó -
val és ele gáns, át lát ha tó, könnyen ol vas ha tó
ti po grá fi á val ren del ke zik. A ke mény kar ton -
kö té sû elõ- és hát la pot a par la men ti ülés te -
rem rõl hal szem op ti ká val ké szült fo tók dí -
szí tik. Kü lö nö sen a cím la pon sze rep lõ kép
ki fe je zõ: a csil lár fe lõ l 360 fo kos szög ben ké -
szí tett kép azt su gall ja, hogy a szer zõ a vizs -
gált kor szak po li ti ká ját mint egé szet kí ván ja
be mu tat ni, a szék so rok tól való tá vol ság pe -
dig arra a po li ti kai sem le ges ség re kész te ti az
ol va sót asszo ci ál ni, amely re az elõ szó ban is
ta lá lunk uta lást, és amely egy po li ti kai tár -
gyú, tu do má nyos mû tõl alap vetõ el vá rás.

A cím sze rint a mû csak nem ne gyed év szá -
zad köz jo gi és po li ti kai ese mé nye i nek össze -
fog la lá sát vál lal ja. En nek tu da tá ban a vas tag -
sá ga alap ján igen csak hosszú nak tûnõ – pon -
to san 480 ol da las – könyv rõl könnyen be lát -
hat juk, hogy va ló já ban nem „túl írt”: ek ko ra
té mát eb ben a ter je de lem ben nem rész le tes
elem zé sek kel, ha nem lé nyeg re törõ, a tren -
dek re, fo lya ma tok ra koncent ráló le írás sal le -
het fel dol goz ni.  Meg jegy zen dõ, hogy az elég -
gé ál ta lá nos és a vizs gá ló dás rop pant szé les
spekt ru mát ígé rõ cí met egy – csak a bel sõ bo -

rí tón ta lál ha tó – al cím pon to sít ja: A har ma -
dik Ma gyar Köz tár sa ság  alkotmány- és par la -
men ta riz mus tör té ne te. E kor rek ció el sõ sor -
ban a cím köz jo gi for du la tá ra vo nat ko zik:
a köz jo gon be lül a mû va ló ban csak az al kot -
mány jog te rü le té re tar to zó kér dé sek re fó -
ku szál. A par la men ta riz mus tör té net mint
mû faj meg je lö lés il lesz ke dik abba a ha zai ha -
gyo mány ba, amely azt köz jog tör té net ként
fog ja fel, s nem kor lá toz za ma gát csu pán a
köz ponti kor mány za ti vi szo nyok be mu ta tá -
sá ra.3 Ugyan ak kor a „po li ti ka” for du lat sze -
re pel te té se a fõ cím ben még is csak in do kolt,
ugyan is – aho gyan arra ké sõbb még ki té rek –
a mû legna gyobb eré nye az a szi nop ti kus lá -
tás mód, amely az al kot mány jog csak nem két 
és fél  évtizednyi fej lõ dé sét ese mé nyek hez
kap csol va, azo kat be mu tat va ma gya ráz za
meg, te hát nem csa lód hat az az ér dek lõ dõ
sem, aki a har ma dik Ma gyar Köz tár sa ság po -
li ti ka tör té ne té re kí ván csi.

Min den kép pen hang sú lyoz ni szük sé ges,
hogy a szer zõ nem elé ge dett meg öt par -
lamenti cik lus tör té né se i nek be mu ta tá sá val,
ha nem szin te a könyv meg je le né sé ig fi gye -
lem mel kí sér te és rög zí tet te a vizs gált te rü -
let ese mé nye it. Er rõl ta nús ko dik a kolofon -
oldal is, amely sze rint a kéz irat 2011. ok tó -
ber 31-én ke rült le zá rás ra. A mû ak tu a li tá -
sa és „fris ses sé ge” vi tat ha tat lan, amely nek
 jelentõségét ta lán nem is most érez het jük,
ami kor a ta va lyi év ese mé nyei még tisz tán
él nek ben nünk, ha nem majd né hány esz ten -
dõ el tel té vel, ami kor kis sé már meg kop nak
em lé ke ink a köz jo gi rend szer át ala kí tá sá nak 
pon tos me ne té rõl, ne tán az al kot má nyo zás
fo lya ma tá ról, vagy ép pen a gaz da sá gi vi lág -
vál ság ra adott sa já tos kor mány za ti vá la szok -
ról.   To váb bá azért is üd vö zöl he tõ az utób -
bi más fél év fel dol go zá sa, mert fel vil lant ja a
2010-ben meg vá lasz tott Or szág gyû lés ál tal
rész ben vég hez vitt, rész ben csak ter ve zett
köz jo gi re for mo kat.
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Szer ke zet

Több prob lé mát kel lett meg ol da nia a szer -
zõnek a mû el ké szí té se so rán. Egy részt egy
szer te ága zó té mát, ese mé nyek ez re it kel lett
éssze rû ter je del mi kor lá tok kö zött fel dol -
goz nia, más részt ezt át lát ha tó an, kö vet he tõ -
en be mu tat nia. E két kö ve tel mény meg va ló -
sí tá sá nak zá lo ga a mû jó fel épí té se.

A könyv nyolc fe je ze tet tar tal maz, ame -
lyek hez elõ szó, iro da lom jegy zék és füg ge lék 
kap cso ló dik. Hu szon há rom esz ten dõ köz -
jog- és po li ti ka tör té ne té nek le írá sát a szer zõ
a par la men ti cik lu sok sze rin ti ta go lás men -
tén vé gez te el. Aho gyan azon ban a har ma -
dik köz tár sa ság tör té ne te sem 1990-ben kez -
dõ dött, s nem is a leg utób bi tel jes par la men ti 
cik lus le zá ró dá sá val ért vé get, az elsõ fe je zet
pro ló gus ként tar tal maz za a Ká dár-kor szak
jel lem zé sét, va la mint a rend szer vál to zás tör -
té ne ti váz la tát. Ugyan így csa tol ja nap ja ink -
hoz a szer zõ az ál ta la be mu ta tott folyama -
tokat: a VII. fe je zet epi ló gus ként írja le a
 második Or bán-kor mány elsõ más fél évét.
A II–VI. fe je ze tek így egy-egy négy éves cik -
lus ra kon cent rál hat nak úgy, hogy tör té ne ti
ke re tük bõl nem szakadnak ki.

A par la men ti cik lu so kat tár gya ló fe je ze -
tek azo nos szer ke zet tel ren del kez nek, ame -
lyek ben az elsõ pont a vá lasz tá sok évé vel, a
har ma dik pe dig a párt rend szer kér dé se i vel
fog lal ko zik. A ket tõ kö zött ta lál ha tó szer ke -
ze ti elem a leg he te ro gé nebb, címe is fe je ze -
ten ként el té rõ, in kább az adott cik lus leg jel -
lem zõbb vo ná sa it eme li ki. 

A „vá lasz tá sok éve” címû ré szek azo nos
vizs gá la ti szem pon tok sze rint to vább ta go -
lód nak. A kam pá nyok kal, a vá lasz tá si ered -
mé nyek kel, a kor mány ala kí tás sal, az ön kor -
mány za ti vá lasz tá sok kal és az adott cik lus
par la ment jé nek jel lem zé sé vel mind az öt  fe-
jezet ben rész le te sen fog lal ko zik a szer zõ. To-
vább erõ sí ti az át gon dolt szer kesz tés rõl ki -
ala kult ké pet az is, hogy ez utób bi rész szin -
tén kö vet ke ze te sen azo nos szem pon tok men -
tén ke rült fel osz tás ra: el sõ ként a par la men -
ti jog gal, majd a par la men ti ülés rend del és
annak vál to zá sa i val, azt kö ve tõ en az el len -

õr zé si funk ci ó val, vé gül a sze mé lyi dön té -
sek kel is mer ked het meg az ol va só.

Ez a faj ta lo gi kus szer ke ze ti fel épí tés szin -
te tál cán kí nál ja a komp ara tisz ti ka le he tõ sé -
gét. Ezt a szer zõ ki is hasz nál ja: a VIII. fe je -
ze tet a par la ment jel lem zõi tör té ne ti össze -
ha son lí tá sá nak szen te li, amely ben a már be -
mu ta tott szem pon tok sze rint te kin ti át e jel -
lem zõk vál to zá sát. A cik lu sok el té rõ párt -
rend sze re i nek össze ve té sét ugyan ak kor hi á -
ba ke res sük: ar ról csak „A ma gyar de mok rá -
cia jel le ge” cí met vi se lõ rész ben ol vas ha tunk 
10-12 sort.4 Ezt el len sú lyo zan dó a szer zõ
nagy hang súlyt he lye zett a sze mé lyi dön -
tések ér té ke lé sé re, amely tu do má nyos ér -
dek lõ dé sé nek ko ráb ban is tár gyát ké pez te a
po liti kai zsák mány elv al kot má nyos kor lá tai
formá já ban.5

Bár a könyv törzs szö ve gé ben is szá mos
– pon to san 54 – táb lá zat te szi át te kint he tõ vé
a tár gyalt té má kat, a füg ge lék ben kü lön ta lá -
lunk össze sí tõ táb lá kat a vá lasz tá si ered mé -
nyek rõl, nép sza va zá sok ról, köz jo gi mél tó sá -
gok ról és párt el nö kök rõl. Nem fe led kez he -
tünk meg azok ról a sta tisz ti kai adat táb lák ról 
sem, ame lyek a né pes ség és a gaz da ság min -
den ko ri ál la po tát hi va tot tak tük röz ni. Ezek
se gí te nek iga zán el he lyez ni a tár sa dal mi va -
ló ság ban azo kat a po li ti kai tö rek vé se ket és
ma ga tar tá so kat, va la mint a jog al ko tás ter mé -
ke it, ame lyek rõl a mû szól. Nem vár ha tó el
egy ek ko ra idõ szak al kot mány- és po li ti ka -
tör té ne tét át fo gó mo no grá fi á tól, hogy rész le -
tes gaz da sá gi és szo cio grá fi ai elem zésekbe bo -
nyo lód jon, azon ban nem le het lég üres tér -
ben be mu tat ni a jog és a po li ti ka hely ze tét
annak tár sa dal mi ke re tei nél kül. Az utol só
fe je ze tet ki vé ve, az ilyen elem zé sek tõl kö vet -
ke ze te sen tar tóz ko dó mû prak ti ku san ol dot -
ta meg ezt az el lent mon dást: aki ma gya ráz ni
sze ret né a be mu ta tott po li ti kai ese mé nye ket, 
illetve azok le het sé ges tár sa dal mi-gaz da sá -
gi oka i ra kí ván csi, egy részt a bõ sé ges és pon -
tos láb jegy zet be li hi vat ko zá sok ra tá masz -
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kod hat, más részt maga is le von hat bi zo nyos
kö vet kez te té se ket a füg ge lék se gít sé gé vel. 

Még e táb lá za tok nál is hasz no sabb rész e a
füg ge lék nek az ún. Köz jo gi esett ár. Ez té ma -
kö rön ként tar tal maz za a leg fon to sabb jog -
sza bá lyo kat és al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za -
to kat, sõt egy út tal cím mu ta tó ként is funk -
cionál. Ez szin tén a már em lí tett össze ha -
sonlí tást te szi le he tõ vé jog te rü le ten ként, jog -
intézményenként, illetve könnyeb ben kö -
vet he tõ vé te szi ezek fej lõ dé si irá nya i nak át -
te kin té sét.

„Pár hu za mos in do ko lás” a több sé gi
jel le gû ma gyar de mok rá cia mel lett

A könyv utol só fe je ze te nem csak a par la -
ment jel lem zõ i nek át te kin té sét tar tal maz za,
ha nem a po li ti kai zsák mány elv vel is rész le -
te sen fog lal ko zik. A fe je zet har ma dik pont ja 
ko ro náz za meg a mû vet: szin té zis ként a ma -
gyar de mok rá cia jel lem zé sé re tesz kí sér le tet. 
E re cen zió ke re té ben is csak e rész tar tal mi
is mer te té sé re szo rít ko zom, az eb ben talál -
ható kö vet kez te té sek ugyan is al kal ma sak ar -
ra, hogy a kö tet ben sze rep lõ fo lya ma to kat
össze gez ve mu tas sák be. 

Az elem zés hez a ha zai szak iro da lom ban
Kö rö sé nyi And rás ál tal meg ho no sí tott lijp -
har ti mo dellt6 al kal maz ta a szer zõ. En nek
ke re té ben 12 is mérv ér té ke lé se nyo mán fog -
lal ál lást a ma gyar de mok rá cia jel le gé rõl, az -
az több sé gi vagy kon szen zu sos mi vol tá ról.
A mo dell lé nye ge, hogy va la mennyi is mér -
vet egy öt fo ko za tú (több sé gi – kö ze lebb a
több sé gi hez – köz tes – kö ze lebb a kon szen -
zu sos hoz – kon szen zu sos) ská lán kell el he -
lyez ni, s az egyes is mér vek nél sze rep lõ ér té -
ke lé sek össze sí té sé vel raj zol ha tó ki a po li ti -
kai rend szer természete.

A szer zõ Kö rö sé nyi And rás ko ráb bi meg -
ál la pí tá sa i val el len té te sen – vagy ép pen az
azok ból ki mu tat ha tó vál to zá si irány nak meg -
fel elõ en – a ma gyar de mok rá ci át annak több -

ségi tí pu sá hoz kö ze lebb ál ló nak jel lemzi.
A 12 ér té ke lé si szem pont kö zül az aláb bi ak -
ban né gyet vizs gá lok rész le te seb ben.

Az Al kot mány te kin te té ben Smuk Pé ter
el ve ti Kö rö sé nyi And rás nak az Al kot mány
tisz tán kon szen zu sos vol tá ról ki ala kí tott ál -
láspont ját, mi vel az al kot mány mó do sí tás ab-
szol út mi nõ sí tett több sé get igény lõ sza bá lya 
a prak ti kus mo di fi ká ci ó nak nem tu dott gá -
tat szab ni, s „az al kot má nyo zás le gi ti má ci ós
alap ját az elit ön ér de ké nek kö ve té se gyor san 
ki kezd te”7. Ez ugyan két ség te len tény, de
a ma gyar de mok rá cia kon szen zu sos vol tát
ön ma gá ban nem cá fol ja: az „eli tek pak tu -
ma”, ame lyek tár gya ként a szer zõ az EU-
ügye ket és a kép vi se lõi költ ség té rí tést ne ve -
sí ti is, ép pen a min den ko ri kormány és el -
len zék együtt mû kö dé sét bi zo nyít ja. Emel -
lett arra is fel sze ret ném hív ni a fi gyel met,
hogy a ke rek asz tal-tár gya lá so kon, majd az
al kot mány bí ró sá gi gya kor lat ban is ki sebb -
ség vé del mi esz köz ként, te hát kon szen zust
kény sze rí tõ in téz mény ként sze rep lõ mi nõ -
sí tett tör vény al ko tás – és al kot má nyo zás –
öt és fél éven ke resz tül, te hát a vizs gált idõ -
szak mint egy 25 szá za lé ká ban mû kö dés kép te-
 lennek bi zo nyul(t) a két har ma dos kormány -
többség meg lé te miatt. Bár az 1994–1998-as
par la ment kor mány ol da lá nak – fé lig meg -
valósult – ön kor lá to zá sa a köz jo gi in téz mény-
 rendszer ki szol gál ta tott sá gát még lep lez te,
2010 után a több sé gi de mok rá cia s a két -
harmad „min den ha tó sá ga” napi gya kor lat tá
vált.8

A szer zõ ki eme li, hogy a de mok rá cia kon -
szenzusos vol tát nem csu pán a par la men ten
be lü li ki sebb sé gi jo gok ga ran tál ják, ha nem
az Or szág gyû lés köz jo gi kor lá tai is. A köz -
jo gi kor lá tok lé te zé se vi tat ha tat lan, ugyan -
ak kor sze re pük re la tív. Ez egy részt a po li ti -
kai zsák mány elv bõl és a par la ment sze mély -
ze ti funk ci ó já ból ered: aho gyan arra Smuk
Pé ter is rá mu tat, a zsák mány szer zés „for má -
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li san min den olyan po zí ci ót érint, ame lyet
az adott pil la nat ban fenn ál ló po li ti kai több -
ség »meg ka pa rint hat«”9. Ha eh hez még fi -
gyelembe vesszük a szer ve zet ala kí tás sal meg -
szerezhetõ po zí ci ó kat, könnyen be lát ha tó -
vá vá lik, hogy az Or szág gyû lés el len sú lyát
je len tõ szer vek élé re a – meg fe le lõ, sok eset -
ben két har ma dos több ség ben lévõ – kor -
mány ol dal vá laszt hat ve ze tõt akár a ko ráb bi 
ve ze tõ cik lu sá nak le jár ta elõtt is.10 Sok kal
mar kán sab ban mu tat ja az Or szág gyû lés  óriási 
moz gás te rét az al kot má nyo zó és tör vény -
ho zó ha ta lom egy be esé se. Nor ma tív ér te -
lem ben ne he zen be szél he tünk köz jo gi kor -
lá tok ról ott, ahol ki zá ró la go san a par la ment
ha tá roz hat ja meg a sa ját kor lá ta i nak sze re -
pét, sõt lé tét. Kér dés ugyan ak kor, hogy de
fac to él-e ezen ha tal má val a Tisz telt Ház,
vagy „pi hen te ti ere jét”. Kü lö nö sen az utób -
bi két év ben nyil ván va ló, hogy az Or szág -
gyû lés nem riad vissza a prak ti kus al kot má -
nyo zás tól sem11, amely nek pél dá ja volt az
alkot mány bí ró-je lö lé si sza bá lyok meg vál toz -
tatása. Vég sõ so ron te hát az Al kot mány ma -
gá ba kó dol tan hor doz ta a több sé gi de mok -
rá ci át: az al kot má nyo zó ha ta lom Or szág -
gyû lés hez te le pí té sét a mi nõ sí tett több ség gel 
való mó do sít ha tó ság nem el len sú lyoz ta. Ez
több te rü let re ve zet át min ket: egy részt a vá -
lasz tá si rend szer re, más részt a köz vet len de -
mok rá ci á ra, har mad részt pe dig az elit stra té -
gi ák ra.

Mind há rom fen ti te rü let a de mok rácia
 jellegének egy-egy is mér ve is. A vá lasz tá -
si rend szer függ vé nyé ben ér vé nye sül het a
több sé gi de mok rá cia va ló di kor lát ja ként a
mi nõ sí tett több ség: ha a vá lasz tá si rend szer
fe lül rep re zen tál ja a gyõz tes pár tot, könnyen 
meg sze rez he tõ vé vá lik a két har ma dos több -
ség. A ma gyar vá lasz tá si rend szer ilyen nek

bi zo nyult: „Ma te ma ti kai tény […], hogy egy 
po li ti kai ol dal 50% fe let ti tel je sít mé nye már
két har ma dos par la men ti több sé get ered mé -
nyez.”12

A köz vet len de mok rá cia kap csán Smuk
Pé ter sze rint nem be szél he tünk „ar ról, hogy 
a köz vet len de mok ra ti kus ha ta lom gya kor -
lás va ló já ban kon szen zu sos de mok ra ti kus ele-
meket erõ sí te ne a ma gyar po li ti kai rend szer -
ben.”13 Ezt egy részt a nem zet kö zi szer ve ze -
tek ben való rész vé te lünk rõl dön tés le gi ti mi -
tá sá ra hasz nált nép sza va zás sal, va la mint az
al kot mány meg erõ sí té sé re jo gi lag igény be
vehe tõ re fe ren dum tól tar tóz ko dás sal ma gya -
rázza a szer zõ.

Kü lö nö sen a nép sza va zás tól való tar tóz -
ko dás és a vá lasz tó pol gá ro kal kot má nyo zó
ha ta lom ból való köz vet len ré sze se dé sé nek
el vo ná sa utal a ma gyar po li ti ka eli tis ta jel le -
gé re. Az eli tiz mus, az elit stra té gi ák is mér ve
nem sze re pel Lijp hart rend sze ré ben, s a vizs -
gá ló dás kö ré be vo ná sa is meg kér dõ je lez he -
tõ. Egy fe lõl tá mo gat ha tó mint vizs gá la ti is -
mérv, mi vel a po li ti kai rend szer rõl re le váns
in for má ci ó kat hor doz. Ugyan ak kor azt is
ész re kell ven nünk, hogy az eli tiz mus nem a
de mok rá cia rend sze rén be lül ta nul má nyoz -
ha tó, ha nem pont el len té te sen, a de mok rá -
cia el len tét pár ja ként.14 Ma gya rán a demok -
rácia kon szen zu sos vagy több sé gi jel lege
köz ti meg kü lön böz te tés so rán az elit stra té -
gi ák nem ér té kel he tõ ek, hi szen azok si ke re
és el ter jedt sé ge va ló já ban a de mok rá cia ér vé -
nye sü lé sét szû kí ti, ek kép pen má sod la gos sá
vá lik a de mok rá cia jel le ge, ha de mok rá ci á -
ról sem, vagy le ga láb bis kor lá to zott értelem -
ben be szél he tünk. A köz jo gi és ál lam el mé le ti 
sza ki ro da lom is ha gyo má nyo san a több sé gi
el vet kép vi se lõ de mok rá ci á val ál lít ja szem be 
a ki sebb ség ural mát meg tes te sí tõ elitelmé -
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po li ti kai zsák mány szer zés kap cso la tát és le het sé ges gát -
ja it. Lásd: SMUK: Ma gyar köz jog…, i. m., 421–439. p.

11 Prak ti kus al kot má nyo zás alatt az al kot mány mó do sí tá -
sok kö zül azo kat ér tem, ame lyek azért vál tak szük sé ges -
sé, mert az adott kér dés ala cso nyabb jog for rá si szin ten
való sza bá lyo zá sa al kot mány el le nes nek bi zo nyult.

12 SMUK: Ma gyar köz jog…, i. m., 443. p.
13 Uo.
14 Kö rö sé nyi el sõ sor ban az elit stra té gi ák mint ér té ke lé si

 ismérvek vizs gá ló dás kö ré be vo ná sát az zal in do kol ja,
hogy az al kal ma zott mo dell is az ún. ko ope ra tív elit -
stratégia elõ fel te vé sén alap szik, amely a konkordancia -
demokrácia iro dal má ban, s Lijp hart nál is meg je le nik.
KÖRÖ SÉ NYI And rás: A ma gyar po li ti kai rend szer, Bu da -
pest, Osi ris, 1998, 371. p.



leteket.15 Te hát a ma gyar po li ti kai rend szer
elem zé se elsõ lép csõ jé nek annak eli tis ta vagy
de mok ra ti kus vol ta köz ti vá lasz tást tar tom,
s e kér dés el dön té sét kö ve tõ en ér de mes
elmé lyedni vagy az eli tiz mus, vagy a de -
mok rá cia jel leg ze tes sé ge i ben.16 Ki vált kép -
pen hang sú lyos len ne ezen szem pon tú vizs -
gá lat ab ban az or szág ban, amely nek vizs gált
po litikai rend szer e egy olyan rendszerválto -
zásból ere dez te ti ön ma gát, amely már-már
köz hely sze rû en az „eli tek pak tu ma ként” is
aposzt ro fál ha tó.

A bõ ví tett lijp har ti mo dell is mér vei kö -
zül négy re tér tem ki rész le te seb ben, azon -
ban ezek bõl is lát ha tó, hogy azok el kü lö -
nült vizs gá la ta is re le váns in for má ci ók hoz
ve zet, össze füg gé se ik hang sú lyo zá sa azon -
ban el engedhetetlen, hi szen az egyes is mér -
vek köl csön ös egy más ra ha tá sa erõ sí ti a ma -
gyar de mok rá cia több sé gi jel le gét. A nem -
zet kö zi jogi és po li ti kai kont roll me cha niz -
mu sok nél  kül a fe lül rep re zen tá ló vá lasz tá si
rendszer alap ján meg ala ku ló, mi nõ sí tett több -
ség gel al kot má nyoz ni ké pes, nép sza va zás sal
alig kor lá toz ha tó par la ment képe raj zo ló dik 
elénk, amely nek két har ma dos több sé ge sem 
a po li ti kai elit vele ver seny zõ el len zé ki ere -
jé vel, sem pe dig a vá lasz tó pol gá rok kal nem
kény sze rül meg ál la po dás ra. E mo dell ben te -
hát nem a komp ro misszum, ha nem egy ér -
tel mû en a több ség vá lik hang sú lyos sá.

El te kint ve az elit stra té gi ák kal kap cso la -
tos meg ál la pí tá sa im tól, a fe je zet elvitatha -
tatlan ér de mé nek tar tom azt, hogy nem pil -
la nat ké pet ké szí tett ma gyar po li ti kai rend -
szer rõl, ha nem annak vál to zá sa it kí ván ta
meg ragadni. Eh hez szi lárd ala pot nyúj tott
Kö rö sé nyi And rás ál tal ké szí tett táb lá -
zat, amely egy sze rû en át te kint he tõ vé te szi 

az egyes is mér vek ér té ke lé sét, és amellyel
össze sít he tõ ek azok. A ma gyar de mok rá cia
há rom idõ sza ka ke rült vizs gá lat alá ezek sze -
rint a szem pon tok sze rint: a rendszervál -
tozás, az ez red for du ló és a 2010-es köz jo -
gi re form. Egy ér tel mû en le ol vas ha tó a táb -
lázatról az a trend, amely ha zánk po li ti -
kai rend sze rét kis lé pé sek kel, de fo lya ma to -
san és ki len gé sek nél kül tol ja a rendszervál -
tozáskor jel lem zõ, kon szen zu sos hoz kö ze -
lebb álló de mok rá ci á tól az in kább több sé gi
tí pu sú felé. Va la mi vel több mint két év ti zed
alatt az öt stá ci ó ból álló rend szer há rom „ál -
lo má sán” volt el he lyez he tõ a ma gyar de mok -
rá cia. A rend szer vál to zás éve i ben „a konszen - 
zu sos hoz kö ze lebb esõ”, az ez red for du ló kö -
rül „köz tes”, 2011-ben a több sé gi hez állt kö -
ze lebb ha zánk po li ti kai rend szer e. To váb bi
ér de kes ség, hogy nincs olyan is mér ve e mo -
dell nek, amely ki lóg na e több sé gi irány ba
mu ta tó trend bõl. 

A mû he lye a szak iro da lom ban

Ta lá ló fel ütés sel in dul az Elõ szó, ami kor
arra mu tat rá, hogy egy szer re könnyû és ne -
héz a rend szer vál to zás ha zai al kot mány- és
po li ti ka tör té ne tét ku tat ni. Egy szer re sza kad 
ugyan is rá a ku ta tó ra óri á si mennyi sé gû for -
rás: ko ra be li új ság cik kek, s az utób bi év ti -
zed bõl in ter ne tes for rá sok is. A for rás bõ ség
azon ban ket tõs csap dát rejt: ki kell tud ni vá -
lasz ta ni a hi te les for rá so kat, va la mint éssze -
rû ha tá rok közé kell szo rí ta ni a tár gya lan dó
té mát is. Ezt a ki hí vást a szer zõ tel je sí tet te,
ami rõl az iro da lom jegy zé ket át te kint ve is
meggyõ zõd he tünk. A csak nem 400 té telt tar-
tal ma zó bib li og rá fia túl nyo mó több sé gét a
Ma gyar or szág Po li ti kai Év köny ve címû ki -
advá nyok ban meg je lent ta nul má nyok te -
szik ki, de HVG, illetve más fo lyó ira tok ha -
sáb ja i ról szár ma zó cik kek kel is ta lál koz ha -
tunk a hi vat ko zá sok kö zött. Ter mé sze te sen
a rend szer vál to zást és a har ma dik köz tár sa -
ság po li ti ka tör té ne té nek egé szét vagy ré szét
fel dol go zó mo no gra fi kus mû vek sem hi á -
nyoz nak az iro da lom jegy zék bõl.

98 Magyar Közigazgatás – Szemle

15 Lásd Bó dig Má tyás át te kin té sét a de mok rá cia és elit -
elmé le tek rõl: BÓDIG Má tyás: Kon szen zus, rész vé tel,
több ség. Az ál lam és a de mok rá cia vi szo nyá nak el mé le -
tei = Ál lam el mé let I., szer k. TAKÁCS Pé ter, Szent Ist ván 
Tár su lat, Bu da pest, 2009, 210–228. p.

16 Az elit stra té gi ák nak a lijp har ti mo dell be való il leszt he -
tõ sé gé vel kap cso la tos ne héz sé get mu tat ja az is, hogy az
is mér ve ket össze fog la ló táb lá zat ban a szer zõ nem sze re -
pel te ti azt.
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Nem hagy ha tó em lí tés nél kül, hogy e mo -
no grá fi ák vagy a Smuk Pé ter mû vé ben tár -
gyalt nál rö vi debb kor szak be mu ta tá sát vál -
lal ják17, vagy olyan idõ sza két, amely csak
rész ben fedi a rend szer vál to zást kö ve tõ év ti -
ze de ket18, vagy csak egy-egy sze le té re kon -
cent rál nak a po li ti ká nak, köz jog nak19, te hát 
már cél ját te kint ve is rit ka al ko tást is mer he -
tünk meg e re cen zió tár gyá ban. Több olyan
könyv vel ta lál koz hat tunk már, ame lyek leg -
alább cí mük alap ján in do kol ják leg alább rö -
vid össze ve té sü ket e mun ká val.

Kéri Lász ló A rend szer vál tás kró ni kája
1988–2009 címû mun ká ját vél het jük e mû -
höz leg kö ze lebb ál ló nak, azon ban a két
könyv tel je sen el té rõ meg kö ze lí tés mód dal
ren del ke zik. Kéri „kró ni ká ja” al bum jel le gû, 
amely szám ta lan fo tó val il luszt rál ja – az
ezek sze rint 2009-ig tar tó – rend szer vál tás
tör té ne tét. Az ese mé nye ket csu pán kro no -
lo gi ku san, re la tí ve rö vid ter je de lem ben mu -
tat ja be, a hang súly érez he tõ en a fény ké pek
felé to ló dik el, a szö veg szó hasz ná la ta, stí lu -
sa is kö ze lebb áll a pub li cisz ti ká hoz, mint a
tu do má nyos mû é hez. 

Rom sics Ig nác tör té nész pro fesszor  A har -
ma dik Ma gyar Köz tár sa ság 1989–2009 címû
köny vé hez ké pest alap ve tõ en két as pek tus -
ban nyújt nó vu mot a re cen zált mû. Egy -
részt a két mo no grá fia ter je del me je lenti
az el té rést: míg Rom sics pro fesszor 108 ol -
dalban mu tat ja be a rend szer vál to zás tól el -
telt két év ti zed tör té ne tét, ad dig Smuk Pé ter

csak nem 500 ol da lon ke resz tül tag lal ja azt.
Már a két könyv hossza is sej te ti az el té rõ
mély sé gû, rész le tes sé gû té ma fel dol go zást.20

A má sik hang sú lyo zan dó kü lönb ség az el -
múlt hu szon egy né hány év be mu ta tá sá nak
némi leg el té rõ szem pont ja: Rom sics köz -
történetet írt, míg Smuk al kot mány- és po li -
tikatör té ne tet. Ugyan a ket tõ nek számos
met szés pont ja van (pár tok, vá lasz tá sok, na -
gyobb je len tõ sé gû tör vé nyek stb.), egy al -
kot mány- és po li ti ka tör té ne ti mû tõl azon -
ban spe ci á lis is me ret anyag köz ve tí té sét vár -
juk – sze ren csés eset ben a köz tör té net ke re -
te i be ágyaz va – amit meg is ka punk.

Fi gye lem re mél tó, hogy a szak iro da lom
vo nat ko zó rész e, és így egy út tal a szer zõ
ren del ke zé sé re álló for rá sok meg ha tá ro zó
há nya da is olyan szer zõk tol lá ból szü le tett,
akik töb bé-ke vés bé ma guk is ak tív ré sze sei
és ala kí tói vol tak az el múlt idõ szak po li ti ká -
já nak.21 E for rá sok meg ke rül he tet le nek, de
még a leg ob jek tí vebb szer zõ is a sa ját né zõ -
pont já ból tud ja le ír ni azt, amit sze mé lye sen
is át élt, így ha nem is egy ol da lú, de le ga láb -
bis szub jek tív ér té ke lést, sõt be mu ta tást ad.
Az aka dé mi ai, ku ta tói meg kö ze lí tés „par -
lamenti szék so rok tól való tá vol ság tar tá sa”,
va la mint a le he tõ leg szé le sebb, sok szí nû for -
rás hasz ná lat miatt ol va só ként biz to sak le he -
tünk ben ne, hogy a har ma dik Ma gyar Köz -
tár sa ság al kot mány- és po li ti ka tör té ne té rõl
ob jek tív ké pet kap ha tunk e mû elolvasá -
sával.

17 RIPP Zol tán: Rend szer vál tás Ma gyar or szá gon 1987–1990,
Bu da pest, Nap vi lág, 2006.; ROM SICS Ig nác: Volt egy szer
egy rend szer vál tás…, Bu da pest, Ru bi con-Ház, 2003.;
KUL CSÁR Kál mán: Két vi lág kö zött. Rend szer vál tás Ma -
gyar or szá gon 1988–1990, Bu da pest, Aka dé mi ai, 1994.;
LEN GYEL Lász ló: Párt ház ból pa lo tá ba, Bu da pest, He li -
kon, 1998.

18 BIHA RI Mi hály: Ma gyar po li ti ka 1994–2004, Bu da pest,
Osi ris, 2005.

19 SÓLYOM Lász ló: Az al kot mány bí rás ko dás kez de tei Ma -
gyar or szá gon, Bu da pest, Osi ris, 2001.; JÁRAI Zsig mond:
A pénz be szél, Bu da pest, Heti Vá lasz Ki adó, 2007.;
BOZÓ KI And rás: Po li ti kai plu ra liz mus Ma gyar or szá gon,
Bu da pest, Szá zad vég, 2003.; MÜL LER György: Kor -
mány ról kor mány ra a rend szer vál to zás utá ni Ma gyar or -
szá gon. An tall tól Gyur csá nyig, Bu da pest, Ma gyar Köz -
löny Lap- és Könyv ki adó, 2008.

20 Min den kép pen meg kell je gyez ni, hogy Rom sics Ig nác
köny ve a Ma gyar or szág tör té ne te címû so ro zat 23. kö te -
te ként je len t meg, ami a re la tí ve rö vid nek tûnõ ter je del -
mét is meg ma gya ráz za.

21 Így pél dá ul: HORN Gyu la: Azok a ki lenc ve nes évek…,
Bu da pest, Kos suth, 1999.; BIHA RI: i. m.; BOZÓ KI: i. m.;
JÁRAI: i. m.; KUL CSÁR: i. m.; SÓLYOM: i. m. Ér de kes,
hogy Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nö ki ta pasz ta la ta i ról 
szóló mo no grá fi á já ra nem ta lá lunk hi vat ko zást, s az iro -
da lom jegy zék ben sem sze re pel – SÓLYOM Lász ló: Egy
el nök ség le nyo ma ta, Bu da pest, Szá zad vég, 2010. 




