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A törésvonalak három családja 
a kelet-közép-európai pártrendszerekben 
-  Magyarország példája* •

TÖRÉSVONALAK ÉS POLITIKAI STABILITÁS

Egyre több folyamat, tendencia erősíti meg azt a tézist, hogy a kelet- 
közép-európai pártrendszerek bizonyos értelemben befagynak (Ágh 
1995). H. Tworzecki állapítja meg a lengyel pártokról és törésvona
lakról: „Az 1991-es, sőt a korábbi történések fényében ma már azo
nosíthatjuk a posztkommunista lengyel politikai élet alapját képező 
szerkezeti vonásokat, azokat a fő törésvonalakat, amelyek nagy való
színűséggel sok éven át meg fogják határozni a lengyelországi politi
zálást. Feltételezhető, hogy ez a fagyási folyamat már 1990-ben, 1989- 
ben vagy akár még korábban elkezdődött. Ez nem azt jelenti, hogy a 
pártrendszer már nem fog módosulni. Hiszen azok az országok is, 
amelyekben nem olyan régen zárult le a demokratikus átmenet folya
mata (Spanyolország, Portugália) tanúsítják: az egyes aktorok meg
lepő sebességgel lépnek színre, buknak meg vagy alakulnak át új 
entitásokká” (Tworzecki 1996; 94). A pártrendszer befagyása nem a 
klasszikus rokkani minta szerint (Rokkan 1980; Lipset-Rokkan 1967) 
történt, amihez egyébként azt is hozzáfűzhetjük, hogy magában Nyu- 
gat-Európában sem bizonyult tartósnak a pártrendszerek befagyott 
állapota (Pappi 1994).

* A jelen cikk a szerző 1996 novemberében Bíedben tartott előadásának szintetizáló igényű 
továbbgondolása. A bledi paper alapját (G. Márkus 1996) képezi.
A szerző köszönetét fejezi ki a NATO-nak a törésvonalak kutatásához nyújtott támogatásért.
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Magyarországon két dimenzióban is kimutatható az ellentmondás 
a pártok, a politikai törésvonalak stabilizálódása, valamint bizonyta
lanságuk, állandó mozgásban levésük között. Elsőként arra a parado
xonra utalunk, amely a pártok, illetve politikai tömbök közötti struk
turális polarizáltság és a pártokon ~ mind a párteliteken, mind a 
tagságon belüli -  ideológiai-politikai fragmentáltság ellentétében fe
jeződik ki. Némi túlzással azt mondhatnánk, hogy a különben a párt- 
rendszer egészét ellenségesen szembenálló táborokra osztó törésvo
nalak mindegyike szinte valamennyi pártot belülről is megosztja. A 
magyar politológia a „gyűjtőpártok” terminussal jelöli e képződmé
nyeket, amelyeket hol latens, hol hevesen manifesztálódó konfliktu
sok jellem eznek ideológiák, szem élyek, érdekek és értékek, 
„mozgalmárok” és „pártokraták” között. Az 1989-90-ben elhíresült 
„szocdem” botrányok, valamilyen változata szinte az összes parla
menti pártot elérte. A magyar pártok e sajátossága elsősorban a több
pártrendszer négy évtizedes felfüggesztésével magyarázható. A „tör
ténelmi” pártok közül csak kettő -  a kisgazdák és a keresztényde
mokraták -  élték túl a második (ill. ’56~ot is számítva: a harmadik) 
születés traumáját, a „gyökerek” és a kettős alkalmazkodás (egyrészt 
a pártcsalád modernizálódott identitásához, másrészt az új viszonyok
hoz, az alakot változtatott vagy újonnan jelentkező társadalmi-kultu
rális törésvonalakhoz való alkalmazkodás) megpróbáltatásait.

A dominánssá váló új típusú, értelmiségi szubkultúrákból kinövő 
„intellektuális miliőpártokat” (G. Márkus 1991) pedig sem érdek, 
sem szorosabb ideológiai közösség, hanem -  Tamás G. M, találó 
kifejezéséhez kapcsolódóan -  a „törzsi” mi-tudat, előbb-utóbb gyen
gülő vagy egyenesen belharccá átalakuló, kohéziója fogta össze.

Másodikként arra a választóvonalra utalunk, amely az átmenet fő
szereplőivé vált pártok, valamint a „társadalom” között húzódik. A 
politikai stabilitás relativitásának nem csupán a pártok tagságának 
igen alacsony összlétszáma a mutatója, hanem még inkább a válasz
tópolgárok pártidentifikációjának rendkívül gyenge volta, valamint a 
választói volatilitás magas aránya (Angelusz-Tardos 1995; Gazsó- 
Stumpf 1995; Tóka 1994; Simon 1997). Több jel mutat arra, hogy a 
rendszerváltás kezdeti szakaszában is gyenge pártkötődések tovább 
lazulnak, és különösen 1996-ban határozottan folytatódott a pártoktól 
való elfordulás, a „dealignment” tendenciája. Komoly problémák 
tapasztalhatók az összekapcsolás, a Jinkage” működése, pontosab
ban szólva nem-működése tekintetében. A nyugati politológia egyik 
fontos tétele azt mondja ki, hogy a pártök közvetítő és Összekapcsoló 
funkciót töltenek be* a társadalmi struktúra és a közpolitika, a kor
mányzás között: a társadalmi struktúrából és a kulturális tagoltságból 
eredő törésvonalakat a politikai témák (issues) nyelvére „fordítják 
le” (cleavage translation) s a választásokon győztes párt(ok)ból ala
kuló kormányok a témákat a közpolitika szintjére transzformálják 
(Lane-Ersson 1994). A pártok és választópolgárok inadekvát össze
kapcsolásának problémája arra enged következtetni, hogy a törésvo
nalak és a pártrendszer befagyása Magyarországon, illetve a közép
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kelet-európai új demokráciákban nem a rokkani logika szerint törté
nik. A politikai szociológia S. Rokkan által képviselt historicista fel
fogása ugyanis erősen determinista, amennyiben hosszú távon érvé
nyesülő meghatározottságot tételez: a strukturális törésvonalak men
tén kialakult pártok kötődéseikkel, társadalmi koalícióikkal mind 
önmaguk, mind szavazőtáboruk tekintetében stabilizálódnak.

E felfogással szemben a politikai szervezetek és intézmények auto
nómiáját valló Sartori (196B) szerint a pártok nem egyszerűen törés
vonal-,, fordítók”, hanem maguk alakítják a politikai teret. A kelet- 
közép-európai posztkommunista pártrendszerekben valóban azt ta
pasztaljuk, hogy a politikai aktorok saját maguk „teremtenek”, ma
guk választanak-váltogatnak olyan törésvonalakat, amelyek a társa
dalomban már túlhaladottak, latensen vagy esetleg időközben meg
változott formában vannak jelen. A viszonylag gyenge civil társada
lommal szemben túlhatalmat élvező, a gazdasági elittel szemben vi
szont egyre inkább alulmaradó -  még nem vagy nem eléggé profesz- 
szionalizálódott -  politikai elitek hajlamosak a polgárok többsége 
számára idegennek tűnő törésvonalak jegyében politizálni (s ennek 
alátámasztására hol mesterséges táborteremtő mobilizációhoz, hol a 
társadalom deponálásához folyamodnak). A magyar választópol- 
gárok 1989 óta keresik pártjaikat, de -  úgy tűnik -  egyre bizonytala
nabbak választásaikban.

A politikai attitűdök, a pártpreferenciák, a választási eredmények 
empirikus vizsgálatai Magyarországon és a régió több országában 
sajátos ellentmondásra világítanak rá, amely a pártelméíet dimenzió
jában megválaszolandó kérdésként jelentkezik. Hogyan lehetséges az, 
hogy egyszerre, egymás mellett tapasztalható a magas fokú „illé- 
konyság” (Tóka 1994), az igen alacsony fokú és tendenciájában to
vább gyengülő, elidegenedés felé, vagyis Hirshman terminusával a 
participációtól, a „voice”-től aprotesztmagatartás, az „exit” felé tar
tó attitűd, valamint az a körülmény, hogy bizonyos szociológiai jel
lemzők (státusz, lakóhely, életkor, nem, templomba járás gyakorisá
ga stb.) ugyancsak kimutatható szerepet játszanak a választópolgárok' 
pártszimpátiáiban, választási döntéseiben (Gazsó-Stumpf 1995; 
Körösényi 1996; Simon 1997; Tóka 1994).

A TÖRÉSVONALAK SZERVEZŐDÉSE

A kérdés elvezet tanulmányunk tulajdonképpeni témájához, a ma
gyarországi pártverseny^ tengelyeit képező törésvonalak szerkezeté
hez, szerveződéséhez (Ágh 1994). Az alábbiakban azt kívánjuk be
mutatni, hogy a hazai ~ és általában a posztkommunista -  pártrend
szerekben domináns szerepet töltenek be a kulturális-ideológiai tö
résvonalak s csak ezeknek alárendelten -  és torzultan -  manifesztá
lódnak a túlnyomó többségükben materiális orientációjú, vagyis ér
dekvezérelt, a választópolgárokat leginkább érintő és foglalkoztató 
gazdasági-szociális témák. Magyarországon a gazdasági helyzet rom



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1997. I. szám 42-54 45

lását kísérő knltúrharcos politizálás elleni tiltakozó szavazatok nyo
mán 1994-ben a professzionális, a gazdasági-szociális kompetencia 
ígéretével fellépő pártok kerültek kormányra. A választópolgárok zöme 
azonban igen hamar érdekeiket negligáló uralmi ideológiaként for
dult szembe az életmódjukat, mentalitásukat fenyegető radikálisan 
piacosító technokrata politizálással (Szaíai 1996).

Claus Offe (1996) -  Kitschelt (1992) fejtegetései nyomán -  elis
meri, hogy bár ténylegesen kimutathatók „pozicionális” szavazási 
minták az új demokráciákban, ezek azonban „inkább a választópol
gárok individuális tulajdonságait tükrözték, semmint a társadalom 
asszociatív módon konstituált szektorait”. Az első választásokra utalva 
Offe az alábbi magállapítást teszi: „Az embereknek nem volt fogó
dzójuk, hogy vajon mi lehet majd a helyük a kialakuló termelési és 
elosztási viszonyokban, és melyik párt szolgálná leginkább egyéni és 
kollektív érdekeiket. A  rendszerváltás előtti és az azt közvetlenül 
követő helyzetről tehát elmondható, hogy az érdekek és a konfliktu
sok rendkívül amorf társadalmi-gazdasági szerkezete, illetve olyan 
atomizált- szociális struktúra jellemezte, amelyben igen nehéz volt 
válaszokat találni két kulcskérdésre. A küszöbön álló gazdasági át
alakítás különösen sürgetővé tette mindkét kérdést: o) Kik a baráta
im*, vagyis a velem hasonló érdekekkel bíró megbízható szövetsége
seim? b) Kik az »ellenségeim«, akikkel szemben »nekünk« meg kell 
védenünk a »mi« közös érdekünket? Mindebből többen azt a követ
keztetést is levonták, hogy részben a társulási-összefogási lehetősé
gek amorf jellege felelős az etnikai törésvonalak dominanciájáért és 
intenzitásáért Közép-Kelet-Európábán. A civil társadalom keserves 
újraélesztése során . . . "  Gellner szavaival -  sokkal gyorsabban és 
hatékonyabban lehet újraéleszteni az etnikai társulásokat, minta más 
típusűakat” (Offe 1996:252).

Amikor dolgozatunk bevezető soraiban „befagyásról” írtunk, ép
pen ennek a konstellációnak, a kulturális-ideológiai, vagyis a nem 
közvetlenül társadalmi-gazdasági jellegű törésvonalak centralitásának 
stabilizálódását tartottuk szem előtt.1 „Nulla-hipotézisként” Offe ki
fejti, hogy olyan jelenségről van szó, amely a demokratikus konszo
lidáció komoly akadályává válhat. Hiszen míg a gazdasági-társadal
mi konfliktusok kompromisszumok keretei között viszonylag könnyeb
ben kezelhetők és -  mind elvben, mind a nyugati demokrácia bevált 
játékszabályainak tapasztalata szerint -  általában demokratikusan ki- 
hordhatók, addig a kulturális, nemzeti-etnikai és világnézeti konflik
tusok immanens barát-ellenség sémájuknál fogva eleve nem vagy 
csak rendkívül nehezen alkalmasak arra, hogy békés természetű al
kuk tárgyait képezzék” (Offe 1996:256-257). Ehhez még hozzáfűz
hetjük: a kulturális politizálás dominanciájának állandósulása a poli
tika problémamegoldási kompetenciájára is negatívan hat.

A magyar olvasó bizonyos elégedettséget érezhet Offe azon meg
állapítása kapcsán, miszerint a hazai politikai konszolidáció, vala
mint az európai intézmények pozitív és negatív szankcionális hatal
ma következtében a határon túli magyar kisebbségek ügyében kizár
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ható mindenfajta erőszakos nemzetközi területi konfliktus, Bulgári
át, Csehországot, Szlovákiát és hazánkat összehasonlítva leszögezi: 
„Mintánkban Magyarország az egyetlen ország, amelyben nem áll
nak identitáskonfliktusok a konszolidáció.útjában” (Offe 1996:266). 
Kétségtelen ugyan, hogy a primer identitásbázisú konfliktusok Ma
gyarországon gyengébbnek bizonyultak és a konszolidációt jóval ke
vésbé fenyegetik, mint több más posztkommunista társadalomban, 
nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül azt az összefüggést sem, 
amelyet Vásárhelyi Mária empirikus vizsgálatai is megerősítettek: -a 
szociális helyzet elbizonytalanodását és romlását megélő csoportok
ban felerősödik a kirekesztő jellegű nemzettudat (Vásárhelyi 1995:67). 
Maga Offe is megemlíti annak lehetőségét, hogy az érdekek ideológi
ák és identitások jelmezében” fejeződnek ki (Offe 1996:256). Ez a 
lehetőség részben Magyarországon is realizálódik mind a gazdasági 
rendszerváltás vesztesei, mind a rivalizáló elitcsoportok esetében.

A jelenlegi kormánykoalíció egy modernizációs ideológia jegyé
ben folytatja kommodifikáló, piacosító politikáját (lásd Bozóki A. 
cikkét a folyóirat e számában), az ellenzék nemzetcentrikus ideoló
gia és a keresztény értékek nevében kívánja az,átalakulás veszteseit 
megszólítani.

Szembeötlő a párhuzam a nyugat-európai pártverseny újnak tűnő 
sajátosságával: a posztindusztriális transzformáció és az európai in
tegráció vesztesei felé forduló jobboldal nacionalizmusával (FPÖ, 
FN, Forza Italia stb.).

PÁRTELMÉLET ÉS TÖRÉSVONAL-TIPOLÓGIA

Dolgozatunk perdöntő problémája az, hogy egyértelműen megjelöl
jük a magyarországi pártverseny fő tengelyei közül azokat, amelye
ket meghatározó, releváns törésvonalaknak tekintünk. A „cleavage” 
szakkifejezést illetően igen körmyű formális konszenzusra jutni. „A 
törésvonalak -  olvashatjuk a Nohlen-féle német politológiai szakszó
tárban -  minden egyes politikai vitakérdésnél támogatókat és ellen
zőket választanak el egymástól” (Pappi 1994:301). D. W. Rae és M. 
Taylor az alábbi definíciót adják „A politikai törésvonalak elemzé
se” című könyvük első oldalán: „Törésvonalak azok a kritériumok, 
amelyek egy közösséget csoportokra bontanak, és azok a törésvona
lak relevánsak, amelyek meghatározott időben és meghatározott he
lyen a tagokat fontos politikai különbségekkel elválasztott csoportok
ra osztják” (Rae-Taylor 1994:53). Kérdés persze, hogy melyek a 
„fontos” és melyek a „nem fontos” különbségek. Melyek latensek és 
melyek manifesztek? A kérdést tovább bonyolítja, hogy csoportok, 
önmagukon belül, vagy akár egyének is, differenciálódnak orientáci
óik, attitűdjeik tekintetében. Beszélhetünk tehát egyrészt -  a marxi 
hagyományt folytatva -  nagycsoportok (osztályok) közötti politikai 
interakciókról, másrészt -  a pluralista iskolák nyomán -  a törésvona-’ 
lak jntraperszonális konstellációban” való megjelenéséről. Célsze
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rű tehát az egymást keresztező és az egymást felerősítő törésvonalak 
megkülönböztetése. Hogy a két törésvonal-típus közül melyik erő
sebb, az fontos tényezője a demokratikus stabilitásnak (Pappi 1994).

Nem csodálkozhatunk azon sem, hogy az empirikus módszereket 
preferáló kutatók tucatnyi vagy akár még több törésvonal mentén 
elemzik a politikai attitűdöket és pártkötődéseket, míg a „nagy teóri
ák” hívei egy-két, esetleg egyetlen centrálisnak vélt törésvonalra ve
zetik vissza a politika mindenkori komplexitását. J.-E. Lane és S. 
Ersson érvelését fogadjuk el: önmagában véve nincs olyan általáno
san érvényes kritérium, amely igazolhatná egy- bizonyos törésvonal
család kiválasztását és egy más törésvonal-csoport kizárását az elem
zésből. A törésvonalak azonosítása, relevanciájuk vagy irrelevanciá
juk megállapítása az egyes kutatók elméleti előfeltevéseinek függvé
nye. Azt, hogy helyesen választottuk-e ki az elemzés eszközéül al
kalmazott cleavage-eket, végső soron az dönti el, milyen mértékben 
bizonyulnak magyarázó értékűnek a politikai összefüggésekre és fo
lyamatokra nézye (Lane-Ersson 1994:56).

Arról lenne tehát eredetileg szó, hogy a „fontos” törésvonalak iden
tifikálása „az elmélet” derivátuma. A szerző véleménye szerint azon
ban a (közép)-kelet-európai politikai rendszerekkel kapcsolatban még 
nem születtek meg a nagy összefüggéseket magyarázni képes 
makroteóriák. Sőt, az ipari modernitás átalakulási folyamatának fel- 
gyorsulása és a bipoláris világrend ezzel összefüggésben lévő fel
bomlása óta a globalizálódó politika magyarázatára sem rendelke
zünk paradigmatikus érvényű elmélettel. A világszintű társadalmi
kulturális anómiák nemcsak a politikát és a közvéleményt, de a társa
dalomtudomány művelőit is elbizonytalanítják. „Aki azt állítja, hogy 
minden kérdésre válasza van, az egyetlen kérdést sem válaszol meg” 
(Dahrendorf 1996:24).

Amikor arra törekszünk, hogy megjelöljük a kelet-közép-európai 
és a magyar pártrendszereket, a pártversényt strukturáló „fontos”, 
relevánsnak vélt törésvonalakat, pontosabban: törésvonal-családokat, 
azt reméljük, hogy ezzel implicite egy mezzo-szintű elmélet hipotézi
sének felvázolása felé indulunk e l

A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI PÁRTRENDSZEREK 
HÁRMAS TAGOLTSÁGA

Az alábbiakban a leginkább szignifikánsnak tartott politikai szem
benállások jellege, illetve eredete alapján írjuk le törésvonal-tipoló
giánkat, amely nem szinguláris cleavage-eket különít el, hanem tö
résvonal-családokat, -típusokat, -csoportokat (sets) különböztet meg. 
Ezt a hármas sémát kezdeti formában a magyarországi pártosodás 
korai szakasza és az 1990-es választásokat megelőző pártverseny ta
pasztalatai alapján már 1990 tavaszán publikáltuk (G, Márkus 1990, 
illetve némileg kibövítve-továbbfejlesztve G. Márkus 1991). Cso
portosításunkat a közép- és kelet-európai régió egészére nézve is ér
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vényesnek tartjuk, azzal a kvalifikálással, hogy variációkat mutatha
tunk ki a tekintetben, hogy a három ~ a kulturális, a szerkezeti-ideo
lógiai és a gazdasági-szociális jellegű -  konfliktustípus közül melyik 
játszik domináns vagy alárendelt szerepet. A nemzetközi szakiroda
lomban is többen képviselnek hasonló álláspontot. H. Kitschelt (1992) 
az állampolgársággal kapcsolatban „kozmopoliták” és „partikula- 
.risták”, apolitikai berendezkedéssel kapcsolatban „autoritariánusok” 
és „libertarianusok”, a társadalmi-gazdasági dimenzióban pedig „a 
piaci elosztás” és „a politikai redisztribúció” között jelöli meg az 
alapvető konfliktusvonalakat. Claus Offe (1996) ugyancsak analóg 
tartalmú meghatározó törésvonalakat emel.ki: az identitásalapú -  
etnikai különbségekre visszavezethető ~ törésvonalakat, a korábbi 
rezsimhez való kötődés tekintetében kialakult politikai-ideológiai tö
résvonalakat, valamint a gazdaságirányítás és a jövedelemelosztás 
kérdéseire vonatkozó -  a régió egészét tekintve még nem vagy csak 
gyengén intézményesült -  osztálykonfliktust.

Tipológiánkat alátámasztó érvelést alkalmaz D. L, Seiler (1995). 
Megközelítésében központi szerepet játszik a cleavage-ek három tí
pusának kimutatása: a „nemzeti forradalom”, a kommunista egy- 
pártrendszer, valamint a piacgazdasági átmenet összefüggéseiben ki
alakult törésvonalak identifikálása. Kiindulópontja az, hogy „a szov
jet birodalom összeomlását követően a rokkan! konceptuális térkép 
továbbélését (pertinence)” tapasztalhatjuk: a hosszan tartó kommu
nista uralom nem iktatta ki a „nemzeti forradalomból” eredő törés
vonalakat, az államosítás és a kapitalista polgárság felszámolása ré
vén viszont tartósan megzavarta az „ipari forradalom” törésvonalait 
(Seiler 1995:96; Lipset-Rökkan 1967). Mindazonáltal kialakul -  a 
tulajdonosok és munkások közötti konfliktus gyengesége mellett -  a 
piacgazdasági reformok jellege tekintetében a „maximalista” és a 
„minimalista” pártokat elkülönítő törésvonal. Seiler a kommunista 
berendezkedéshez való viszonyt illetően relevánsnak tartja a demok
ratikus és antidemokratikus pártok közötti törésvonalakat.

A TOVÁBB ÉLŐ KÖZELMÚLT

Hármas sémánk tartalmi konkretizálásához, tipológiánk finomításá
hoz jelentős mértékben hozzájárul M. Bernhárdnak (1996) a lengyel, 
illetve a közép-európai átmenet viszonyait vizsgáló elméleti és empi
rikus elemzése. Kutatásai reflektorfénybe helyezik, hogy egyrészt a 
gyakran centrálisnak tűnő kulturális-szimbolikus, a történeti múlt ér
tékelését involváló konfrontációk, másrészt a piaci reformok nyo
mán fellépő érdekkonfliktusok, „revindikatív” tiltakozások mögött 
olyan, a közelmúlthoz kapcsolódó dualizmus problematikája rejtőzik, 
amely nem redukálható egyszerűen a kommunizmus versus „Szoli
daritás” ideológiai-politikai szembenállására. Megegyezően azzal a 
meghatározó jelentőségű összefüggéssel, amelyet Fónai Mihály (1996) 
mutatott ki a magyarországi kettős társadalmi szerkezeti vonások kü
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lönböző alakváltozatokban mindmáig tapasztalható kontinuitását ille
tően, valamint analóg módon egyes modernizációs elméletek -  külö
nösen a „függő fejlődés”, a tradicionális szektorok és a „modem 
enklávék” egymás mellett létezése, a „belső gyarmatosítás” koncep
ciója -  megállapításaival, Bernhard új módon közelíti meg a kommu
nista rendszereken belüli evolúció és a posztkommunista átmenet vi
szonyát. Rámutat: a kelet-közép-európai kommunista országokban a 
leninista-sztálinista modernizációs kísérlet, a szocialista extenzív 
növekedési modell a hatvanas-hetvenes évekre kudarcot vallott. A 
megváltozott világgazdasági környezetben a legtöbb közép-európai 
kommunista ország vezetésének meghatározó irányzatai is felismer
ték: a gazdaság bürokratikus irányítási rendszere, az „ó-mechaniz
mus” jegyében gyakorolt hatalomgyakorlási módok, csakúgy, mint a 
reálszocializmus „klasszikus” társadalmi alakzata, alkalmatlanok arra, 
hogy ezek a társadalmak és nemzetgazdaságok javítsák versenypozí
ciójukat. A reformok azonban nem voltak átfogóák, csak kismérték
ben haladták meg a gazdasági szférát, és -  mind gazdasági, mind 
nem-gazdasági hatásaik révén -  megosztották a társadalmakat. A ré
gióban -  mutatis mutandis -  létrejöttek és folytatódtak a két eltérő 
társadalmi és gazdasági szerveződést, eltérő szerkezeteket, eltérő 
szabályokat, eltérő értékrendeket és különböző önreprodukálási for
mákat felmutató duális társadalmak (Bernhard 1996:317; Hankiss 
1992; Komái 1990:101; Kolosi 1986).

A rendszerváltás eddigi fejleményei bőségesen szolgáinak bizo
nyító anyaggal arra, hogy a piacgazdaság és a polgári demokrácia 
kialakulásának folyamatában ez a korábbi dualizmus tovább él és 
reprodukálódik, és a közelmúlttal kapcsolatos mentalitásbeli és ér- 
dekjellegű viszonyulások megosztják a társadalom minden alrend
szerét. Méghozzá oly módon, hogy az így értelmezett „tradicionális 
szektorban” is megmarad az akkori dualizmus: nagyobbrészt a 
poszttotalitárius autoriter reformkommunista (Linz 1994:38), kisebb 
mértékben a „reformálatlan” kommunista attitűdök kettőssége; „Ami 
egyedülálló a mai közép-kelet- és kelet-európai országokban, az nem 
az, hogy kettős szerkezet létezik, hanem az, hogy ez a modernitás 
két formáját kombinálja. Sajátos módon arról van szó, hogy a régi, 
államszocialista gazdasági újratermelési módból eredő intézmények, 
társadalmi szerkezetek és viselkedési módok együtt léteznek azokkal 
a szerkezetekkel, amelyek alkalmazkodtak. így tehát egymás mellett 
van a gazdasági és a társadalmi reprodukció két mechanizmusa. Az 
egyiket a piaci erők játéka hozta létre. A másik az államszocializmus 
negyven évének produktuma, és még nem teljesen rendelődött alá a 
gazdasági újratermelés új piaci szabályainak, mivel részben szubven
cióknak, részben a reformfolyamatok tökéletlenségének köszönhető
en védettséget élvez” (Bernhard 1996:317).

A magyar tapasztalatok alapján tovább vinnénk, sőt tovább élez
nénk a Bernhard által tett megállapításokat. A két szektor nem egy
szerűen egymás mellett, hanem mintegy „szervesen” egybefonódva 
létezik. (Bernhard a „régi” érdekeknek az új szituációba való beépü
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léséről ír, Fónai pedig a „szervetlenség szervesüléséről”.) A piaci 
szektorban domináns helyet foglalnak el a korábbi elitcsoportok, a 
politikai szférában pedig egymást áthatják a pluralista-polgári de
mokratikus, valamint az informális alkukban, az autoriter módsze
rekben, a kliens-patrónusi viszonyokban kifejeződő régi módszerek, 
politikai kulturális minták (amelyek egyébként egyaránt jelen vannak
-  különböző mértékben -  a modernizációban főszerepet játszó ex- 
kommunista pártban, valamint az antikommunista ideológiai-politi
kai alapon szerveződött liberális és konzervatív pártokban) (Szalai 
1996; Ágh 1994).

Utalunk tehát arra a sajátos hierarchiára, amely a régióban tapasz
talható duális társadalmat bizonyos értelemben a posztkoloniális „szer- 

' veden” modernizáció modelljével rokonítja. A reformkommunizmus- 
ban szocializálódott elitcsoportok, illetve az akkor kialakult mecha
nizmusok -  a mindenkori kormányösszetételtől függetlenül -  makro- 
és mikroszinten egyaránt meghatározó modernizációs szerepet tölte
nek be mind a kapitalizálódás belső, mind a globalizálódott piachoz, 
a fejlett világ centrumához, illetve centrumaihoz való felzárkózás 
folyamatainak vezérlésében, e folyamat társadalmi, és kulturális fel
tételeinek radikális -  tehát elvben az autoriter módszerekkel is konform
-  levezérlésében (Szelényi et al. 1996; Szalai 1996; Hankiss 1992). 
A piacosítás és a nyugatősodás-nyugatosítás imperatívuszai, dologi 
kényszerei nyomán (amennyiben a későkádárizmust ma már „kívül” - 
nek, a külső működő és fmánetőkét pedig „felül”-nek tekintjük) rep
rodukálódik az a helyzet, amelyet Fónai a duális társadalomszerkezet 
magyar szakirodalma alapján mind az 1945 előtti, mind az 1945-öt 
követő történelmi szakaszokat jellemezve leír: a külső elem a helyi 
elem integrálására törekszik, „a vezetők java kívülről és felülről ér
kezett” (Fónai 1996:53). A duális szerkezet e kontinuitásából követ
kezik az utóbbi évek politikai történéseiből kiolvasható összefüggés: 
a későkádárizmus versus polgári demokrácia strukturális jellegű, 
valamint a nemzeti tradicionalizmus versus nyugatosodás kulturális
területi törésvonal-családjai egymásra épülnek, egymást és maguk
nak a politikai konfliktusoknak az intenzitását erősítik (Teliér 1996).

TRADICIONALIZMUS VERSUS NYUGATOSÍTÁS „REVíSITED”

A magyar politikában általunk m eghatározónak tekintett 
tradicionalizmus versus nyugatosítás (veszternizáctó) kulturális -  bi
zonyos szinteken és bizonyos kontextusokban kultúrharccá eszkalá
lódó -  törésvonalról már több dolgozatunkban írtunk, és a centrális 
jellegének „makacs” fennmaradását magyarázó tényezőket a közeljö
vőben megjelenő tanulmányban mutatjuk be (G. Márkus 1997). Je
len cikkünk keretei között jelzésszerűen utalunk e törésvonal-típus 
kialakulásának néhány sajátos körülményére, történelmi-strukturális 
alapjaira.
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1. Kétségtelen, hogy e törésvonal középpontba kerülése 1988-89 
óta közvetlenül adódik abból, hogy a magyarországi pártosodást ér
telmiségi, kulturális-szubkulturális elitek határozzák meg. Úgy v e - . 
lem azonban, annál többről van szó, mint hogy a szimbolikus politi
zálás -  a „népi-urbánus” értelmiségi megosztottság jegyében -  a fel
színen elfedné a politikai tartalmak tényleges azonosságát és/vagy 
különbségeit. Magát az un. népi-urbánus vitát (Fricz 1996) sem tar
tom mesterségesen feltámasztöttnak, a mai körülmények között irre
levánsnak, hanem szerintem olyan törésvonal-család -  esetleg defor- 
máltnak tűnő -  manifesztálódása ez, amely egyrészt a magyar és a 
regionális történelem dilemmáinak kontinuitásáról szól, másrészt pedig 
a modem-posztmodem világban egyetemesen és globálisan megmu
tatkozó dichotómiáról.

E törésvonal-típus két pólus között osztja meg a hazai politikai 
életet: az egyik a kulturális-nemzeti-területi identitások történeti kon
tinuitásának védelme, a másik a „Nyugathoz” mint centrumhoz való 
alkalmazkodás radikális törekvése, amely az identitások diszkontinui
tását is vállalja. A konfliktus a felszínen mindenekelőtt kulturális 
formában jelentkezik, de egyrészt sok tekintetben gazdasági-társa
dalmi tartalommal bír (Gemeinschaft versus Gesellschaft klasszikus 
értelmében), másrészt pedig -  döntően -  a rokkani teória értelmében 
a centrum-periféria ellentétet fejezi ki (Lipset-Rokkan 1967; Lipset 
1969). Annak a Nyugat-Európában a2 ipari forradalom kezdeti sza
kaszát jellemző szindrómának a változatáról van szó, amelynek tar
talmaként a politikában -  gazdasági konfliktusok kíséretében -  a te
rületi és a kulturális törésvonak kumulálódnak (Rokkan 1980). Ez a 
ma több régióban etnikai harcokká eszkalálódó kumulálódás annak a 
következménye, hogy -  egymással Összefüggésben -  egyrészt fel
bomlott a (kelet-római, ill. bizánci birodalom történeti örökébe lé
pett) szovjet impérium (G. Márkus 1996), másrészt uralkodóvá vált 
a „triász-kapitalizmus” (az észak-amerikai, az európai és a kelet
ázsiai erőközpontok versengésében jelentkező) globaíizmusa (Platzer 
1997).

2 . ,A két politikai tábor szervesen nőtt ki a kommunista rezsimek 
belső ellenzékének általánosan jelentkező, egymást kiegészítő, majd 
egymással rivalizáló dualizmusából: az emberjogi -  az egyén szabad
sága, a racionalizmus és a felvilágosodás jegyében fellépő -  ellenzék 
áramlatából, valamint a kollektív emlékezetet hordozó, kulturális, 
vallási és érzelmi meghatározottságú disszidenciából. Szaharov és 
Szolzsenyicin, a lengyel katolikus klérus és a KOR kettősége illuszt
rálja talán legpregnánsabban e tézist (Touraine 1994; 1995).

3. Nem egyszerűen „jó fiúk” és „rossz fiúk”, modemizátorok és 
modernizációellenések, demokrata és autoriter pártok (De Waele 
1996:880) szembenállásáról van szó. Mindkét politikai törekvés ter
mészetes választ ad az egyes társadalmak, illetve a nemzetközi viszo
nyok által feladott kérdésekre. S bár a szerző vállalja -  szubjektív 
értéktételezésként -  a maga veszternizációs preferenciáját, 
univerzalista hitvallását (Dahrendorf 1996)2, látja e bipolaritás exp
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lozív folytatódásában rejlő, mindkét oldalról fenyegető veszélyeket: 
egyrészt a „különbségek kiradírozására” hajlamos agresszív, kvázi- 
gyarmatosításba átcsapó (ál-)univerzalizmus lehetőségét, másrészt -  
még súlyosabb és különösen aktuális kihívásként -  a homogén kultu
rális identitások partikularizmusának destruktív nacionalizmusokká, 
fundamentalizmusokká, idegengyűlöletté, despotizmusokká fajulását 
(Touraine 1994; 1995).

A katasztrófa-forgatókönnywel szemben szerencsére tapasztalha
tók a.két táboron és a táborokat alkotó pártokon belül a differenciáló-* 
dás tendenciái. A tradicionalizmus táborában szembekerülnek egy
mással a nemzeti modernizáció demokratái, a nyugati mintákat nem 
eleve elvető, csak kulturálisan „ szentesíteni ” kívánó mérsékelt erők, 
valamint a nacionalizmus radikálisai, sőt „veszettjei”. A vesztemizáciő 
oldalán is érzékelhetően artikulálódnak a különbségek, egyrészt a 
felzárkózó modernizáció folyamatának politikai és szociális vezérlé
se tekintetében -  a több vagy kevesebb demokratizmus, illetve társa
dalmi szolidaritás hívei között, továbbá a külső centrumoktól való 
függés mértékét és* orientációját illetően.

KONKLÚZIÓK

í . A piacgazdasági átmenet előrehaladásával egyre inkább kialakulni 
látszanak az űj berendezkedéssel adekvát érdekviszonyok és érdekel
lentétek, amelyekre részint a kuszaságnak tűnő komplexitás, részint 
a társadalom polarizálódása, a többség -  legalábbis középtávú -  vesz
tessé, egy kisebbség nyertessé válása jellemező. Hogy mégsem köz
vetlenül ez a konfliktus áll a pártpolitikai verseny tengelyében, azt -  
egyéb fontos tényezők mellett -  leginkább éppen a pártok, a párt- 
rendszerek tanulmányunk elején jelzett „befagyásával” magyarázzuk. 
Vesztesek és nyertesek ellentétét maga alá gyűri s így torz módon 
fejezi ki az a pártrendszer, amelyet első helyen a kulturális politizá
lás, második helyen a kádárista* és a polgári demokratikus struktúrák 
törésvonalai határoznak meg. A gazdasági-társadalmi törésvonalak
nak ebből az alárendeltségéből adódnak azután a társadalom- és gazda
ságpolitikai klasszikus „bal-jobb” megoszlás deformációja, a „bal-” 
és a „jobboldal” részleges szerepcseréje és a pártok nem csökkenő 
identitászavarai.

2. A globalizáció hatására a közép-európai országokban is mindin
kább a nemzetközi mércéjű versenyképesség, a nemzetközi munka- 
megosztásba való betagolódás kritériuma az, amely az egyének és 
csoportok, szektorok gazdasági-szociális differenciálódását megha
tározza. A globális meghatározottság tehát az egyes országokon, il
letve régiókon belül is érvényesül, sőt egy településen belül (lásd 
például a Váci út és a Váci utca különbségét), vagy akár egy individum 
meghasonlottságaként, egymás mellett, adekvát közvetítés, kapcso
lódás nélkül létezik „az észak ökonomizmusának és a dél kulturalizmu- 
sának” dualizmusa (Touraine 1995).
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3. A magyar politika három fő törésvonal-családja, úgy véljük, 
összekapcsolódik. A tradicionalizmus és a veszternizáció, a kádáriz
mus és a polgári demokrácia, az átalakuló modemitás vesztesei és 
nyertesei közötti törésvonalaknak van egy közös nevezője: a közép- 
európai (magyar) és a világszintül,fejlődésben” -  talán inkább társa
dalmi „mozgásokban” lenne a helyesebb megjelölés -  kifejeződő tör
ténelmi gyökerű dualizmusjellegű strukturális heterogenitás.

JEGYZETEK •

1 Csak részben kivétel ez alól a város-vidék törésvonal megnyilvánulás az agrár
pártok szerepében is, hiszen az agrárszektor, a vidék pártjai a sajátos gazdasági 
érdekeket általános tapasztalat szerint erős kulturális-morális és érzelmi töltettel 
képviselik (Lipset-Rokkan 1967).

2 „Az európai értékfelfogások lényegi részét képezi ..., hogy nem tévesztik szem 
elől a 21. évszázad jövőtervének valóban nemzetközi, vagyis univerzális jellegét. 
Hiszen miről beszélünk? Jólétről mindenkinek, polgári társadalomról minden or
szágban, politikai szabadságról, mindenütt, ahol emberek élnek. Hiszen nem ki
váltságos régiókról van szó,.hanem azé gy világról és intézményeiről” (Dahrendorf 
1996: 28).
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