
E L N Ö K I VAGY PARLAM ENTÁRIS R E N D SZ E R ?

FARAGÓ BÉLA

Kell-e választani?

Franciaország példája — ahol százötven év alatt több mint tizenöt 
különböző típusú alkotmányos rendszert kipróbáltak — világosan mu
tatja; a demokrácia intézményes berendezkedését illetően nincs általá
nos értékű modell, mely képes lenne meghatározni egy elvontan „jód
nak nevezhető megoldást. Mi több, a francia politikai válságok sorozata 
azt sugallja, hogy a demokratikus rendszerek mindegyike önellentmon
dásos: hiszen egyfelől a demokrácia legfontosabb alapelve megköveteli 
a hatalmi ágak szigorú szétválasztását, másfelől azonban az államok 
mindennapi élete, a politikai praxis nem képzelhető el a hatalmi ágak 
— főként a törvényhozó és végrehajtó hatalom —- aránylag szoros 
együttműködése nélkül. Ha tehát mégis van a világon néhány működő 
rendszer, az inkább valami külső „csoda” eredménye, mely igazán nem 
az intézmények logikájától, hanem az illető országok történelmi és 
társadalmi körülményeitől függ.

AZ ELNÖKI RENDSZER BELSŐ ELLENTMONDÁSAI

Az elnöki rendszer, amely szigorúan alkalmazza a hatalmi ágak szétvá
lasztásának elvét majdnem „szükségszerűen” idéz elő konfliktust a 
végrehajtó és törvényhozó hatalom között. Bár az elvek értelmében az 
egyik hatalmi ág sem kötelezheti a másikat, a gyakorlatban mindkettő
nek szüksége van a másik közreműködésére: a törvényhozásnak azért, 
hogy az általa képviselt népakarat törvénybe foglalásának gyakorlati 
eredménye is legyen, az elnöki végrehajtásnak pedig azért, hogy meg
kapja azokat az eszközöket .(költségvetés, megfelelő törvényhozás stb.), 
melyek nélkül az ország vezetése és az államfő által képviselt politikai 
célok megvalósítása elképzelhetetlen lenne. Az elnöki rendszer belső
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logikája tehát mondhatni automatikusan konfliktust eredményez- A  
konfliktus „természetes” feloldása pedig nem más, mint az államcsíny, 
majd hol az egyik, hol a másik hatalmi ág „diktatúrája”.

A politikai krízisekben bővelkedő francia történelem mindenesetre 
mindkét „megoldásra” szolgál példával.

A két hatalmi ág konfliktusa a francia forradalom véres periódusában 
előbb a törvényhozó „javára” dőlt el. Az 1789j:es alkotmányos monar
chia ugyanis nagyjából az elnöki rendszerre jellemző jogosítványrend
szert valósította meg — természetesen azzal a fontos különbséggel, hogy 
a végrehajtó hatalmat gyakorló államfő nem választás eredményeként 
került hivatalába. Mindenesetre a nemzetgyűlés és az uralkodó között 
hamarosan jelentekezett az elkerülhetetlen konfliktus: míg a király az 
alkotmányban biztosított vétójogára hivatkozott, a képviselők a nemzeti 
szuverenitás elsődlegességét kívánták érvényesíteni. A „mérkőzés” vég
eredménye ismeretes: XVI. Lajost a törvényhozók halálra ítélték, majd 
a hatalmat a törvényhozáson belül jelentkező végrehajtó bizottság 
sajátította ki magának — a „Térreur” révén.

De a legtöbb esetben az elnöki típusú francia alkotmányok belső 
ellentmondása a végrehajtó hatalom államcsínyjéhez vezetett. így az 
1848-as elnöki rendszer — ahol előbb III. Napóleont köztársasági 
elnöknek választották meg a költő Lamartine-nal szemben — két évvel 
később a II. Birodalom rendszerébe fulladt, a már megtapasztalt bona- 
partista módszerek felújítása révén.

Mindenesetre a francia történelem folyamán a hatalmi ágak merev 
elkülönítése nem tette lehetővé a demokratikus rendszer fennmaradását. 
Francia földön az elnöki rendszer hatalmi versengése vagy a Robes- 
pierre-féle totalitarizmus, vagy a napóleoni diktatúra nem demokratikus 
megoldásaiban oldódik fel.1

A PARLAMENTÁRIS RENDSZER BELSŐ ELLENTMONDÁSAI

Az 1958-ig tartó százötven éves intézményes tévelygés azt is megmutatta 
a franciáknak, hogy a parlamentáris rendszer sem kevésbé ellentmon
dásos — bár itt a krízisek nem annyira drámaiak, s a „megoldások” sem 
olyan radikálisak.2

A  probléma itt az, hogy a végrehajó hatalmat gyakorló kormány, 
amely a parlament ellenőrzése alatt áll, könnyen a törvényhozók játék
szerévé válhat. Az ismétlődő kormányválságok3 elkerülésére így nincs 
semmilyen intézményes garancia, s azt sem biztosítja semmi, hogy az 
állam sorsáért felelős vezetés a napi pártpolitika rövidtávú perspektíváin 
túl alkalomadtán képes meghozni azokat a szükséges, de népszerűtlen 
intézkedéseket is, melyekre az országnak elkerülhetetlenül szüksége van. 
A  Harmadik és a Negyedik Köztársaság nyolcvan éve alatt a kormányok 
sorozatos válsága4 és a vezetés bénultsága mindenesetre megakadályoz
ta, hogy a történelem kihívásaira a franciák megtalálják az igazán 
megfelelő választ: a második világháború, vagy az algériai események
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felkészületlenül találták az országot, s a történelmi kihívás a társadalmi 
megrázkódtatással együtt mindkét alkalommal a politikai rendszer 
krízisét is jelentette.

A RENDSZER VÁLSÁG 
STRUKTURÁLIS SZÜKSÉGSZERŰSÉGE

Elméleti síkon tehát mind az elnöki mind a parlamentáris rendszer belső 
ellentmondásokkal küzd: a hatalmi ágak közötti konfliktus úgymond 
„strukturális” szükségszerűség. Nincs tehát általános érvényű mechaniz
mus, amelyet csupán alkalmazni kell a demokráciát megvalósítani akaró 
országokban. Ellenkezőleg, a legtöbb újdemokratikus társadalom első 
lépései az egyik vagy a másik intézményrendszer meghonosítása során 
előbb-utóbb krízishez vezetnek, mely az elnöki megoldás esetében a 
diktatúra, míg a parlamentarizmus tévelygései során a nem kevésbé 
káros anarchia formájában jelentkezik.

A „LÉTEZŐ” NYUGATI DEMOKRÁCIÁK

A  gyakorlatban azonban mégis van néhány szilárdan működő demokrá
cia, s az alapvető kérdés az, hogy mi teszi lehetővé fennmaradásukat, ha 
az intézményes mechanizmusok ezt maguk nem garantálják. A kétféle 
rendszer működése a valóságban minden esetben sajátos körülmények
nek, főleg a történelmi tradíció és az idők folyamán kialakult társadalmi 
habitusoknak eredménye. A probléma tehát — a poszt-totalitárius, 
új demokratikus országok szempontjából — az, mennyire lehet a műkö
dőképes demokráciának kedvező körülményeket, illetve habitusokat 
mesterséges módon életre hívni, vagy legalábbis a legmegfelelőbb mó
don felhasználni a különböző újdemokratikus országok meglévő tradí
cióit és politikai kultúráját.

E probléma kifejtése előtt röviden kitérek a működő nyugati demok
ráciák három típusára, amelyek a politikai rendszerek belső ellentmon
dásainak háromféle „megoldását” jelentik.

Az első típus az észak-amerikai elnöki rendszer. Itt a két hatalom 
között az eléggé gyakori nézeteltéréseket többek között a következő 
sajátos körülmények jóvoltából sikerül kiküszöbölni: 1. az ország struk
túrája föderális, ami a kétkamarás törvényhozás mellett szükségessé 
teszi az elnöki funkciót. Csakhogy — a rendszer kialakulásának idején 
— az államfő elsősorban a szövetkező államok közös megbízottjaként 
gyakorolta hatalmát, és fel sem merült, hogy egy populista és providen- 
ciáíis diktátor szerepét — aki a társadalom összes problémáiért felelős 
lenne — is ráruházzák. 2. Ráadásul fontos körülmény, hogy az észak- 
amerikai államok föderációja eredetileg nem egymástól különböző — 
vagy akár egymással ellentétes érdekeket és célokat képviselő — „nem
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zetek” egyesítését jelentette, hanem a brit koronával szembeni emanci
páció harcában egybeforrott, egységesen angolszász és protestáns koló
niák szövetségének nyújtott intézményes kereteket. 3. A két hatalom 
között (nem is ritkán felmerülő) konfliktusok itt tehát nem megoldha
tatlan krízist, hanem megannyi megoldásra váró problémát okoznak 
csupán.5

A második típus a parlamentáris rendszer, mely akkor működik 
zökkenőmentesen, ha a hagyományosan formálódó parlamenti erőviszo
nyok minden alkalommal lehetővé teszik szilárd parlamenti többség 
kialakulását. Ebből a szempontból a legbiztonságosabb megoldás a brit 
kétpártrendszer, ahol az egyfordulós kerületi választási szisztéma bizto
sítani tudja a két vezető párt hegemóniáját és váltógazdaságát. Ebben 
az esetben ugyanis a végrehajtó hatalom nem lesz a parlamenti erővi
szonyok játékszere: ellenkezőleg, a miniszterelnök egyben a parlamenti 
többség feje is, s végeredményben, ez biztosítja a törvényhozók és a 
végrehajtás együttműködését. Három párt esetében a képlet mindaddig 
hasonló, amíg a harmadik párt hol az egyik, hol a másik „nagy” pán 
mellé szegődik. Amint azonban csupán arra törekszik, hogy a másik 
kettőt megakadályozza a következetes kormányzásban, a parlamentariz
mus a kisebbségi kormányok és az ismétlődő kormányválságok zavaraiba 
fullad. 'Ifermészetesen ha háromnál több párt van, s ha így a pártkoalíciók 
stabilitása csökken, a zavarok csak növekednek.6

A harmadik „létező” nyugat-európai típus a francia Ötödik Köztár
saság immár több mint harminc éve működő intézményrendszere. Ez a 
félig parlamentáris, félig elnöki rendszer egyrészt a parlament előtt 
felelős kormány révén fékezi az elnöki diktatúra megjelenésének lehe
tőségét, másrészt, az elnök személyének és szerepének felerősítésével 
két nagy táborba föderálja a parlamenti erőket, s így lehetővé teszi 
koherens többségek kialakulását a törvényhozásban. A francia rendszer 
különben igen rugalmasnak bizonyult, hiszen az 1986-88-as „kohabitá- 
ciós” korszak bebizonyította, hogy az elnök képes a vele ellenkező 
pártcsoportosulásból eredő parlamenti többséggel is együttműködni. A 
fontos az, hogy a parlamentben legyen egy szilárd kormánytöbbség 
(amelynek identitását az elnökhöz való pro vagy kontra viszony erősít
heti meg).

Mindenesetre az Ötödik Köztársaság alkotmánya sikeresen meg tudta 
oldani a francia pártok elaprózódásából és steril politikai harcaiból 
eredő több évtizedes állandó krízishelyzetet. De ez a megoldás csak a 
politikai paletta megosztottsága felé tendáló francia közélet talaján 
hatékony, mert ezt a nemzeti karakternek tekinthető tendenciát képes 
megfegyelmezni. Ezzel szemben egy mereven polarizált, brit típusú 
kétpártrendszer esetében a francia intézményes felállás egyszeriben 
megoldhatatlan konfliktust eredményezne az elnök és a kormánypárt 
vezére között.
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NÉHÁNY KELET-EURÓPAI TANULSÁG

Az intézményrendszerek fent elemzett logikáját követve a régió problé
mája az, hogy miként lehet az űj kelet-európai demokráciák intézményes 
kereteit a leghatékonyabb módon kialakítani a különböző országokban?

A  problematika megoldása nem könnyű, hiszen — mint láttuk — a 
demokratikus intézményrendszerek már önmagukban is ellentmondáso
sak. így a kelet-európai „átmenet’’ nehézségeit a parlamentáris, illetve 
az elnöki modell veleszületett paradoxonjai csak fokozzák. Ráadásul a 
régió történelmi adottságai, az egyes országok nem-demokratikus közel
múltja, illetve távolabbi múltja, a korszerű „politikai kultúra” hiánya és 
a politikumok tapasztalat lansága a legtöbb esetben nagymértékben való
szín űtlenílé-teszik, hogy a „létező” nyugati demokráciák intézményes 
stabilitását biztosító „specifikus” tényezők érvényre juthatnak.7

A ) Természetesen a két rendszer „strukturális” ellentmondásai a 
kelet-európai országokban is éreztetni fogják hatásukat, bár az itt 
felmerülő konfliktusok, a rendszerváltás óta eltelt idő rövidsége miatt 
még nem jelentek meg a nyugati országok történelméből ismeretes 
„paradigmatikus” formában. Hiszen a legtöbb helyen még az sem dőlt 
el világosan, melyik rendszernél állapodnak meg végül is.

Ebből a szempontból mindenesetre jellemző a lengyelországi helyzet, 
ahol az elnök és a parlament jogosítványai, konfliktusaik megoldása stb. 
még egyáltalán nincsenek tisztázva. A jelenlegi képlet: az egyik oldalon 
működésképtelen parlament, áttekinthetetlen erővonalakkal és apró 
csoportokra szabdaltam a másikon a hatalmát növelni kívánó elnök. 
Csakhogy itt eltérően Franciaországtól — az elnök nem képes polari
zálni a parlamenti erőket, illetve hiányzik — szemben a nyugat-európai 
parlamentáris rendszerekkel — a világosan körülhatárolt parlamenti 
többség, amely a szimbolikus feladatok ellátására korlátozná az elnöki 
jogosítványok hatáskörét.

Másfelől a nyugati rendszer típusok fentebb jelzett strukturális ellent
mondásait a régió néhány államában egy sajátos körülmény — az itteni 
nemzetiségi tagoltságból eredő újabb paradoxon — még tovább fokozza. 
A demokratikus köztársaság fogalma ugyanis feltételezi, hogy a nemzeti 
szuverenitást egy homogén, citoyenekbőí álló nép gyakorolja. Ezzel 
szemben a heterogén népcsoportok együttélése és a nemzeti kisebbségek 
jelenléte a kelet-európai országokban még tovább bonyolítja a demok
ratikus intézmények működési problémáit.

B) Vannak-e — a felsorolt strukturális nehézségek ellenére — olyan 
specifikus tényezők, melyek kiegyensúlyozott és működőképes intéz
ményrendszer kialakítását segíthetik elő Kelet-Európábán?

Természetesen nincs mód az ezt akadályozó körülményeket részlete
sen elemezni vagy akárcsak felsorolni. Néhányat említek csupán, a 
teljesség igénye nélkül.

Mindenekelőtt — a történelmi tradíciók szempontjából — a kommu
nizmus előtti demokratikus hagyomány vagy túl rövid gyakorlatra 
hivatkozhat csupán (Csehszlovákia), vagy pedig többnyire csak egy
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látszatdemokrácia reflexei maradtak fenn — a közösség „tudatalattijá
ban”. Hiszen a térségben a „köz” társasága helyett leginkább a „törté
nelmi” osztályok politikai monopóliuma érvényesült a parlamentáris 
intézmények köntösében. A nyugati típusú citoyeni, egyenlőség-közpon
tú demokrácia általában nem tartozik a hagyományos értékek közé 
Kelet-Európábán. Márpedig 1989 óta — a hirtelen támadt ideológiai űr 
hatására — a közvélemény jelentős része éppen a kommunizmus előtti 
nemzeti tradíciókban keresi a biztonságérzet élményét: ezek a hagyomá
nyok viszont nem nyújtanak garanciát arra nézve, hogy valaha is kialakul 
majd ezekben az országokban a demokráciának kedvező mentalitás. E 
„tradíciók” — paradox módon ugyan — bizonyos szempontból megköny- 
nyíthetik az „elnöki”, illetve a „parlamentáris” rendszer egyfajta, nem 
„európai”-típusú formájának működését. Hiszen például a Horthy-rend- 
szer krízisektől mentesen funkcionált, legalábbis az intézményes mecha
nizmusok folytonossága tekintetében. Csakhogy ez a fajta látszat-parla
mentarizmus vagy kvázi-diktatúra nem nevezhető demokratikusnak, s 
remélhetően az ehhez hasonló „hagyományhű” megoldások ma már nem 
elégítik ki a kelet-európai országok lakosságát.

Másodszor, a térségben a sokat emlegetett politikai, illetve gazdasági 
„kultúrán” nagyrészt kívül rekedtek a nyugati értékek, melyek együttes 
érvényesülése viszont feltétele a modern demokrácia működésének. 
Azokban a kelet-európai országokban, ahol a közvélemény számottevő 
része alkalomadtán fogékonyságot mutat a nacionalizmus, a piac-elle- 
nesség, a nyugat-gyűlölet vagy a társadalmi irigység demagóg szólamai 
iránt, valószínűleg nem csekély a populista, illetve nacionalista diktatúra 
veszélye. Itt az elnöki megoldás különösen veszélyes, mivel az ezzel járó 
hatalomkoncentrácíó könnyen egy populista demagóg diktatúrájának 
közvetlen előzményét jelentheti. De önmagában a parlamentarizmus 
sem garancia, hiszen, ha a politikai porondot az antidemokratikus 
ideológiák, a nem-demokratikus társadalmi beidegződések uralják, az 
ideig-óráig formálisan még működő intézmények a valóságban nem 
felelnek meg a parlamentarizmus valódi hivatásának, azaz egy demok
ratikusan szervezett társadalom követelményeinek.

C) Ha mindezeket a „specifikus” körülményeket figyelembe vesszük, 
a kelet-európai térségben az elnöki rendszer különösen nagy veszélyeket 
hordoz magában.8

Egyrészt, a diktatórikus hajlandóságú „provinciális” politikus rossz 
emlékű figurájának terhes hagyománya ezeknek az országoknak a 
múltjában. Kérdés például, hogy Lengyelországban — miután az elnök 
bebizonyította, hogy a meglévő parlamenttel nem lehet sokra menni — 
nem fenyeget-e a neo-pílsudskizmus újabb változata, a klerikális és 
populista diktatúra éíelrekeltése?

Másrészt, ezt a veszélyt csak növeli az a körülmény, hogy Kelet-Euró- 
pában nincs olyan kipróbált politikai osztály, amely végig járhatta volna 
a helyi önkormányzatok szerényebb posztjaival kezdődő, évtizedes po
litikai iskola különböző fokozatait. A nyugati demokráciák választott 
elnökei mind gyakorlott, számos választás alkalmával „megméretett”
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hivatásos politikusok, akik kitanulták a „mesterség” minden fortélyát. 
Kelet-Európába n ma jobbára csak amatőr politikusok vannak9: humán 
értelmiségiből máról holnapra államférfiakká lett entellektüelek, akik a 
modern államvezetés technikáiban egyáltalán nem járatosak. Ennél 
fogva a térség felelős vezetői nem mindig mérik fel kellő éleslátással a 
helyzet adta cselekvési lehetőségeket, és — a sajnos gyakori — sikerte
lenség vagy kudarc esetén könnyen a bűnbakkeresés, az idejétmúlt 
ideológiai provincializmus, a „nemzetinek” titulált anakronisztikus ha
gyományok olcsó szólamaiban keresnek igazolást saját tapasztalatlansá
gukra. Ebből a szempontól az elnöki rendszerrel járó hatalom-koncent
ráció különösen veszélyes lehet. (Elég itt a grúz Gamszahurdia elnök, 
az író-műfordítóból lett diktátor elrettentő és szélsőséges példáját 
említeni.)

Végeredményben a kelet-európai térségben a parlamentáris rendszer 
nagyban csökkenti a prezidencializmusban rejlő veszélyeket. Ha azon
ban a politikai kultúra elmaradottsága miau nem sikerül — aránylag 
rövid időn belül — a térség országainak politikai erővonalait, egy 
hatékony, a kéípártrendszer felé tendáló, a modern világ problémái 
körül szerveződő pártcsoportosulássá formálni, könnyen megeshet, hogy 
az anarchia, a sikertelenség a providenciális vezető keresése felé sodor
hatja a közvélemény érdeklődését. Ezt a circulus viciosust azután már 
csak egy igazán providenciális — De Gaulle, Churchill típusú — 
politikus tudná megtörni. De ilyen személyiségek felbukkanása Kelet- 
Európában nagyon kevéssé valószínű...

JEGYZETEK

1 Ebből a szempontból nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az Ötödik Köztársaság 
nem igazán elnöki rendszer, hanem ez utóbbi és a parlamentarizmus keveréke. A 
hatvanas években Mitterrand mégis csupán a bonapartÉsta „diktatúra" új változatát látta 
De Gaulle alkotmányjogi koncepcióiban és szerepében, s egy akkor írott pamfletben 
„folyamatos államcsínyről" („coup d'état permanent") beszélt.

^ Ez nem jelenti azt, hogy ezek az ellentmondások ne járnának gyakran tragikus következ
ményekkel.

3 A parlament feloszlatása — a politikai szintér gyakran változatlan struktúrái miatt — 
nagyjából hasonló Összetételű nemzetgyűlés visszatérését eredményezi csupán az esetek 
többségében.

* Több olyan évtized is volt, amikor a kormányok átlagos „élettartama” nem érte el az egy 
évet.

5 Az egységes és centralizált európai országok esetében a két hatalom közötti munka
megosztás és kompromisszumkészség nem ilyen világos: az — egyazon szuverenitásra 
hivatkozó — elnök és a törvényhozás közötti konfliktus itt sokkal inkább presztízskérdés
ként jelentkezik, és az egy csárdában nehezen megférő két dudás képletét reprodukálja.

6 A parlamentáris rendszer európai változata néhány ritka esetben a pártok egymás közötti 
háborúskodása ellenére is képes fennmaradni. Legalábbis addig, amíg a társadalom 
problémái nem teszik szükségessé egy nagyon határozott és jelentős áldozatokat igénylő
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politikai vonal követését. Az ismétlődő botrányoktól nem irtózó olasz közvélemény így 
beleszokott az állandó politikai válságba, azaz a politikai kultúra integrálni tudja a gyakori 
kríziseket, anélkül, hogy ezek a demokratikus intézmények fennmaradását fenyegetnék. 
Csakhogy ez a fajta tűrőképesség nem fokozható minden helyzetben a végletekig. 
Ráadásul a válsághelyzetekkel szembeni tolerancia sem adott minden népnél, sőt inkább 
kivételes „latin” sajátosság... — s úgy tűnik, az olaszok is kezdenek belefáradni.

7 E tényezők, mint láttuk, egyedül képesek, a két "modell” belső ellentmondásai ellenére, 
tartós egyensúlyi helyzetet kialakítani.

O ,
Az elnöki rendszer végül is egyedül az Egyesült Államokban működik igazán demokrati
kus környezetben, a dél-amerikai és afrikai országokban minduntalan a katonai puccs és 
a diktatúra formájában érvényesül.

Azok, akik Kelet-Európábán „politikusoknak” tekinthető — a lengyel Szolidaritás moz
galom vezetői, a cseh emberjogi csoportok tagjai, vagy a magyar szamizdatos értelmiség 
—- csak a totalitárius államhatalommal szembeni ellenzékiség gyakorlatával rendelkez
nek. Nekik sincs tehát tapasztalatuk a közügyek vezetésében, az állami feladatok intézé
sében vagy a demokratikus intézmények működtetésében.
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Az új demokráciák Kelet-Európábán

Linz és Horowitz vitaindító cikkeiben az érvek közül a parlamentáris 
rendszer mellett és a p rezidenciái is rendszer ellen Linztől felhozott 
szempontok számomra lényegében meggyőzőek. Ax  elméleti vitát egye
lőre mellőzve, csak arra az egyszerű tényre utalok, hogy — a felvetett 
alternatívára leszűkítve és Svájc rendszerét figyelmen kívül hagyva — a 
valóban működő demokráciák túlnyomó többsége a parlamentáris rend
szerekhez tartozik. A másik oldalon a prezídenciáíis demokrácia egye
düli képviselője az Amerikai Egyesült Államok. Linz megemlíti az 
3970-1973-ban összeomlott chilei prezídenciáíis demokrácia példáját is; 
ez helyes is, csak hozzá kell fűzni, hogy Chile 1891 és 1925 között 
átváltott a parlamentáris rendszerre. A két cikkben persze más prezi- 
denciális rendszerű latin-amerikai és afrikai országokról is szó esik; a 
péidálözás hibája csak az, hogy az említett esetekben ugyan prezídenci
áíis rendszerekről, de nem prezídenciáíis demokráciákról lehet beszélni. 
Habár az utóbbi évekekben a demokratizálódás folyamata világszerte 
bi uató, a prezidencíálís rendszer demokratikus itíőprőbáját lényegében 
csak Costa Rica és Venezuela állta ki, ahol 1948, illetve 1959 óta a 
demokratikus játékszabályok tartósan működnek. Az összes többi eset
ben csak arról lehet vitatkozni, hogy a prezídenciáíis alkotmány hom
lokzata mögött nyílt diktatúra vagy autokratikus-pluralista képződmény 
hú/.ódik meg, melyben különféle mértékben találhatók a demokrácia 
C 'Laí.

Kclet-Európa vonatkozásában fölösleges mérlegelni a két demokra- 
i*k is politikai rendszer közötti választást indokoló érvek súlyát, mert 
gyiik -rlatilag nem ennek az alternatívának az eldöntéséről van szó. Az 
ti'HU kai mintájú prezídenciáíis rendszer bevezetésére tulajdonképpen 
v*nki sem gondol komolyan, és ez, tekintettel akár a történelmi hagyo- 
r lányokra, akár a jelenlegi alkotmányfejlődésre nem reális lehetőség. Az 
aktuális politikai vita valójában akörül forog, hogy milyen nagy hata
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lommal legyen az államelnök felruházva. „Gyenge’* államelnök esetében 
a klasszikus parlamentáris rendszer mellett szól a döntés, „erős” állam
elnök esetében pedig a parlamentáris-prezidenciáíis vegyes rendszer 
intézményesítése a cél. Az utóbbira a nyugati demokráciák körében 
Finnország (1919 óta) és az Ötödik Francia Köztársaság (1958 óta) a 
klasszikus példa, amelyet Linz „hibrid” formaként kiselejtez. Formálisan 
ide tartozik az 1976. évi portugál alkotmány is, amelynek politikai 
gyakorlatában azonban a parlamentáris elemek egyöntetűen túlsúlyba 
kerültek. Megemlítendő, hogy a Német Birodalom 1919-i weimari 
alkotmánya 1933-ig szintén ezen az alapon működött.

A  pillanatnyi kelet-európai helyzetkép szerint egyedül Magyarország 
esetében vélelmezhető, hogy az alkotmány 1989-es megújításával kife
jezésre juttatott, az 1990-es választások utáni alkotmánymódosításokkal 
megerősített szándék az Alkotmánybíróság két újabb határozatával 
ideiglenesen (ti. egy új alkotmány megalkotásáig) érvényben lévő döntés 
a parlamentáris rendszer mellett maradandó jellegű lesz, A hasonló 
politikai kultúrájú Csehszlovákiában és Lengyelországban a kérdés még 
nyitott, de a rendszerek prezidenciális vonásai erősödnek. Ez különösen 
vonatkozik Lengyelországra, ahol a köztársasági elnök közvetlen válasz
tásának bevezetése 1990 végén az elnöki hatalmat nagyon felértékelte. 
De facto vegyes rendszer alakult ki, melynek az elnöki hatalmat szűkítő 
parlamentáris korlátái az 1991 végi kormányalakítás nehézkes folyama
tában világosan megmutatkoztak. Azok az államok, amelyek már új 
alkotmányozás során hoztak legalább keretdöntést a politikai rend
szerről, az elnök közvetlen választásának bevezetésével mind nyomaté
kül adtak az államelnöki tisztség politikai súlyának. Az elnöki jogállás 
részletes szabályozásánál a bolgár alkotmány (1991. VII. 12.) még 
megmaradt a parlamentáris rendszer keretei között, míg a nyilvánvalóan 
a francia példát követő román alkotmány (1991. XII. 8.), a kormány 
kettős felelősségét kifejezetten rögzítő horvát alkotmány (1990. IX. 28.) 
a parlamentáris-prezidenciáíis vegyes rendszert vezette be. A  preziden
ciális rendszer határát eddig csak Üzbegisztán lépte át rövid időre, 
amikor 1990 novemberében egyesítette az államfő és a kormányfő 
tisztségét; 1992 januárjában azonban ismét szétválasztotta a két tisztsé
get, s így visszasorakozott a szovjet utódállamok vegyes rendszerű 
tömbjébe. Jelenleg Oroszország közelíti meg leginkább az amerikai 
típusú prezidencializmust. Az 1991 májusában a vegyes rendszer irányá
ba módosított orosz alkotmány szövegéből ez ugyan nem tűnt ki, de 
miután Jelcin államelnök 1991. november 6-án átvette a kormány 
közvetlen vezetését is, a végrehajtó hatalom majdnem teljes egészében 
az ő személyében összpontosul, habár létezik egy általa kinevezett 
kormány, melynek tagjai egyidejűleg a Legfelsőbb Szovjetnek is felelősek.

A  Kelet-Európábán általában tapasztalható trend — az államelnök 
jogállásának erősítése parlamentáris rendszer keretein belül, de még 
inkább a vegyes rendszer bevezetésével — kétségkívül a fiatal demokrá
ciák vagy a jelenlegi autoritárius-kaotikus állapotból a demokráciába 
való átmenet stabilitásának megteremtését célozza. A kísérlet sikerének
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esélye sok tényezőtől függ. Köztük a parlamentáris-prezidencíális vegyes 
rendszer sajátosságaitól, amelyeket ezért indokolt közelebbről tanul
mányozni. A kérdéses rendszernek két lényeges ismérve van: 1. A  
végrehajtó hatalom szerkezete, hasonlóan a parlamentáris rendszerhez 
duális: az államfő és a kormány élén álló kormányfő között megosztott. 
Ezzel szemben a prezidenciális rendszerben az államelnök a végrehajtó 
hatalom egyedüli letéteményese. Kormánytestület itt akkor sem létezik, 
ha kabinetülésekről szokás beszélni, s ezért történhetett egykor, hogy 
Lincoln elnök az amerikai kabinetben egy szavazás eredményét, melynek 
során az államtitkárok döntési javaslatát egyhangúlag elvetették, a 
következőképpen foglalta össze: „Seven nays, one aye — the ayes have 
it”, Szerkezeti szempontból tehát a vegyes rendszer egyértelműen elha
tárolható a prezidenciális rendszertől. Más a viszonya a parlamentáris 
rendszerhez, amelyben a végrehajtó hatalomnak az államelnök és a 
kormány közötti megosztása szükségszerűen fokozatokban jelentkezik, 
s nincs abszolút mérték pontos határvonal rögzítésére, amelyen túl az 
államelnök jogosítványai olyan erősek, hogy a politikai rendszer már 
nem parlamentáris, hanem vegyes típusú. 2. A  parlamentáris' rendszertől 
való elhatárolás szempontjából a kormány kettős felelőssége a döntő 
ismérv. Míg a parlamentáris rendszerben a kormány kizárólag a parla
mentnek felelős, a vegyes rendszerben az államelnöknek is felel. A  
kormány csak akkor jöhet létre, és csak addig maradhat hatalmon, 
amikor, illetve ameddig a parlament és az államelnök bizalmát egyaránt 
élvezi. Ez a vegyes rendszer sajátosságát kifejező ismérv a konkrét 
pártpolitikai erőviszonyoktól függően hol közömbös, hol hátrányt, hol 
pedig előnyt jelent.

Közömbös a kettős felelősség akkor, ha a parlament többsége és az 
államelnök ugyanazt a politikai irányzatot képviseli. Ebben az esetben 
ugyanis nyilvánvaló, hogy mind a törvényhozó, mind a végrehajtó 
hatalom ugyanabba a politikai táborba tartozik, s ezért a kormány 
könnyedén tud két úrnak szolgálni.

Nehézségek akkor támadhatnak, ha az államelnök és a parlament 
többsége más-más politikai irányzatot képvisel. Mivel a vegyes rend
szerben az államelnököt szokás szerint a nép választja, ez a helyzet 
elsősorban akkor állhat elő, ha a parlamenti és az elnökválasztás közötti 
időszakban politikai hangulatváltozás következik be, vagy az elnökjelölt 
személyének vonzereje háttérbe szorítja a választók pártpolitikai prefe
renciáját. Ilyen körülmények között a kormány persze nem élvezheti 
egyidejűleg a parlament és az államelnök bizalmát is. Elméletileg nem 
lehetne kormányt alakítani, mert az államelnök által kinevezett kor
mányt a parlament bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatná, a parla
ment által kívánt kormányt pedig az államelnök nem nevezné ki. A  
vegyes rendszer működésképtelenné válna, s ha a kormányválságot nem 
lehetne belátható időn belül új választások eredményeként vagy más 
módon megoldani, a politikai rendszer maga jutna válságba. A vegyes 
rendszernek e nagy gyengesége kétségkívül fennáll, de a gyakorlati tapasz
talatok alapján nem vezet szükségszerűen a rendszer összeomlásához.
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Franciaország viszonylag zökkenőmentesen vészelte át a „co habi ta
tion” kétéves időszakát (1986-1988), amikor a szocialista Mitterrand 
elnöknek átmenetileg egy gaulle-ista nemzetgyűlési többséggel kellett 
együttműködnie, melyet végül a parlament feloszlatásával, új választások 
kiírásával sikerült megtörnie. A „cohabitation” idején az államelnök a 
belpolitika területén ugyan kénytelen volt engedni a parlamenti többség 
befolyásának, de a külpolitikát továbbra is lényegében függetlenül, saját 
belátása szerint alakította. A rendszer túlélésének magyarázata a több
pártállam de Gaulle óta ugyan növekvő — végeredményben mérsékelt 
jelentőségében keresendő. A lényegesen hosszabb múltra visszatekintő 
fínn vegyes rendszer stabilitása a diffúz sokpártrendszerre vezethető 
vissza, amely rendszerint 3-5 pártból álló többségi vagy kisebbségi 
kormányokat produkál, de ügyvezető elnöki kormányoknak is helyt ad. 
Az eltérő politikai hagyományok ellenére mindkét országra érvényes az 
a megállapítás, hogy a pártrendszer kevéssé kiforrott volta, illetve 
labilitása az elnöki hatalom stabilizáló hatása miatt nem veszélyezteti a 
politikai rendszer tartósságát.

Ezzel az empirikus következtetéssel elérkeztünk a vegyes rendszer 
nagy előnyéhez. Ha a pártrendszer bármilyen okból nem annyira fejlett, 
hogy többségaíakító erejével az „erős” elnököt is kényszeríteni tudná, 
az elnöki hatalom bizonyos fokig képes a többpártiam  gyengeségeit 
kiegyenlíteni és a politikai rendszer működését biztosítani. A  vegyes 
rendszer rugalmassága lehetővé teszi a különféle politikai helyzetek 
megfelelő kezelését; 1. Világos, többségformáló parlamenti erőviszo
nyok esetén az államelnöknek alig van esélye egy a parlament ellen 
indított háború megnyerésére. Legalábbis a belpolitika terén rá van 
utalva a törvényhozásra, mivel a legtöbb politikai cél megvalósítása 
érdekében törvény alkotására van szükség. A parlament akarata ellenére 
az elnök nem képes kormányt alakítani, és kormány nélkül elnöki 
jogosítványainak csak egy részét tudja gyakorolni, mivel a vegyes 
rendszerekben is szokásos az ellenjegyzés intézménye: az elnöki dönté
sek egy részének érvényességi kelléke a kormányfő vagy más kormánytag 
hozzájárulása. Ilyen körülmények között a politikai hatalom gyakorlása 
a vegyes rendszer intézményes keretei között szükségképpen a parla
mentáris elv felé tolódik el. Ezt mutatja a portugál példa is. 2. Ha a 
parlamentáris erőviszonyok képlékenyek, s nem tudnak szilárd politikai 
irányzatokat kitermelni, az államelnök a pártokat helyettesítve megte
remtheti a kívánt politikai stabilitást. Magától értetődik, hogy ebben az 
esetben a vegyes rendszer prezidenciális jellege domborodik ki. Maga
tehetetlen parlament esetében persze mindig fennáll az elnöki autokrá
cia veszélye, de ez a veszély a vegyes rendszerben azért kisebb, mint a 
tiszta prezidencíalizmus esetén, mert a kormány a maga létezésével és 
parlamenti áttételével valamilyen mértékben mégiscsak korlátokat szab 
az elnöki hatalom túl lengésének. Ha mindezek az intézményes korlátok 
hatástalanok maradnak, úgy valóban nincs megoldás: a demokratikus 
rendszer életképtelennek bizonyul tekintet nélkül arra, hogy intézmé
nyei alkotmányos parlamentáris, prezidenciális vagy vegyes alapon épül
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nek fel. Az alkotmányos szabályozások reálpolitikai hatékonysága min
dig korlátozott. A szabályozások célszerű kiválasztásával csak bizonyos 
fokig lehet ellensúlyozni a politikai kultúra gyengeségeit, és csak 
korlátozott ideig áthidalni válságos állapotokat. A demokrácia végső 
fokon — mint neve mondja — a „nép hatalmát” alkotó népből él, s ha 
a nép nem érett meg a demokráciára, akkor nincs demokrácia.

Milyen következtetések vonhatók le e rövid elmélkedésből a jelenlegi 
kelet-európai helyzetre vonatkozóan? Először azt lehet általánosságban 
megállapítani, hogy a politikai intézmények kialakításának és különösen 
az elnöki hatalom megméretésének a mindenkori politikai kultúrához 
és az adott pártrendszer fejlettségi fokához kell igazodnia. A politikai 
kultúra Közép- és Észak-kelet-Európában, Dél-keíet-Európában, a haj
dani Orosz Birodalom területén és a volt Szovjetunió iszlám köztársa
ságaiban történelmi okokból nyilván különböző. Ettől eltekintve min
denhol fiatal demokráciákról vagy csak a demokrácia felé induló 
autoritárius-kaotikus állapotokról van szó. A pártrendszer fejlettségi 
szintje szintén eltérő. Részben csak csírái fedezhetők fel, részben a 
kommunista hatalmat megdöntő ellenzéki szövetség van bomladozófél- 
ben (ami egészen természetes), és bizonytalan, hogy milyen többpárt
rendszer fog a bomlás eredményeként kialakulni. Viszonylag Magyar- 
országon rajzolódnak ki a legvílúgosabban a jövendő pártrendszer 
körvonalai, habár a hat legfontosabb, országgyűlési képviselettel rendel
kező párt programatikus határvonalai elmosódottak, és minden bi
zonnyal várhatók pártpolitikai átrendeződések. A hasonló politikai 
kultúrával rendelkező közép- és észak-kelet-európai térség egyéb álla
maiban (Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok, Szlovénia, Hor
vátország) az új politikai pártok differenciálódása különféle okokból 
még nem érte el ezt a fokot. Ezért nem különösen meglepő, hogy a 
parlamentáris rendszer csak Magyarországon stabilizálódik, míg máshol 
mindenütt a vegyes rendszer a fejlődés iránya. A vegyes rendszer röviden 
bemutatott sajátosságai alapján ez érthető és helyes is, mert a vegyes 
rendszertől várható el leginkább a demokratikus átalakulási folyamat 
stabilitásának hatékony alátámasztása.

Befejezésül még egy másik politikai rendszer alkalmazhatóságára 
szeretnék kitérni. Linz bevezető tanulmányában behatóan foglalkozik a 
spanyol példával, azt akarja bemutatni, mennyire tud megbirkózni a 
parlamentáris rendszer egy a kelet-európai helyzethez hasonló demok
ratikus átalakulási folyamat nehézségeivel. A spanyol példából valóban 
sokat lehet tanulni, de nem azt, amit Linz szeretne olvasóival elhitetni. 
Franco államférfiéi bölcsességgel rendezte az utódkérdést, mégpedig oly 
módon, hogy 1975. november 20-án bekövetkezett halálával automa
tikusan egy „rendes államvezetés” lépett hatályba, mely első pillantásra 
az alkotmányos monarchia típusának felelt meg. Az alkotmányos mo
narchia szerkezeti szempontból lényegében azonos a prezidenciális 
rendszerrel: az egyetlen különbség az, hogy a végrehajtó hatalom 
birtokosa nem egy meghatározott időre demokratikusan választott 
elnök, hanem egy határozatlan időre, dinasztikus öröklés útján legiti-
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máit király. Egy demokratikus átalakulási folyamat idején az alkotmá
nyos monarchia legnagyobb előnye éppen a végrehajtó hatalom nem 
demokratikus legitimitásában rejlik. A dinasztikus legitimitás ugyanis a 
demokratizálódási folyamat során mindinkább anakronisztikusnak mi
nősül, s ezért a király hatalmának szükségszerűen és a parlament 
megerősödésével párhuzamosan, fokozatosan át kell terelődnie a kor
mányra, amely a parlamentáris felelősség intézményének kifejlődésével 
mind szorosabban kapcsolódik a parlamenthez. A prezidenciális rend
szerben meglévő kettős demokratikus legitimitás konkurenciája és az 
ezzel összefüggő konfliktusok veszélye tehát eleve nincs meg. A  Franco 
által kidolgozott spanyol alkotmányos monarchia esetében a parlamen
táris átalakulás ösztönzői már kezdettől fogva be voltak építve a 
politikai rendszerbe, legalábbis annyiban, hogy a kormányfő kinevezése 
nem a király' kizárólagos jogosítványa volt, hanem egy félparlamentáris 
testület hozzájárulását előfeltételezte, és a király határozatainak érvé
nyessége minden esetben a kormányfő ellenjegyzéséhez volt kötve. Ilyen 
intézményes keretek között a kormány először kettős, majd tisztán 
parlamentáris felelőssége simán kifejlődhetett. Hogy ez azután a gya
korlatban és a vártnál gyorsabban is bekövetkezett, több szerencsés 
körülménynek tulajdonítható. A  demokratikus átalakulási folyamat az 
új alkotmány elfogadásával (1978. december 29-én) sikeresen lezárult, s 
ekkor jött létre a monarchia formális keretén belül a parlamentáris 
demokrácia. Az átalakulási folyamat tehát nem a parlamentáris rendszer 
alatt bonyolódott le (Linz írása helytelenül ilyen látszatot kelt), hanem 
az alkotmányos monarchia intézményes keretei között.

A  sikeres spanyol példa alapján felmerülhet az a gondolat, hogy a 
kelet-európai átalakulási folyamatnak megfelelő politikai rendszer talán 
az alkotmányos monarchia lenne. E gondolatban sok igazság van, és 
minden olyan országban, amely felfedezhetett a világ valamely táján egy 
lehetséges trónörököst (Románia, Bulgária, Szerbia, Albánia, Oroszor
szág, Grúzia), ez a gondolat ténylegesen fel is vetődött. Ennek ellenére 
legalábbis jelenleg nem úgy fest a helyzet, hogy ennek az elképzelésnek 
komoly esélye lenne a megvalósulásra. Adott esetben az ötlet megfon
tolása mind a kérdéses kiráiyjelöít személyiségétől, mind a nép kívánsá
gaitól függne. Az utóbbit népszavazás útján könnyen lehetne tisztázni. 
Megismétlem: jelenleg nem Iátok sehol sem konkrét készséget az 
alkotmányos monarchia bevezetésére. De a jövőre nézve nem zárható 
ki egyetlen érintett ország számára sem az a sajnálatos lehetőség, hogy 
a demokratikus átalakulási folyamat köztársasági formában és egy 
„erős” elnök támogatásával sikertelenül végződik. Ebben az esetben az 
alkotmányos monarchia vészfék gyanánt nem lenne a legrosszabb meg
oldási kísérlet.
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Kormányforma és hagyományok

Juan Linz néhány nagyon időszerű kérdést vetett fel, hiszen napjainkban 
mindannyian tanúi lehetünk annak, hogy több latin-amerikai ország 
óvatos lépésekkel az alkotmányos demokrácia helyreállítása felé halad. 
Linz felidézi a konstitucionalizmus történetének klasszikus vitáit, ame
lyek jóllehet már kikerültek a tudományos érdeklődés homlokteréből, 
ma újból aktuálissá válnak. Dolgozatával felhívja figyelmünket a latin
amerikai politikai intézmények vizsgálata során feltáratlanul maradt 
problémákra. Bár a rendelkezésre álló adatok korlátozottsága miatt 
következtetései óvatosak és tartózkodóak, fő mondanivalója mind
annyiunk számára egyértelmű. Linz úgy véli, hogy rendszerint sokkal 
jobbak az esélyek a szilárd demokratikus rendszer kiépítésére akkor, ha 
az alkot mányozó gyűlés a prezidenciáíis kormányforma helyett a par
lamentáris mellett dönt. Az általa „kvázi-prezidenciaíizmusnak” és 
„kvázi-parlamentarizmusnak” nevezett struktúrák látszólag mindkét be
rendezkedés előnyeit egyesítik, ám a lényegükből fakadó, feszítő ellent
mondások miatt mind a parlamentarizmusnak, mind a prezidencializ- 
musnak alatta maradnak.

E rövid írás nem alkalmas arra, hogy részletesen kitérjek benne Linz 
dolgozatának érdemeire, inkább ellenvetéseimet hangsúlyozom, hogy 
ezzel is vitára ösztönözzek. Ellenérveimet három kérdésben foglalhatom 
össze: alátámasztják-e Linz állításait az európai példák?; és a latin- 
amerikai példák?; és ha igen, vajon elég meggyőzőek-e ezek a tapasz
talatok ahhoz, hogy Latin-Ameríka szakítson erős prezidencialista ha
gyományaival?

* Ezt a tanulmányt az Uruguayban, Punta dél Estében a Lacin American Régiónál Imtitute 
on Cornperative Constiiutionalismhaz nyújtóiták be megvitatásra 1988. november 3—t-én.
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AZ EURÓPAI TAPASZTALAT

Gondolkozzunk el az alábbi állításon: Nyugat-Európa minden országá
ban szuverén parlamentek működnek, és megingathatatlan az alkotmá
nyos demokrácia; Latin-Amerika országaiban az elnöki hatalom domi
nanciáját figyelhetjük meg, és ingatag az alkotmányos demokrácia 
rendszere. Linz professzor sokkal kifinomultabb elemző annál, hogy sem 
megállapításaiból egyértelmű következtetést vonjon le (dolgozatában 
azt írja: talán véletlen, talán nem, hogy a prezidenciális berendezkedésű 
államok nagy része a demokrácia megszilárdításakor súlyos nehézségek
be ütközik), ám szembeállításai annyira félreérthetetíenek, hogy néhány 
megjegyzést kell fűznünk hozzájuk. Tbhát: miért épített ki minden 
nyugat-európai ország parlamentáris (de legfeljebb kvázi-prezidenciális) 
kormányfőrmát, és miként tudtak e demokratikus rendszerek ilyen 
megingathatatíanná válni? Van-e oksági összefüggés e két tényező 
között?

A kérdést csak történelmi ismereteink fényében válaszolhatjuk meg, 
s ha végigtekintünk Európa történetén, a kontinens megkülönböztető 
jegyének már nem a parlamentarizmust, hanem a monarchizmust fogjuk 
tekinteni. Belgiumban, Dániában, Hollandiában, Norvégiában, Spanyol- 
országban, Svédországban és az Egyesült Királyságban az államfő funk
cióját mind a mai napig öröklés és nem közvetlen választás útján töltik 
be. Jó néhány európai országban pedig még a század folyamán is 
rövidebb-hosszabb ideig királyság állt fenn, ilyenek voltak: Ausztria, 
Németország, Görögország, Izland, Olaszország és Portugália. A nyu
gat-európai demokráciák közül egyedül Svájc és Franciaország dicseked
het azzal, hogy már egy évszázada vagy még régebben megszabadult a 
monarchizmustól. (Finnországot 1917-ig a cárok uralták, az írek pedig 
1948-ban szakították el a brit monarchiához fűződő utolsó kötelékei
ket.) Svájc miniszterelnöke egyszersmind államfő is, de egyáltalán nem 
hasonlít egy elnökhöz (évente választják ki a Szövetségi Tanácsból, 
amely szigorú felelősséggel tartozik a Szövetségi Gyűlésnek). Svájctól 
eltekintve, Franciaország az egyetlen olyan európai demokrácia, mely 
— lévén 1870 óta folyamatosan köztársaság — teljes mértékben meg
szabadult az öröklési elvtől. Franciaország után a hosszú republikánus 
múltra visszatekintő Portugália következik a sorban (1910 óta köztár
saság). Nem véletlen, hogy a prezidencializmus mindössze e két utóbbi 
országban jelent igazi kihívást a népszuverenitás parlamentáris változata 
számára. Linz professzor szerint mind a francia, mind a portugál 
rendszer vegyes, illetve kvázi-prezidenciáíis berendezkedés, bár sokan 
hangoztatják, hogy az elnöki hatalom ezekben az országokban látszóla
gos, mivel csak akkor érvényesül, ha az elnök pártja egyben parlamenti 
többséget is — de nem túl nagyot — szerez. (Amennyiben ez a többség 
túl nagy, függetlenítheti magát az elnöki vezetéstől.) Amikor Eanes 
portugál elnök elvesztette többségét a kongresszusban, rájött, hogy 
valójában milyen kevés hatalom jár együtt hivatalával; Mitterand elnök
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alighanem ugyanezzel a realitással szembesült 1984 és 1988 között (bár 
gondosabban leplezte).

Az európai demokráciák számára a parlamentarizmus nem „válasz
tás” kérdése volt. Ám nem is azért épült ki a prezidencialízmus helyett 
parlamentáris rendszer ezekben az országokban, mert annyira stabilak 
vagy annyira rugalmasak lettek volna. A parlementarizmus azért hódí
tott tért Európában, mert az uralkodó monarchiákat vagy rábírták 
hatalmuk fokozatos átengedésére a választott gyűlésnek, vagy egy válság 
nyomán a törvényhozás, esetleg egy népszavazás véget vetett hatalmuk
nak. Míg az amerikai országokban függetlenségi háborúk során győzték 
le a monarchiákat (és a győztes hadvezérek közül kerültek ki az első 
elnökök), addig Európában a népszuverenitás hatékony képviselője 
mindig valamilyen parlament vagy párt koalíció volt, amely egységének 
erejével meg tudta ugyan törni a végrehajtó hatalom örökletes domi
nanciáját, ám képtelen volt megőrizni ezt az egységet a monarchikus 
hatalom lehetséges alternatívája kérdésében. Ilyen körülmények között 
a parlamentarizmusnak mint a monarchikus hatalom lebontása eszkö
zének nem volt reális alternatívája. (El kell ismernünk, hogy néhány 
országban sokkal Összetettebbek és kiszámíthatatlanabbak voltak ezek 
a folyamatok, mint ahogy beszámolónkból gondolni lehetne. Az Oríe- 
ans-i monarchia ellen irányuló 1848-as forradalom után a francia 
parlamentaristák nem tudták megszilárdítani rendszerüket, és így utat 
nyitottak III. Napóleon népszavazáson alapuló elnöki hatalma és impe
rialista törekvései számára. Hasonló történt Portugáliában is, ahol az 
1910-ben kitört forradalmat követően abszolút elnöki hatalom alakult 
ki, előkészítve a talajt Salazar csaknem félévszázados uralmához. Gö
rögországban 1924-ben népszavazással megdöntötték a monarchiát, 
majd 1935-ben egy másik népszavazással visszaállították; 1941-ben újból 
megdöntötték, de csak azért, hogy az 1946-os népszavazáson az ország 
újból mellette határozzon; 1967-ben katonai puccs vetett véget a 
monarchia hatalmának, s azt már az 1974-ben létrejött demokratikus 
rendszer sem állította vissza. Mindazonáltal e történelmi események 
nem tették kétségessé azt az Európában meggyökeresedett elvet, hogy 
a monarchikus hatalom demokratikus alternatívájaként csakis egy par
lamentáris rendszer jöhet szóba.)

Ha elismerjük, hogy az európai parlamentáris berendezkedések in
kább a körülmények kényszerítő ereje folytán, semmint választás ered
ményeképp jöttek létre, feltételezhetnénk, hogy netán épp ennek kö
szönhetik az európai alkotmányos demokráciák szilárdságukat, szemben 
a latin-amerikai alkotmányos kormányzás ingatagságával. Történelmileg 
tekintve azonban kételyek merülnek fel egy ilyen állítás helyességét 
illetően. Az európai demokráciák stabilitása viszonylag új keletű jelen
ség. 1870 és 1958 között a francia parlamentáris rendszert politikai 
válságok sora rázta meg, és legalább két olyan időszak volt, amikor a 
parlamentarizmus teljes csődöt mondott. Az olasz parlamenti rendszer 
történetét húsz év fasizmus szakította meg, Spanyolországban és Portu
gáliában pedig kétszer ilyen hosszúra nyúlt az önkényuralom „közjáté
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ka”. (Nem térek itt ki a Wetmari Németországra, mivel Linz professzor 
szerint ez nem volt tiszta parlamentarizmus.) A szövetségesek 1945-ös 
győzelme után minden addiginál kedvezőbb külső és belső feltételek 
jöttek létre a nyugat-európai alkotmányos demokráciák számára. A  
negyven évi folyamatos béke, a gazdasági prosperitás, a sikeres dekoloni
záció és a hatékony regionális együttműködés — mind a nyugat-európai 
demokráciák megszilárdítását szolgálta. Joggal állíthatjuk, hogy ilyen 
kedvező viszonyok között a prezidenciális berendezkedésű alkotmányos 
államformák is stabilnak bizonyultak volna. Sőt, kijelenthetjük, hogy a 
különösen kedvező körülmények között végbement fejlődés szinte telje
sen elfedte az európai parlamentáris rendszerek belső fogyatékosságait.

Mielőtt áttérnénk Latin-Amerikára, érdemes megemlítenünk, hogy 
az Európában végbement történelmi folyamat, melynek során az állam
hatalom a monarchiák kezéből a parlamentekhez került, jócskán befo
lyásolta a különböző demokratikus országok intézményi struktúráját, 
kivéve az amerikai köztársaságokét. Az európai minta összeegyeztethe
tetlen a jelenleg többek közt Japánban, Ausztráliában, Űj-Zélandban, 
Jamaikában, Trinidadban és Kanadában honos prezidenciális demokrá
ciával. És a jövőben korlátozhatja a majdani demokratizálást Marokkó
ban, Thaiföidön, és feltehetően néhány arab monarchiában (például 
Kuvaitban) — jóllehet a Közel-Kelet nagy részén az örökletes uralom
mal szemben a demokrácia helyett inkább egy klerikális vagy ideológiai 
diktatúrának vannak esélyei.

A  LATIN-AMERIKAI TAPASZTALAT

A latin-amerikai országok, az Egyesült Államokkal együtt, fontos kivé
telt jelentenek az alól a szabály alól, hogy a parlamentarizmus a 
demokratikus alkotmányosság legfőbb szervező elve. Ezek az országok 
már másfél-két évszázada száműzték kormányzati rendszerükből az 
öröklés elvét. (Bár Brazíliában csak száz, Kubában kilencven éve, 
Nicaraguában pedig mindössze 1979 óta, az általános fejlődési irány 
mégis egyértelmű.) Az amerikai államok tehát kivételesen hosszú mo
narchiamentes múltra tekinthetnek vissza. A csaknem kétszáz latin-ame
rikai alkotmány majd mindegyike (lásd Heraclio Bonilla hivatkozásait) 
a meghatározott időtartamú elnöki hatalmat helyezi középpontjába, és 
az államfő szimbolikus funkcióit széles körű végrehajtó hatalommal 
egyesíti. Az alapelképzelés az, hogy az ország élén egy választott 
kormányzó monarcha áll, akinek a hatalmát többé-kevésbé korlátozza, 
hogy egy megszabott idő után újra kell választani (illetve egyáltalán nem 
választható újra). A kongresszus, a bírói testületek, a kölönböző alkot
mányos szervek és a helyi önkormányzatok mind másodlagos, illetve 
alárendelt szerepbe kényszerülnek a népszuverenitás megtestesítője, a 
végrehajtó hatalmat gyakorló, közvetlenül választott államfő mellett.

A fentiek az említett kétszáz alkotmány csaknem mindegyikére 
érvényesek. Figyelemre méltó viszont az a maroknyi kivétel, amelyre
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nem állnak az előbbi megállapítások. Brazíliában és Mexikóban a 1,9. 
században császárok uralkodtak. A 20. századi Uruguayban plurális 
végrehajtó hatalom alakult ki1, mely megoszlott a négy évre választott 
„politikai’’' elnök és a hat évre választott, kilenc tagú Nemzeti Kormány
zó Thnács között (így rendelkezett az 1919-es alkotmány; ezt 1933-ban 
hatályon kívül helyezték, 1938-ban újból életbe léptették, majd 1942-ben 
megint visszavonták). Az 1952 és 1966 között érvényben volt alkotmány 
végül teljesen kiiktatta az elnöki hivatalt, és minden végrehajtó hatalmat 
a kilenc tagú Nemzeti Kormányzó Tánácsra ruházott. (Érdekes a 
párhuzam egy nemrégi nicaraguai rendelkezéssel: a forradalom és az 
1984-es alkotmány kihirdetése között ugyanis a törvények szerint a 
szandinista front kilenc commendanté-ja gyakorolta a végrehajtó hatal
mat.) A fönti példák bár érdekes és jelentős kísérletek a kialakult elnöki 
hatalommal való szakításra, nem bizonyultak sem tartósnak, sem ered
ményesnek.2 Abból, hogy e kísérletek csak időlegesek voltak, és nem 
találtak követőkre, arra kell következtetnünk, hogy a prezidencíalizmus 
nemcsak a történelem tehetetlenségi ereje folytán maradt meg Latin- 
Amerikában, hanem azért, mert igazi értéket képvisel a térség lakói 
számára.

A  prezidencíalizmus általános keretein belül — mint azt a latin-ame
rikai példa mutatja —, számos alkotmányos (és alkotmányon kívüli) 
forma lehetséges. A latin-amerikai irodalomból és folklórból mind
annyian ismerjük a hírhedt, és a földrész történetében egyáltalán nem 
ritkaságszámba menő alkotmányellenes elnöki diktatúrákat. Hozzá kell 
tennünk azonban, hogy a végrehajtó hatalom túlzott dominanciája 
alkotmányos kereteken belül is megvalósulhat. Az 1980-as chilei alkot
mány — hogy szélsőséges példát említsek — az elnök számára az elnök 
hivatali idejére megállapított nyolc éves terminus mellett lehetővé teszi 
az újraválasztást, amellett kifejezetten alárendelt szerepet oszt a kong
resszusra, s egy sor kiegészítő szabályozással nemhogy ellensúlyozná, 
tovább erősíti az elnöki hatalmat. A többi latin-amerikai alkotmány sem 
sokban marad le a chilei mögött a végrehajtó hatalom már-már monar
chikus formájának legalizálásában.

Az 1917-ben életbe lépett, a chileinél hasonlíthatatlanul liberálisabb 
mexikói alkotmány, a politikai rendszer „meta-konstitucionális” mecha
nizmusai miatt — amint azt Jorge Carpizo El Presidencialismo Mexicano 
című munkájából megtudhatjuk — szintén lehetővé tette egyfajta kvá- 
zi-monarchikus elnöki hatalom kialakulását. Valójában az a körülmény, 
hogy létrejött egy hatalmas uralkodó párt az elnökkel az élen, már 
csaknem hatvan éve módot ad a mindenkori elnöknek arra, hogy 
törvényes eszközökkel kijátssza az alkotmányban foglalt biztosítékokat. 
Bár a kongresszusnak joga van „fiskalizálni” a végrehajtó hatalmat, a 
garantált PRÍ többség gondoskodik róla, hogy ennek a jognak semmiféle 
tartalma ne legyen. A  legfelsőbb bíróság is látszólag meglehetős auto
nómiával rendelkezik, a valós hatalmi viszonyok mégis megakadályoz
zák, hogy az elnöki irányítású uralkodó párttal szemben kitartson, 
önállóan értelmezze az alkotmányt. A választási rendszer elvileg elszi
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getelhető az elnöki hatalomtól, de a kongresszus és a bíróságok soha 
sem érvényesítenék ezt a függetlenséget. Amellett hiába biztosít az 
1917-es alkotmány meglepően széles körű jogokat az egyes államoknak 
— hiszen, mint tudjuk, Mexikó államszövetség —, az elnök gyakorlatilag 
saját akarata szerint nevezi ki és váltja le a kormányzókat. A  fenti 
példákból láthatjuk, hogy a „meta-konstitucionális” hatalmi mechaniz
musok miként torzíthatják el az alkotmányos elveket anélkül, hogy az 
alkotmányellenesség vétkébe esnének.

Persze nem minden latin-amerikai alkotmány ruház ekkora hatalmat 
az államelnökre, sem az elvek, sem a politikai gyakorlat tekintetében. 
A rövidség kedvéért egyetlen, ám annál szemléletesebb ellenpéldára 
szorítkoznék, jóllehet tisztában vagyok vele, hogy az elmélyültebb 
vizsgálódás számos köztes esetet feltárhatna. Az 1949-ben összeült 
Costa Rica-i alkotmányozó gyűlés „erős biztalmatlanságát fejezte ki az 
elnöki rendszerrel szemben, mely a végrehajtó hatalomnak az 1871-es 
alkotmányban biztosított rendkívül széles jogköréből nőtt ki. Az alkot
mányozó gyűlés a törvényhozásra is kiterjesztette bizalmatlanságát, 
minthogy az — kivált a gyűlés egybehívását megelőző nyolc évben — 
nem volt más, csak engedelmes, irányítható gépezet az elnök kezében... 
tekintélyt egyetlen hatalom, a bírói testület szerzett magának”3. Ebből 
következően az 1949-ben életbe lépett és mindmáig hatályban lévő 
alkotmány felszámolta az egyszemélyi végrehajtó hatalmat, s a „hata
lommegosztás” olyan újfajta rendszerét hozta létre, melyben az elnök 
köteles együttműködni a minisztereivel. Emellett megalakult egy sor, 
többek közt a lakásépítésért, az elektromosenergia-ellátásért, a turizmu
sért felelős és az elnöki irányításnak közvetlenül nem alárendelt, 
független szervezet. Az elnöki hatalom korlátozására hivatott a két, 
közvetlenül választott alelnök is, továbbá az a rendelkezés, mely szerint 
az elnök csak négy évig maradhat tisztségben, és azután nyolc évig kell 
várkoznia, mielőtt újból jelöltetheti magát. (Az 1968-ban életbe lépett 
szabályok, a mexikói törvényekhez hasonlóan, végképp kizárják az 
újraválasztást.) A Costa Rica-i bírói szervezet széles körű autonómiájá
nál fogva közvetlenül érvényt szerezhet az alkotmány rendelkezéseinek.

Két, nemrégiben történt esemény azt is megmutatja, mennyire szűkre 
szabja valójában a Costa Rica-i alkotmány az elnök jogkörét. Amikor 
az amerikai kormány Costa Rica északi részén titkos repülőgép-felszál - 
lőhelyet épített a Nicaragua ellen irányuló hadüzenet nélküli hadműve
letei számára, a Costa Rica-i elnök, aki a tények feltárására és a 
felszállóhely megszüntetésére törekedett, súlyos nehézséggel találta 
szembe magát. A külföldiek úgy vélték, hogy az elnök valójában 
Washington befolyása alatt áll. Az igazság ezzel szemben az, hogy az 
alkotmány meglehetősen korlátozza az államfő azon jogkörét, hogy 
magánszemélyek tevékenységét illető vizsgálatokat folytasson. Tbvábbi 
példával szolgál Pre Arias elnök, aki számos alkalommal kénytelen volt 
visszautasítani a jelentős külföldi találkozókra szóló meghívásokat, 
egyszerűen azért, mert a törvényhozás alkotmányos felhatalmazásánál 
fogva megtagadta tőle az engedélyt az ország elhagyására. A fentiekből



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1993. 1. szám 137-146 143

világosan látható, hogy Latin-Amerikában nemcsak „monarchikus” pre- 
zidencial izmus, hanem valódi, hatékonyan működő köztársasági alkot
mányosság is létezik.

A latin-amerikai példák e rövid bemutatásából csak azt a következ
tetést kívántam levonni, hogy az úgynevezett „prezidencíális” rendszerek 
népes családján belül jelentős eltérések miatt a parlamentáris és a pre- 
zidenciálís berendezkedés szembeállítása inkább elhomályosítja, sem
mint világossá teszi a számtalan alkotmányos alternatívát.

SZÜKSÉGES-E, HOGY A MA MŰKÖDŐ ALKOTMÁNYOZÓ 
GYŰLÉSEK SZAKÍTSANAK A PREZfDENCIALIZMUSSAL?

E rövid írással szerettem volna olvasóimat meggyőzni arról, hogy a 
parlamentáris és prezidencíális kormányformák közötti különbségek, 
amelyeket Linz professzor olyan szabatosan kifejtett, gyakorlatilag 
kisebb jelentőségűek, mint a kormányformákon belüli — a bírói szerve
zet és a politikai rendszer tekintetében egyaránt fennálló — konkrét 
alternatívák. Álláspontomat kialakítva azt is mérlegeltem, hogy a mé
lyen gyökerező prezidencíális hagyományokkal rendelkező országok 
nemigen fogják tartósan elkötelezni magukat a tiszta parlamentarizmus 
mellett — még akkor sem, ha a racionális elemzés egyértelműen 
bebizonyította a rendszer előnyeit. Mindamellett el kell ismernünk, hogy 
az utóbbi időkben néhány latin-amerikai országban a parlamentarizmus 
valódi alternatívaként merült föl az alkotmányozók előtt. Jó néhány 
brazil demokrata felpanaszolta a „parlamentarizmus” vereségét az 1988- 
as alkotmányos konvencióban, ám ugyanígy keseregtek akkor is, amikor 
megbukott az 1985-ben indult „Direitas je” mozgalom. (Bár Linz 
professzor nyomán alapvető ellentmondást vélhetnénk fölfedezni e 
kétféle álláspont között, a brazil demokratikus bal-közép különbségtétel 
nélkül kiállt mind a kettő mellett.)

A parlamentarizmus, miután brazil hívei vereséget szenvedtek, az 
erős, közvetlen választáson alapuló, képviseleti törvényhozás mellett 
bontottak zászlót, mert szerintük egy ilyen törvényhozás ,/negoszthatná” 
a kormányzati terheket a közvetlen választás útján hatalomra kerülő, de 
a parlamentnek felelős köztársasági elnökkel. Elképzeléseik szerint a 
miniszterelnök és a kabinet megválasztása a parlament bizalmi szavazá
sától függött volna, ám még a iegradikálisabbak is kitartottak amellett, 
hogy nem céljuk „az államfőt pusztán dekoratív szerepre korlátozni, 
vagy a miniszterelnököt a »tiszta« parlamentáris rendszerekre jellemző 
előjogokkal felruházni — már csak azért sem, mivel tiszta parlamentáris 
struktúra csak nagyon kevés, a brazíliaitól gyökeresen elütő politikai- 
társadalmi felépítésű országban valósult meg”4. A fenti elképzelés 
nagyon hasonlít a Linz professzor által „kvázi-prezidencíális” rend
szernek nevezett berendezkedésre, ám az is igaz, hogy ezt a ténylegesen 
létrejött struktúráról is elmondhatjuk. A jelenlegi szabályozás szerint 
ugyanis a brazil államfő elvesztette a rendeleti úton való kormányzás



LAURENCE WHITEHEAD 144

jogát, és a végrehajtó hatalom hatáskörét az alkotmány mellett az éberen 
vigyázó törvénykezés is szigorúan korlátozza. Az új brazil alkotmány 
nem rendelkezik különleges megoldásokról szükség esetére (mint a 
weimari alkotmány hírhedt 48. cikkelye, vagy a franciaországi Ötödik 
Köztársaság alkotmányának sokat vitatott 16. szakasza), amely vészhely
zetben az elnökre ruházná a végső szuverén hatalmat, illetve a 94-96. 
paragrafusa szerint vészhelyzetben is megosztja a felelősséget.

Linz professzor szerint a döntő kérdés az, hogy a meghatározott 
időszakra közvetlenül választott államfő-e — legalábbis részben — a 
népakarat letéteményese. A tiszta parlamentarizmust Linz professzor 
voltaképpen azért részesíti előnyben, mert az megakadályozza, hogy a 
hatalmához a közvélemény ellenére makacsul ragaszkodó kormányzat 
végül összezúzza az egész alkotmányos rendet. A parlamentáris rend
szerben — állítja Linz — a lehetetlenné vált kormány törvényes úton 
elmozdítható helyéről, függetlenül attól, hogy milyen egyensúly alakul 
ki a szuverén kongresszusban. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
lehetetlenné vált elnöki kormányokat így is sikerült a kiszabott terminus 
előtt törvényes úton megfosztani hatalmuktól, s mindezt anélkül, hogy 
az alkotmányos rend összeomlott volna. (Például Siles, bolíviai elnök
nek négy évig, 1982 augusztusától 1986 augusztusáig kellett volna 
tisztségében maradnia, ám a türelmét vesztett ellenzék a tárgyalásokon 
kicsikarta hivatali idejének lerövidítését egy évvel. Másfelől a parlamen
táris rendszerek gyakorta megbuktatják a kormányokat még mielőtt 
helyzetük tényleg lehetetlenné válna, legfeljebb formálisan támaszthatók 
ellenük kifogások. A franciaországi Negyedik Köztársaság parlamentje 
ellen — mint Linz professzor maga utal rá — éppen az volt a legfőbb 
kifogás, hogy senki, még a legnépszerűbb és legsikeresebb miniszterel
nök sem érezhette magát elég biztonságban hivatali székében ahhoz, 
hogy az országot foglalkoztató politikai problémákkal szembenézzen. 
Ugyanakkor egyes parlamentáris struktúrákban a kormányok (főleg a 
kormányzó pártok partikuláris érdekeit minden más elé helyező cent
rista koalíciók) akár az egész ország előtt „lehetetlenné” válhatnak 
anélkül, hogy a parlament egy lépést is tenne ellenük. Nemcsak a 
határozott időre szóló prezidencializmus, de még az olyan jellegzetesen 
parlamentáris alakzatok is, mint arányos képviselet úgy körül tudják 
bástyázni a megfelelő stratégiai állásba helyezkedett kisebbségeket, hogy 
csekély választói támogatottságuk dacára sem lehet őket elmozdítani 
hivatalukból, sőt, még akkor sem, ha a lakosság nagy része ellenük 
fordul.

A fentiek ellenére, figyelembe véve a Linz professzor dolgozatában 
kifejteti többi érvet, alighanem igaz, hogy egy szuverén parlament 
rugalmasabb, a regionális és egyéb érdekkülönbségekre érzékenyebb, 
nagyobb felelősséggel bíró intézmény, mint egy megszabott időre köz
vetlenül választott elnök vagy egy vegyes struktúra. Mindemellett felté
telezhető, hogy legalábbis néhány latin-amerikai országban érdemesebb 
lenne a programatikus egység és folytonosság megőrzése, s így a fejlődés 
útjában álló régi és hatalmas akadályok leküzdése érdekében egy
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kevésbé rugalmas, kisebb felelősségű és kevésbé törékeny rendszer 
mellett dönteni. Az erős végrehajtó hatalom nemegyszer szolgált már a 
nemzeti integráció megteremtésére, és ez az intézményi struktúra a 
súlyos regionális és társadalmi egyenlőtlenségek orvoslása vagy a gyors 
gazdasági átalakítás érdekében is jó szolgálatokat tehet. A parlamentáris 
rendszer inkább egy már létrejött, és a társadalmi érdekeknek nagyjából 
megfelelő status quo egyensúlyban tartására alkalmas, semmint egy új 
rend létrehozására.

Mindamellett nem érvelhetünk egyértelműen a parlamentarizmus 
mellett, hiszen mind a parlamentáris, mind a prezidenciális rendszerek 
a konkrét változatok gazdag tárházát kínálják. A legjobb talán egy 
optimális parlamentarizmus lenne, a legrosszabb pedig egy tökéletlenül 
felépített elnöki rendszer, ám be kell látnunk, hogy a konkrét változatok 
legtöbbje valahol a kettő között helyezkedik el, nagyjából kiegyensúlyoz
va az előnyöket és a hátrányokat.

A parlamentarizmus angol válfajában például olyan erős miniszterel
nöki hatalom van kialakulóban, mely nem kevésbé polarizált és rugal
matlan, mint a Linz által leírt prezidenciális modell. Mrs. Thatcher 
egyszer sem kapta meg a szavazatok 50 százalékát, mégis tovább marad 
hivatalában, mint bármelyik alkotmányos elnök, és megengedheti ma
gának, hogy semmibe vegye az ellenzéket, sőt akár saját miniszter 
kollégáit is. Rendelkezik egy olyan rendkívüli joggal, amit bármelyik 
elnök megirigyelhetne — ő jelölheti ki a következő választás napját, A 
másik oldalon viszont ott van Argentína, ahol a demokratikus rend 
létrehozásához bizonyosan hozzájárult a világosan körülhatárolt szemé
lyes megbízatással rendelkező választott elnök tisztsége. Az argentin 
viszonyok között a radikálisok és a peronisták finom egyensúlyán 
alapuló parlament nem lett volna képes úgy megszilárdítani a demok
ráciát, ahogy Alfonsin elnök tette.

Az alkotmányozó gyűlés elsőrendű feladata az lenne, hogy működő
képes formát dolgozzon ki az általa elfogadott alapváltozat számára. 
(Véleményem szerint például a latin-amerikaiak sokkal jobban tennék, 
ha az európai kabinet-kormányzás utánzása helyett, inkább a Központi 
Bank autonómiájával és felelősségével kapcsolatos alkotmányos szabá
lyozást és joggyakorlatot tanulmányoznák.)

Minthogy a monarchikus tényező szerintem igen fontos szerepet 
játszott az európai parlamentarizmus kialakulásában, hajlamos vagyok 
kételkedni abban, hogy a latin-amerikai alkotmányozók valóban választ
hatnak a két rendszer között. Elvileg talán tényleg van lehetőségük, hogy 
az ország érdekeit leghatékonyabban szolgáló kormányforma mellett 
döntsenek. Ám a gyakorlatban a latin-amerikaiak ugyanúgy képtelenek 
lennének kiépíteni (vagy visszaállítani) a monarchikus rendszert, mint 
az Egyesült Államok polgárai. (E vonatkozásban a demokratikus Spa
nyolország példája ugyancsak félrevezető lehet.) Amikor egy társadalom 
már vagy egy évtizede hozzászokott a nemzeti egység akár monarchikus, 
akár prezidenciális formájához, akkor rendkívül destabilizáló lehet 
szembefordulni a kialakult hagyományokkal. A szilárd alkotmánynak az
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emberek gondolkodásában kell gyökereznie, és az emberek fölöttébb 
ragaszkodni szoktak nemzeti szimbólumaikhoz. Ha az elnök a nemzeti 
egység egyik szimbólumává vált, akkor legjobb, ha az alkotmányozók 
kitartanak emellett az intézmény mellett, és elvégzik a szükséges 
korrekciókat az esetleges visszaélések kikerülése érdekében.

Fordította: Náday Judit

JEGYZETEK

1 Uruguay legnagyobb alkotmányos államfője, Jósé Batlle y Ordónez (1903-tól 1917-ig az 
ország elnöke) élete utolsó tizenhat évét a plurális végrehajtó hatalom megteremtésére 
szerveződő mozgalomnak szentelte, ami azonban csak halála után lett sikeres, Ordónez 
1913-ban, a morttevideói El-Dia-bán fejtette ki először nézeteit, melyek megérdemlik az 
elmélyült tanulmányozást. Ordónez szerint Uruguay problémái abban a körülményben 
gyökereznek, hogy mind a törvényhozás, mind a legfelsőbb bíróság fölött az elnök 
befolyása érvényesül, aki ráadásul maga jelöli ki saját utódját, nem hagyván így más 
lehetőséget az ellenzéknek, minthogy minden lezajlott választás után felkelést szervezzen. 
Ordónez azt javasolta, hogy fosszák meg az elnököt hatalmától, és hozzanak létre erős, 
demokratikus-felépítésű ideológiai pártokat.

2
Thomas Jefferson nem lett volna meglepve e kudarcok láttán. 1811. január 11-én így írt 
Destut de Tfacey-nek: „Amikor megalakítottuk jelenlegi kormányunkat, erős hajlandó
ságot éreztünk magunkban arra, hogy létrehozzunk egy legfelsőbb végrehajtó tanácsot. 
Úgy történt, hogy Franciaországban éppen akkor fogtak egy ilyen irányú kísérletbe, 
miközben a végrehajtó hatalom egyszemélyi gyakorlóját bíróság elé állították. Méltóan a 
dilemma jelentőségéhez, érdeklődve és aggodalommal figyeltük a két ellentétes elképze
lés összeütközését, és a történtek hatásait. A francia kísérlet rövid idő után kudarcot 
vallott, de nem valamilyen, a korra vagy a francia nemzetre jellemző körülmény, hanem 
a Direktórium tagjainak bizalmatlansága és széthúzása miatt, ami mindig szembállítja 
egymással az, egyenlő hatalmú embereket, ha senki sem hivatott közülük arra, hogy 
döntsön vitáikban és elsimítsa ellentéteiket. 1784-ben mi is hasonló próbálkozásba 
kezdtünk, amikor létrehoztuk az Államok — akkoriban 13 volt —- bizottságát, azzal a 
szándékkal, hogy a kongresszusi ülésszakok közötti időben a végrehajtói feladatokat 
gyakorolja. A bizottság tagjai csakhamar éles vitákban fordultak egymás ellen, s nézetel
téréseik végül kíbékEthetetlenekké váltak, oly annyira, hogy minden együttműködés 
lehetetlenné vált közöttük: feloszlatták magukat, fej nélkül hagyván a kormányt, mindad
dig, amíg a következő télen újból össze nem ült a kongresszus. Sokan úgy vélték, hogy a 
kudarc oka két-három embernek a jellemében keresendő, de a bölcsek az emberi 
természetet tették felelőssé.”
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