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Tallózás a francia politikatudomány 
pártelméleti irodalmában

A POLITIKAI PÁRT FOGALMA ,

Korszaktól és körülhatárolt tartalomtól függetlenül a párt, a pártosodás 
(pártoskodás) alapvetően megosztottságot jelöl, szociológiai, illetve po
litológiai metszetben az érdekek társadalmi-politikai megosztottságát. 
Az érdekképviselet és érdekérvényesítés lehetősége viszont a politikai 
jogok birtoklásával áll szoros összefüggésben. A feudalizmus korában e 
képviselet a születési privilégium alapján rendekbe szerveződött társa
dalmi osztályok (klérus, nemesség, polgárság) tagjait illette. A 18-19. 
század liberális forradalma azonban széttörte e birtoklási monopóliu
mot. A liberalizmus a természeti jogra hivatkozva minden egyént felru
házott polgári jogokkal, ám ennek politikai képviseletét, azaz a politikai 
jogok gyakorlását, felelősségét műveltségi és vagyoni-egzisztenciális cen
zushoz kötötte. A liberalizmus korának politikai pártjai ily módon a fo
kozatosan bővülő cenzusnak megfelelni képes egyének köréből válasz
tott, laza, választásról választásra átalakuló és újjászerveződő, úgyneve
zett honorácior csoportjaiban öltöttek testet. A politikai jogok kiterjesz
tését a társadalom széles rétegeire, a politikai képviselet tömegpárti 
szervezetét végül a 20. században hódító demokratikus ideológia és in
tézményrendszer valósította meg.

A politikai pártok történetének, szerepének elemzésekor a politikatu
domány alapvetően duális módszerrel dolgozik: az ideológiai és társa
dalmi megközelítéssel egyfelől, a strukturális és intézményi nézőponttal 
másfelől. Tanulmányom áttekintést ad arról, hogy a francia politikatudo
mány mely társadalmi-politikai (történeti) közegben látja a politikai pár
tok kialakulásának gyökereit, illetve milyen módszereket alkalmaz erre 
vonatkozó elemzéseiben.
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A modem pártelméleti irodalom francia hozadéka alapvetően két 
ponton befolyásolta a nemzetközi szakirodalmat. Az 1950-es évek elején 
Mauríce Duverger a politikai pártok születésének és működésének nagy
szabású elméleti megközelítését nyújtó monográfiájával alapította meg a 
pártelméleti tipológiák szervezeti-strukturalista iskoláját A pártok erede
tét sajátos szervezetük kialakulásában fedezte fel. Vagyis -  véleménye 
szerint -  a párt sajátos struktúra közössége, amelyet elsősorban szerve
zetének természete határoz meg, háttérbe szorítva akár a programnak 
vagy a párttagság társadalmi rétegjellemzőinek kritériumait. E struktu
ralista iskola gondolatkörét vitte tovább a későbbiekben/eurt Charlot, to
vábbi fogalompontosításokkal (pl. a frakció és a párt értelmezése) kiegé
szítve Duverger elméletét Duverger iskolájával szemben alakult ki a 
francia politikatudomány Georges Lavau képviselte, úgynevezett 
funkcionalista áramlata (a kommunista pártok vizsgálata kapcsán), ám 
hatása a tudományos gondolkodásra jóval csekélyebb volt.

A francia pártelméleti irodalom másik mérföldkövét Daniel-Louis 
Seiler munkássága jelöli. (Bár Seiler, mint kanadai származású francia, a 
tágabb érelmű frankofón kultúra képviselője.) Törésvonal-elméletével 
megújította a francia és a nemzetközi párttipológiaí osztályozást, tulaj
donképpen a norvég-amerikai szociológus szerzőpáros, Stein Rokkan és 
Seymour Lípset alapötletének továbbgondolása útján.

Duverger és Seiler munkássága között természetesen születtek a fran
cia politikatudományban egyéb pártelméleti munkák is -  itt elsősorban 
Frangois Borella, PierreAvril és Michel Offerlé nevét kell megemlítenünk

amelyek fontos, de inkább kiegészítésként értékelhető gondolati ol
dalágakkal gazdagítják a két mester alapkutatási koncepcióját.

A POLITIKAI PÁRT FOGALMA 
A FRANCIA POLITIKATUDOMÁNYBAN

A politikatudomány egyik legfrissebb, Franciaországban kiadott és nép
szerű kézikönyve (Dictionnaire de la Science politlque et des institutions 
politiques, ed. G. Hermet, B. Badie, P. Birnbaum, P. Braud, Paris, 1994) 
a következő kritériumok alapján határozza meg a politikai pártok fogal
mát:

~~ szervezeti formában, folyamatosan működő csoportok, amelyeknek 
a tagjai közös politikai szándékok, értékek, illetve érdekközösségek 
alapján egyesülnek;

-  a képviseleti demokrácia keretein belül szokásos céljuk a hatalom 
meghódítása, vagy legalábbis alkotmányosan szabályozott, különösen a 
választások útján történő bejutás a hatalomba;

-  a kormányzati hatalom megszerzése és gyakorlása azonban nem me
ríti ki a pártok funkcióinak egészét: ezek közé tartozik még a politikai 
személyek toborzása, a politikai szocializáció és kommunikáció, az érde
kek tömörítése és kifejezése, alternatív programok kidolgozása stb.

A fentebbi definíció egyértelműen a 20. századi tömegdemokráciák 
pártjaira mint az általános és titkos választói képviseletre épülő alkotmá
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nyos polgári intézményrendszer alkotóelemeire vonatkozik. S bár tanul
mányom vizsgálati köre nem foglalja magában ezeket a „modern” párto
kat, az idézőjel mégsem véletlen. A politikai pártok történetével foglal
kozó francia szakirodalom ugyanis kivétel nélkül az alkotmányos intéz
ményrendszer, a pártok jelenkori állapotából indul ki, a jelen nézőpont
jából szemléli a polgári politikai pártok kialakulását, korábbi történetük 
fázisait.

E nézőpont alapvetően kettősen determinálja a politikai pártok jel
lemzését. Egyfelől pozitív előjellel illeti a pártok létét, működését, más
felől a „párt” elnevezést igyekszik századunk tömegpártjainak kizáróla
gos használati körébe utalni. Mit jelent mindez?

Az első megállapítás igen komoly szemléleti változást mutat, amely 
egyértelműen az általános választójog elterjedéséhez, azaz a demokrati
kus képviseleti rendszer kiteljesedésének időszakához köthető. A 18-19. 
század cenzusos választójogon alapuló liberális államaiban a politikai fi
lozófia ismert tudorai többnyire egészen más véleményt hangoztattak. A 
pártokat a társadalmi és politikai élet negatív, nemkívánatos elemeiként 
jellemezték. A változást az elvi kiindulópont mássága magyarázza. Tud
niillik az, hogy a liberális képviseleti elv nem tűrt meg semmiféle közve
títő szervezetet a választói társadalom és az állam, a hatalom között. A 
nemzetgyűlés (országgyűlés, törvényhozó gyűlés) képviselői az összes vá
lasztó, a nemzet egészének képviseletét testesítették meg, elvben tehát 
nem volt helye semmiféle eszme, érdek szerinti csoportosulásuknak, hi
szen ebben az esetben „pártoskodásukkal” már szembefordultak az álta
lános Közjó, a Nemzet szolgálatával, s partikuláris törekvések élére 
álltak1. Ez a magyarázata annak, hogy a politikai filozófia jeles gondol
kodói Bolíngbroke-tól Hume-on át Tbcqueville-ig kritikai hangnemben 
szóltak a politikai pártokról2. A liberálisoknak még meg kellett küzdeni
ük az Istentől eredeztetett hatalomfeífogás partikularitást kizáró dog
májával, Ahhoz, hogy a (liberális) társadalom elfogadja és elismerje a 
részérdekeket képviselő szervezeteket az államhatalom részének, újabb 
történelmi változás impulzusára volt szükség, amelyet a modern demok
ráciák kialakulása tett végül lehetővé.

A modem demokráciák politológusai elfogadják elődeik álláspontját, 
legalábbis a múltra nézve, s maguk is „megbélyegzik” a liberális kor po
litikai pártjait, megfosztva őket „párt” mivoituktől. A  „párt” kategóriá
ját fenntartják a modern demokráciák intézményes pártjai számára, az 
úgynevezett honorácior pártokat inkább frakciókként, klubokként, poli
tikai irányvonalként, „pártoskodó csoportokként” emlegetik.

Összegezve az eddigieket a következőt állapíthatjuk meg. A liberaliz
mus és a demokrácia eltérő társadalomképe, elvi és gyakorlati hatalom
mechanizmusának különbözősége a politikai párt kifejezés etimológiájá
ban gyökeres fordulatot idézett elő. Az eredendően negatív konnotá- 
ciójú fogalom társadalmi és politikai szempontból egyaránt nélkülözhe
tetlen, pozitív intézmény rangjára emelkedett. Az utóbbi ötven év fran
cia politikatudománya, tudatában a két eszmerendszer közötti differen
ciának, ugyanakkor tudatában annak is, hogy történetileg nem eltérésük, 
hanem kontinuitásuk a lényeges, kidolgozta a maga optimálisnak tűnő
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megközelítési logikáját. A liberális kor politikai pártjait a modern pártok 
előzményeinek, egyfajta „gyermekkori fázisnak” tekinti, látensen elis
merve ezáltal a fejlődés folytonosságát, ugyanakkor, mintegy hangsú
lyozva e fejlődésen belül a minőségi változás jelentőségét, más elneve
zéssel illeti az egyes korok „pártjait”.

Maurice Duverger

A francia pártszakirodalom klasszikus szerzője, Maurice Duverger 
(1951), a pártokat eredetük szerint, születési körülményeiket figyelembe 
véve, két alapkategóriába sorolja, egyrészt parlamenti és választási, más
részt úgynevezett „külső” eredetű pártokról beszél. Ez utóbbihoz tartoz
nak a kezdetben hatalmon kívül szerveződő társadalmi csoportok, ame
lyek a politikai demokratizációs folyamattal párhuzamosan terebélyesed
tek tömegpárttá, s robbantak be a politikai-hatalmi játszmába. (Ide sorol
hatjuk a szakszervezeti mozgalomból kifejlődött angol Munkáspártot 
vagy a szabadkőművességből kinövő francia radikális pártot3.) A „külső” 
eredetű pártok a pártalakulás modern, 20. századi típusát testesítik meg.

A politikai pártok másik csoportját a parlamenti és választási eredetű 
pártok alkotják. Ilyen „régi” típusú szerveződés jellemezte a 18-19. szá
zadban működő pártok többségét* Kezdetben a politikai doktrína közös
sége szolgált e parlamenti csoportok alakulásának motorjaként, bár 
gyakran a földrajzi szomszédság vagy egy társadalmi réteg védelmének 
szándéka tűnt fel elsődleges impulzusként, és a lokális csoport formáló
dott fokozatosan ideológiai közösséggé.

A parlamenti pártok és a tömegpártok létrejöttének, működésének, 
funkciójának különbsége történelmi közegük politikai és társadalmi inf
rastruktúrájára épül. A kor, a nem, a műveltségi és a vagyoni cenzus 
rendszereiben, amelyek uralták a 19. századi Európa politikai hatalmi 
rendjét, a pártok természetszerűen öltöttek parlamenti és választási fór- ' 
mát. Hiszen amíg az ország lakosságának csupán 6-8 százaléka felelt 
meg a választójogi feltételeknek, s ráadásul a választásra jogosultak re
gionális eloszlása sem volt arányos, amíg működött a liberális képviselet 
politikai elitjének kiválasztása, s nem volt szükség permanens társadalmi 
támogatásra, addig egyszerűen nem'merült fel országos hálózatú, a helyi 
pártszervezeteket is folyamatosan működtető pártstruktúrák igénye.

Duverger pártmonográfiájának zárófejezetében a következő konklú
zióra jut: „A pártok, történetileg, akkor születtek, amikor a néptömegek 
valóban elkezdtek belépni a politikai életbe: olyan szükségszerű keret
ben szerveződtek, amelyben lehetővé vált számukra saját elitjük kifor
málása, kiformálódása”. A pártok tehát, bár eredetük -  és csak eredetük 
-  szerint esetenként visszanyúlhatnak a liberalizmus korába, alapvetően 
a társadalom minden felnőtt korú rétegét politikai képviseletre jogosító 
demokrácia intézményei.
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Jean Charlot

Jean Charlot (1971) párttipológiája teljes egészében a Duverger által le
fektetett aíapelvekből építkezik. Charlot is „modern” értelmében hasz
nálja a párt kifejezést: „az első modern pártok a 19. század második fe
lében, a választójog kiteijedésével jelentek meg”. Majd felteszi a kér
dést: „Mi is a politikai párt?” Erről már tanulmányának fejezetcímei is 
sokat elárulnak: „új jelenség”, minthogy korábban ilyen politikai intéz
mény nem létezett, s maga a párt szó más jelentést hordozott; „komplex 
jelenség”, amely a kutató nézőpontjának megfelelően többféle megkö
zelítési módszerrel is vizsgálható4; „részjelenség”, minthogy a pártok 
adott politikai, társadalmi közeg egészébe ágyazódnak; „vitatott jelen
ség”, amely vita alapvetően két forrásból táplálkozik: a pártok liberális 
és nacionalista kritikájából5. Ennek ellenére Charlot sem tagadja, hogy 
a pártok gyökerei a múlt században találhatók. Igaz, a fogalom akkor 
még pusztán egy társadalmi osztálynak vagy rétegnek a többitől többé 
vagy kevésbé eltérő elveit, eszméit kikrístályosító irányvonalak, vélemé
nyek képviseletét jelentette6.

A pártok születését Charlot, az egyes államok esetében konkrét dátu
mokhoz köti. Ezek szerint Angliában az 1832. évi választójogi reform te
remtette meg a helyi választókat összeíró szervezetek mint országos 
pártsejtek működésének feltételeit7; Franciaországban, illetve a konti
nens, liberális államaiban 1848-tól figyelhető meg a parlamenti klikkek és 
politikai klubok tömegszervezeti egyesülésének jelensége; az Egyesült 
Államokban 1830-tól beszélhetünk a pártok helyi bázisainak kiépítésé
ről. Emellett a pártalakulás, a pártműködés alapvető motivációjaként ki
emeli a politikai harcok és társadalmi konfrontációk bizonyosfajta szim
biózisát mint ugyanarra a valóságra adott kétfajta reakció szoros össze
fonódását: a politikum, a társadalom, a gazdaság lényegi identitása a 
kettő között kifejlődő input-output interakciókban nyilvánul meg.

Charlot a „frakció” és a „párt” fogalmának értelmezési elkülönítésé
vel tisztázza a történelem színpadán fellépő politikai csoportok és pár
tok jellegét. Pontosabban így választja el egymástól a régebbi korok po

litikai csoportjait és a jelenkor pártjait. Köztudott, hogy frakcióharcok 
megnyilvánultak általában minden örökletes vagy kooptált politikai gyü
lekezetben, az ókori Róma szenátusában éppúgy, mint a középkori len
gyel diétában. A frakciók léte azonban még nem jelent egyben pártfor
mációt is. A kettő között ugyanis fellelhetők azok a különbségek, ame
lyek a szervezetlen csoportot elválasztják a szervezettől. Bár az kétségte
len -  teszi hozzá Charlot ~, hogy a „párt” a „frakcióból” született, többé- 
kevésbé gyors fejlődés útján. Duverger-hez hasonlóan tehát Charlot is a 
pártok alapvetően két kategóriáját különbözteti meg, amelyek nem lé
nyegüket tekintve, csupán elnevezésükben mások. Beszélhetünk egy
részt frakcióról, avagy az „individuális reprezentáció” (személyi képvise
let) pártjáról, mint egy politikai téren korlátozott társadalom jellemzőjé
ről Tagjainak aktivitása gyakorlatilag a választásokra korlátozódik. Fő 
funkciója a képviselők kiválasztása, akik, miután megválasztották őket, 
szabad kezet kapnak, és csupán saját lelkiismeretükkel szemben terheli



SZABÓ CSILLA 124

őket politikai felelősség. Beszélhetünk másrészt a „társadalmi reprezen
táció” pártjáról (tömegpárt), amelynek állandó, tagdíjat fizető tagsága 
van, és mint széles társadalmi rétegeket integráló formáció, a szervezeti 
képviseleten keresztül egyre növekvő hatalmi igényt tanúsít a társada
lom; az emberek hétköznapi életének, normáinak minden aspektusa te
kintetében.

A fentebbiekből világosan látható, hogy a politikai pártok eredetét il
letően Charlot teljesen azonos nézeteket képvisel Duverger-vel. Szinte 
szó szerint megismétli a pártok születésének Duverger által megfogal
mazott lépcsőfokait: L parlamenti csoport alakítása; 2  választási bizott
ságok megjelenése; 3. állandó kapcsolatteremtés a parlamenti csoportok 
és választási bizottságok között. Ez utóbbi lépés tartalmazza egyben az 
„igazi”, a „valódi” párt egyik elengedhetetlen kritériumát is, mégpedig 
azt, hogy a korábbi személyi kapcsolatok áttevődnek intézményes terü
letre. Charlot a parlamenti pártok eredetét illetően is osztja Duverger 
véleményét. A parlamenti csoportok alakulásához szerinte is elsősorban 
a politikai doktrínák közössége szolgáltatott okot. Emellett természete
sen gyakori, hogy a földrajzi közelség vagy valamilyen társadalmi érdek- 
védelem okán alakulnak pártok, amelyekben csak később fejlődik ki az 
ideológiai közösség.

Charlot is, Duverger is annak a strukturalista iskolának a képviselője 
(Duverger -  mint alapító mester, Charlot -  mint tanítvány), amely a pár
tok tipológiájának lényegét eredetük szervezeti felépítésében ragadja 
meg.

Georges Lavau

Georges Lavau (1953) párttipológiája a funkcionalizmus alapján értel
mezi a pártok politikai szerepét. Funkciójukat, baloldali, „marxizáló” 
beállítottságának megfelelően, a közösségek politikumra és társadalom
ra gyakorolt stabilizációs befolyásának és legitimációs szerepének pár
tokra vetítésével határozza meg.

Lavau a politikai pártok három fo funkcióját jelöli meg: a stabilizáci
ót, a legitimációt, valamint a rendszervitát, ez utóbbi az esetleges társa
dalmi elégedetlenségek kifejezésével erősíti az első kettőt. Mindez sze
rinte levezethető a politikai rendszer általánosságban vett funkciójából, 
illetve kettős struktúrájából. A politikai rendszer elkerüli egyfelől a dest
ruktív káoszt, illetve kanalizája a társadalmi-politikai konfliktusokban 
rejlő (a pártok által eszmékbe, projektekbe, illetve kormányprogramok
ba konvertált) energiák profitját A politikai rendszer működési mecha
nizmusa másfelől hierarchikusan tagozódik: a kormányszervek ellenőr
zésének és koordinációjának funkciója alárendelődik a legitimáció-sta
bilizáció funkciójának. Valójában a politikai pártok a híd szerepét töltik 
be e két rendszer között. Hogyan szintetizálható mindebben a pártok ko
rábban említett hármas funkciója? Egyfelől azáltal, hogy a politikai pár
tok biztosítják az emberek és eszmék állandó cseréjét, váltógazdaságát, 
s ellenőrzik a hatalmi gyakorlatot, másfelől stabilizálják a politikai-társa
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dalmi rendszert, amely ily módon elnyeri a legitimitást a polgárok sze
mében. Más szóval, biztosítják a hatalmi koherenciát, koordinálva az ál
taluk ellenőrzött kormányszerveket-intézményeket, jelentékeny 
stabilitást nyújtva egyúttal számukra. S bár némelyik párt a társadalmi 
elégedetlenség kanalizálására szolgál, azáltal, hogy eltereli az ebben lap
pangó forradalmi feszültséget, mintegy biztonsági szelepként ugyancsak 
megerősíti a rendszer legitimitását.

Lavau funkcióelméleti tipológiáját összegezve megállapíthatjuk, hogy 
a politikai pártoknak tulajdonított funkciók tulajdonképpen a politikum 
pontosan meghatározható területét jelölik ki: a képviselet intézményét. 
A politikai pártok biztosítják a polgárok képviseletét, megadva egyben a 
képviseleti funkció betöltéséhez nélkülözhetetlen legitimitást. Közvetí
tenek a civil társadalom és a politikai társadalom között, s egyidejűleg a 
konfliktus ágensei és az integráció eszközei.

Lavau funkcionalista megközelítése az egyes pártok; párttípusok sajá
tos eredetét értelmezve végeredményben arra a sajátos társadalmi funk
cióra kérdez rá, amelyet a politikai pártok magukra vállalnak. A pártel
méleti irodalom e funkcionalista irányzata nem tudott hozzákapcsolód
ni a Duverger nevével fémjelzett strukturalista áramlathoz. Szűkebb 
elemzési keresztmetszete, valmint egyoldalú ideológiai-gyakorlati meg
közelítése (a kommunista pártok „tribunitárius” funkciójának illusztrá
lása) miatt sokkal kevésbé számottevő hatással volt a francia politikatu
domány fejlődésére.

Frangois Borella

Frangois Borella a duverger-i strukturalista iskola nyomdokain haladva 
készítette el pártelméleti elemzését. Ám elemzési módszere, amely ki
domborítja a történeti fejlődés szempontjának fontosságát, azokhoz a 
történészszerzőkhöz közelíti inkább, akik a történettudomány felől kö
zelítik meg a politikai pártok eredetének és szerepének kérdését -  itt el
sősorban René Rémond (1988) munkássága emelhető ki, aki a történet- 
tudományból kiindulva igyekezett a két diszciplína, történelem és politi
katudomány egyesítésére.

Borella (1979) megközelítésében a politikai pártok annak a kornak a 
gyermekei, amelyben a politikai liberalizmus és a képviseleti demokrá
cia intézményei és alaptörvényei egymáshoz illeszkedtek, egymáshoz 
igazodtak. A folyamat első lépése egy politikai tendencia, irányvonal 
megnevezése volt. Ezáltal létrejött egy különös társadalmi csoport, a le
endő pártszervezetek hivatásos politikusainak csoportja, amely egyelőre 
mellőzte ugyan az alkotmányos, intézményes jogot, de már szükségszerű 
közvetítőként funkcionált a választók és a megválasztott politikai-hatal
mi kormányzóelit között.

Borella igyekszik minél pontosabban megragadni és analizálni a vál
tást, amelyben a „párt” kifejezés új valóságot kapott. A pártok megjele
nése eszerint két politikai intézmény, a képviselet és az általános válasz
tójog következményeként írható le.
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A feudalizmus korában a képviselet történetileg kettős funkciót töltött 
be: egyrészt biztosította a hatalom birtokosainak érdek- és akaratképvise
letét a szuverén előtt (elsősorban geográfiai kötődések alapján szerve
ződve), másrészt korlátozta a szuverén hatalmát, amennyiben a képvise
lők ezt szükségesnek ítélték. A képviselet ebben a történelmi periódus
ban a képviselők (képviselőség) és a hatalom egyfajta átfedését, összefo
nódását implikáltá, és ebből adódóan a politikai rendszer eleve nem lehe
tett demokratikus. A hatalom birtokosait nem a képviselet legitimálta, 
hanem születésük determinálta posztjukra. A választás csak a szűk felső 
társadalmi rétegen belül érvényesült, a társadalom túlnyomó része ki volt 
rekesztve még a képviselet lehetőségéből is. Ebben a korszakban a pár
tok igen jellegzetes formában tűntek fel. A képviselők között alakultak 
mint többé-kevésbé tartós, szervezett, gyakran titkos csoportosulások, ér
dekvédelem, egy akció keresztülvitele vagy például előnyszerzés céljából 
Ezek a pártok (klikkek, kamarillák) társadalmi-politikai funkciójukban 
gyakorlatilag nagyon közel álltak a mai érdekvédelmi csoportokhoz, 
„pressure group”-okhoz. Abban a „pillanatban” azonban, amikor meg
változott a képviselet funkciója a társadalmi-politikai porondon, a „párt” 
kifejezés is értelmet váltott. A változást nagymértékben a választójog fo
kozatos kiterjesztése, majd általánossá válása okozta. Mi lett a képviselet 
új tartalma akkor, amikor egyre bővült a választásokban részt vevők szá
ma? Borella két feleletként két modell értékű utat nevez meg. Az egyik
nek Nagy-Brxtannia adott otthont, ahol a megválasztottak testületéi, a 
parlament és a kormány a korona nevébemgyakorolják a hatalmat. A má
sik klasszikus példának Franciaországban lehettünk először tanúi, ahol a 
képviselők a Nemzet nevében és felhatalmazásával kormányoznak.

A politikai pártok vonatkozásában több újdonságot is megfigyelhe
tünk. A pártok már nem pusztán a megválasztottak egy-egy csoportját je
lentették, hanem kiemelkedően fontos közvetítők voltak a „felséges 
nép”, azaz a választói társadalom8 és a hatalmi ágak törvényhozói-kor- 
mányzói testületé (intézménye) között. A politikai pártok ebben a tekin
tetben teljes azonosságot és egyetértést mutattak. Egy másik szempont
ból viszont, immár konkrétabb társadalmi-politikai törekvéseiket illető
en, két kategóriát állíthatunk fel. Beszélhetünk egyrészt a rendi pártok
ról, amelyek a hatalmon lévő, domináns társadalmi osztály(ok) érdekeit 
fejezték ki. Céljuk a befolyásos társadalmi rétegek (arisztokrácia, nagy- 
polgárság, klérus) szavazatainak kanalizálásával védőgát kiépítése, amely 
szilárdan biztosítja hatalmuk további gyakorlását. Ugyanakkor megjelen
tek azok a pártok, amelyek a társadalom átalakítására, a társadalmi struk
túra megváltoztatására, a vezetőgárda megújítására, hatalmi struktúra- 
váltásra törtek. Ezek a pártok már kvalitási korlátok nélkül kívánták meg
nyerni a maguk számára az embereket, hogy azok a társadalmi-politikai 
szervezetek, amelyeket alkotnak, képesek legyenek megkérdőjelezni a 
társadalomban és a gazdaságban uralkodó tradicionális struktúrákat, és 
összegyűjtsék a „nép” szavazatait. így a tömegpártok a „nép” nevelése és 
akaratának feltárása jelszavával bontottak zászlót.

Borella csoportosítása csak elnevezéseiben, esetenként a mögöttes 
tartalom bővebb kifejtésében hordoz új információkat a korábban emlí
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tett szerzőkhöz képest, A pártok lényegi vonatkozásában viszont jelen
tős hangsúlyeltolódást fedezhetünk fel. Borella erőteljesebben kidombo
rítja a politikai pártok történeti fejlődését, elemzése során egyáltalán 
nem állítja szembe a modern tömegpártokat a parlamenti pártokkal. 
Megközelítésének kulcspontja és fő kérdése az, hogy a folyamatosan vál
tozó történeti valóság, környezet hogyan alakítja át, illetve intézménye
síti egy társadalmi-politikai formáció, a párt lényegét és szerepköréj:. A 
képviselet és a hatalom birtokosainak kiválaszt(ód)ási mechanizmusá
val, megváltozásával állítja párhuzamba, illetve ok-okozati összefüggés
be a pártok szerepének, értelmezésének átalakulását. Emellett röviden 
kitér a parlamenti pártok és a tömegpártok közötti feszültségekre is. El
sősorban a hatalomban betöltött szerepüket tartja szem előtt. Hiszen 
amíg a parlamenti pártok maguk gyakoroltak bizonyosfajta hatalmat, 
addig a tömegpártok megfogalmaznak ugyan igényeket, követeléseket, 
támogatják vagy kritizálják a hatalom birtokosait, de maguk nem azono
sak a hatalommal9. Sőt, a pártok szóhasználatában meg is jelent egy mar
káns megkülönböztetés, szereposztás, amely szerint a hatalom globalizáí 
és dönt, a párt pedig megkülönböztet és befolyásol.

Pierre Avril ' .

Pierre Avril (1986) egészen másfajta szemszögből tárja elénk a pártok 
problematikáját. Újítása ugyancsak a duverger-i áramlat megállapításain 
alapul, ám kísérletet tesz az institucionalista megközelítés megújítására.

Avril elméleti kiindulópontja a rész-egész viszonyának lehetséges 
felvázolása és alkalmazása a szociopolitikum terén. Eszerint a pártok 
kérdését megközelíthetjük egyrészt „holista” eljárás alapján, amely 
csupán egy párt önmagábani -  mint saját egzisztenciával bíró szocioló
giai realitás -  létezését feltételezi és vizsgálja. Másrészt alkalmazha
tunk ennél individualistább módszert ís. Ez a pártot a politikum mint 
az „egész” egyik komponenseként szemléli: mint a rendszer szerves al
kotóeleme, a párt először is a többiektől elkülönülő individuumok 
egyesülése, akik mindazonáltal osztoznak a többiekkel az „egészhez” 
tartozó és azt meghatározó bizonyos közös kvalitásokban. Amennyiben 
mindkét megközelítést legitimnek tekintjük, a párt minősítésének ér
vényessége annak ismeretétől függ, hogy a „párt önmagában” milyen 
feltételek mellett és milyen mértékben különíthető el az ^egésztől”. Az 
elméletileg lehetséges válaszok így két szélső pont által meghatározott 
skálán fognak elhelyezkedni. E két szélső pont pedig nem más, mint 
maguk az eddigiekben vázolt vitakérdések: egyik oldalon a „párt” kife
jezés általános érvényű, tehát használható bármely társadalom és bár
mely kor vonatkozásában, avagy a kifejezés lokalizált és történetileg 
determinált. Az, hogy a kutató a skála mely pontjára, szakaszára helye
zi nézőpontját, vizsgálatának céljától, módszerétől, kitekintésének 
mélységétől és szélességétől függ10. Önmagában természetesen egyik 
„pont” sem lehet kielégítő, a teljes kép megközelítésére a két véglet 
egymásra vetítése lehet a legalkalmasabb.
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Avril, miután végigtekinti a múltbeli és 'kortárs társadalomtudósok 
pártdefinícióit, kiválaszt egy szempontot, amely szerinte leginkább fele
lős a kifejezés körül dúló (érték)zavarért. Az, hogy a párt eszméje a meg
osztás szinonimájaként jelent meg (emiatt sokan még ma is megkérdője
lezik szükségességét), annak számlájára írható, hogy a „végzetes” frak
ció kifejezés árnyékában, formája alatt fogant. Mindazonáltal a párt sa
játos paradoxont testesít meg: a pártok fedik a társadalom belső politi
kai megosztottságát, ugyanakkor létükkel segítik a politikai rendszer sta
bilitását, mégpedig a nemzeti integráció (az egyének integrációjának) 
szemszögéből. Ezt a sajátos kettősséget már a 18. században megfogal
mazta Gibbon: „a párt szelleme, bármily abszurd és ártalmas, egyszerre 
hat az emberek egyesítése és megosztása irányába” (vö. Gibbon: Histoire 
du déclin et de la chute de l’Empire romáin). Korunk norvég-amerikai 
szociológus szerzőpárosa, Rokkan és Lipset (1967) pedig konfliktus és 
integráció dialektikájaként írja le tömören ugyanezt a jelenséget.

Avril elméleti síkon értelmezi frakció és párt történelmi viszonyát11. 
Eszerint a párt a frakcióból jött létre, méghozzá nyomon követhető me
tamorfózis útján. A párt eszméje sajátos, teória és gyakorlat közötti 
oda-vissza kapcsolás dialektikájaként kristályosodott. A gyakorlatban 
életbe lépő intézményes újítások (pl. a választójog kibővítése) felszaba
dítottak és egyben kanalizáltak bizonyos politikai erőket, amelyek spon
tán módon felvették a frakciók klasszikus formáját, de beilleszkedésük 
egy újfajta hatalmi rendbe maga után vonta ~ megfordítva a szereplők 
tradicionális magatartását -  a frakció-párt tartalmi és fogalmi metamor
fózisát. A frakció a megosztás, a részérdek, a rendezetlenség 
szinonimája; zavaija a kormányzást, fenyegeti a közösséget és szemben 
áll az Állammal: rendellenes működést reprezentál. Abban a helyzet
ben, amikor végbemegy a frakció-párt metamorfózisa, a párt a politikai 
rendszer szükséges elemévé válik és szorosan kapcsolódik a működésé
hez -  eleinte parlamenti kormányzás keretében, amelyben eszközszere
pet tölt be. Később, a demokratizádó folyamatában a választók számá
ra elengedhetetlen struktúraként jelenik meg, meghatározza képviselő- 
jelöltjeiket, kifejezi kollektív igényeiket. S végül, a demokrácia („nép
uralom”) keretében biztosítja a végrehajtó hatalom többségi támogatá
sát. A párt így immár funkcionális karakterénél fogva definiálható. A 
pártok egyben eszközszerepet is játszanak a kollektív érdekek megvaló
sításában, míg a frakciók -  és ezen Avril megint csak a történelmi érte
lemben vett frakciókat érti -  épp ellenkezőleg, szembeszegülnek ugyan
ezekkel az érdekekkel, mivel a frakciókat kizárólag a hatalomért folyta
tott harc inspirálja.

Hiba lenne azonban azt gondolnunk, hogy a demokrácia új korszaka 
totálisan szakított a múlttal, és hogy radikálisan átváltoztatta az emberi 
természetet. Óvakodnunk kell -  figyelmeztet Avril -  a hatékonyság, az 
erkölcsösség illúziójától, hiszen a hatalomért folyó harc mindig létezik és 
ebben rejlik a frakció és párt közötti folytonosság. Ahogyan Philippe 
Bénéton megfogalmazta: „csak az ösztönzés, a motiváció struktúrája az, 
ami változik, amelynek mélyén a döntések megszületnek” (vö. Philippe 
Bénéton: Le Fléau du bien). Az ösztönzés struktúráját pedig immár nem
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a monarchikus vagy arisztokratikus szerkezet, hanem a nemzeti szuvere
nitás demokratikus intézményei jelentik.

Avril számára továbbá a pártok a mobilizáció eszközei: szükségesek a 
„politikacsinálók” ambícióinak megvalósításához, akár cinikus, akár ide
alisztikus, akár egoista, akár önzetlen a motivációjuk. Intézményes kör
nyezetben működnek, amely jelentősen finomítja a nemzetben mint 
„egészben” vívott harcukat. A pártok kénytelenek hozzáigazodni ahhoz 
a politikai szituációhoz, amely a társadalmi élet minden aspektusából 
nézve globális és integráló12. Ez a pártokat arra kényszeríti, hogy nyil
vánvalóan vegyék számításba az adott társadalom-politikum egészének 
érdekeit, és ezáltal vállalják is ezt az egységet.

A politikatudomány konzekvensen a „párt” és a „frakció” szétválasz
tására alapít, ám gyakorlati folytonosságuk mégis ott lapul az elméleti el
különítés mögött. A modern politikai csoportosulásokban a frakcióele- 
mek néha megfejthetetlenül összekeverednek a párt elemekkel, mivel a 
politikai evolúció mintha némileg a biológiai evolúcióval operálna: meg
őrzi a szerveket, de más funkciót jelöl ki számukra vagy új struktúrákat 
épít rájuk.

Michel Offerlé

Michel Offerlé (1987) az eddigiektől eltérő módját választotta a politi
kai pártok értelmezésének. Elmélete a metodológiai individualizmusnak 
ahhoz a szociológiai irányzatához kapcsolódik, amely a társadalmi cse
lekvők között lejátszódó interakciókból kiindulva vizsgálja az inter- 
akcionalizmus és a politikai piac jellemzőit13. Ily módon egyaránt elvá
lasztható a funkcionalista és a strukturalista megközelítési módoktól, 
mint amelyek a politizálás bázisait az individuális cselekvők körén kívül 
ható mechanizmusokhoz kötik (vö. Haskó 1992:186).

Offerlé, miután végighalad századunk legfőbb pártértelmezésein, arra 
a konklúzióra jut, hogy a helyes megközelítéshez célszerű először telje
sen lerombolnunk a politikai pártok céljáról eddig kialakult képet. Ezt 
azzal indokolja, hogy a különböző célok, nézőpontok, tudományos és 
politikai csatározások oly mértékben megosztják a pártot meghatározni 
kívánókat, hogy valójában nincs is igazi definíciója a politikai pártnak. 
Minden egyes kutató maga alkotja meg a saját szempontjai által körül
határolt definíciót. Offerlé tehát megpróbál tiszta lapot teremteni a párt 
értelmezéséhez, és elsőként arra keresi a választ, milyen célból jöhettek 
létre a pártok, S csak ezután tér rá a pártok eredetének, funkcióinak 
vizsgálatára.

Offerlé munkájából az első kérdéskört érdemes kiemelnünk, hiszen 
ebben ismerhető fel az eddigiektől eltérő megközelítési és meghatározá
si módszer.

Offerlé kiindulópontja és egyben mondanivalójának logikai alapja a 
következő: „a pártok történetileg determinált alakzatok, politikai vállal
kozások”. Mint kollektív vállalkozás, a párt harcok és erők terepeként 
.értelmezhető. így tanulmányozni valamely pártot annyit tesz, mint tanul
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mányozni egy meghatározott társadalmi-politikai játéktéren zajló nyílt 
interakciókat, illetve megmutatni az egyes tagokat, elemeket összekötő 
látens kapcsolatokat. A pártot nem egységes dologként kell értelmez
nünk, hanem különböző erők tereként. Mégpedig az egyes hatótényezők 
között tárgyiasult konkurencia tereként, amely tényezők harcolnak egy
mással a párt végső, legitim definíciójáért, a kollektív entitás nevében 
történő fellépés jogáért. S ez a verseny segíti elő számukra létük fenntar
tását vagy inkább magát a létükbe vetett hitet. Offerlé megállapításait 
tömören úgy fogalmazhatnánk meg, hogy egy párt tagságát, ideológiáját, 
programját, szimbólumait, cselekvési módjait és technológiáit alkotó -  
és nem feltétlenül teljesen ekvivalens -  ható- vagy érdektényezők fontos* 
sági hierarchiájából alakul ki végső soron az a formáció, amit pártnak 
vagy a párt imázsának nevezünk. (Ugyanarról a jelenségről van egyéb
ként szó, mint amelyet Max Weber „érdekvállalkozásként” aposztrofált.) 
Amikor tehát egy pártot vizsgálunk -  mondja Offerlé -, tulajdonképpen 
a politikai vállalkozások, illetve a társadalmi összetartó kapcsolatok tör
téneti típusainak elemzését kell elvégeznünk, amelyeknek főszereplői 
egyfajta profit megszerzésében érdekeltek. Offerlé azonban felhívja fi
gyelmünket két dologra. Egyrészt nem minden politikái vállalkozás ölti 
politikai párt formáját, másrészt a politikai pártok nemcsak vállalkozá
sok, mivel az a profit, amelyet a fentebb vázolt „versengő együttműkö
désből” nyernek, nem pusztán politikai nyereség. (Mindemellett el
mondható, hogy a párttagok többsége politikailag mindenképpen orien
tált és érdekelt) Maga a párt a politikai piac intézményes része, amely 
„áruként” kínálkozik a társadalomban (a választók körében) létező va
lós megosztottság tükröződésének „keresletéhez”.

Offerlé szerint a pártok születése a politikai vállalkozások konszolidá- 
ciójának időszakára esett. Vagyis abba a korba, amikor már nem az örök
letes, privilegizált politikai elit egyenlően nemesek és gazdaságilag füg
getlenek pártjai váltogatták egymást (ez volt az individuális reprezentá
ció korszaka). A pártok születése áz általános szavazati jog elterjedésé
vel párhuzamos folyamat volt. Offerlé szerint tehát a pártok kizárólag a 
demokratikus rend hozzátartozói. Sőt, ehhez még hozzáfűzi, hogy szá
mára a politikai pártok maguk jelentik a demokráciát.

Daniel-Louis Seiler

Daniel-Louis Seiler (1993) képviseli a frankofón politikatudomány terü
letén a legmodernebb pártelméleti irányvonalat. Munkássága tulajdon
képpen a pártirodalom eredményeinek szintetizálásával és továbbgon
dolásával újította meg e szakterületet, mégpedig az úgynevezett „törés
vonal-elmélet” kidolgozásával.

Seiler a politikai fejlődésben történetileg bekövetkezett három „forra
dalom” meghatározó hatásából vezeti le a politikai pártok struktúrájá
nak, funkciójának és rendszerének kifejlődését. Ezek a nemzeti forrada
lom, az ipari forradalom, valamint a nemzetközi forradalom, amelyek 
összességükben négy törésvonalat eredményeztek. A nemzeti forrada-



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 1997. 4. szám 119-133 131

lom a funkcionális tengely mentén alakította ki az állam/egyház törésvo
nalat (a társadalmi élet egyházi/laikus kontrollja), a területi-kulturális 

/  tengely mentén pedig a centrum/periféria (etnikai, nyelvi, vallási kultu
rális különbségek a központosító-nemzeti és a regionalista-autonomista 
törekvések között) törésvonalat. Az ipari forradalom ugyancsak e két 
tengely elválasztása révén vezetett a bírtokosok/munkásság (termelőesz
közök birtokosai szemben a munkássággal, ami ma megfelel a jobb/bal 
szétválasztásnak), valamint az elsődleges/másodlagos szektor (városi, 
kereskedelmi, ipari érdekek kontra paraszti-agrár érdekek) törésvonalá
hoz. Végül, a nemzetközi forradalom ugyancsak a birtokosok/munkás- 
ság törésvonalat hozta létre. E négy törésvonal alapján felállíthatok a 
pártcsaládok -  ahol minden egyes család megfelel egy politikai párttí
pusnak, kifejezve maguknak az egyes törésvonalaknak a sajátosságait is.

Seiler megközelítésének kiindulópontja a politikai és institucionális, 
vagyis a politológiai és jogi szempont elkülönítésének reneszánszában 
fedezhető fel. A négy törésvonal megfeleltethető a pártcsaládok négy 
fajtájának: társadalmi osztályok pártjai, klerikális-antiklerikális pártok, 
közösségi pártok, vidék-város pártjai. Ezek mindegyike további alcsa- 
ládokra bontható, kialakítva ily módon a pártok nyolc típusát: munkás
pártok, liberális pártok, kereszténydemokrata pártok, kommunista pár
tok, néppártok, centralista pártok, agrárpártok és antilderikális pártok. 
A törésvonalak már önmagukban is túllépnek az egydimenziós tipológi
án, s duális klasszifikációra építenek. Ám e törésvonalak többfélesége 
túlmutat a kétpólusú osztályozáson is, és elvezet a duális tengelyek ke
resztezéséhez, azaz egy multidimenziós leíráshoz. A politikai rendszerek 
többpártiságát tehát épp a törésvonalak sokfélesége, esetenként sajátos 
keresztezése okozza, amely magában hordozza ügyben a történeti fejlő
dés, a társadalmi állapot és érdekek legfőbb entitásait is.

*

A fentebb vázolt kutatási eredményekből szembetűnik: a francia politika- 
tudomány változatos tárházát nyújtja a politikai pártok létéhez, születé
séhez rendelt megközelítési módszereknek. A nagyító alá vett francia 
szerzők, bár gyakran évtizedben mérhető időeltolódással alkottak, mégis 
kor társak, gondolkodásmódjuk Szembeötlően egymásra épül. forrás
anyaguk, a műveikben megidézett korábbi vagy kortárs európai és ameri
kai írók is szinte azonosak14. A politikai pártok eredetére vonatkozó né
zeteiknek van közös metszetük, s a közöttük lévő esetleges differencia 
nem ellenvéleményből, hanem egyrészt többletből, a szempont, a mód
szer bővítéséből, másrészt hangsúlyeltolódásokból ered. így van, aki a po
litikai változás, fejlődés meghatározó erejében hisz, van, aki a strukturá
lis, s van, aki a funkcionális vizsgálatot tartja célszerűbbnek. Egyes szer
zők a társadalmi-politikai történeti környezet radikális megváltozásából 
indulnak ki, mások a pártszerveződés rendszeréből, vagy éppen a politi
kai vállalkozás pártszerű formájának kérdéséből vezetik le gondolataikat.

Jelen áttekintés arra vállalkozott, hogy bemutassa századunk francia 
politikatudományának a politikai pártok születésére, kialakulására vo



SZABÓ CSILLA 132

natkozó nézeteit. Természetesen minden említett szerzőről elmondható, 
hogy ezen túlmenően részletesebb, összetettebb vizsgálatokkal járják kö
rül az általuk jellemzett korszak, esetleg állam(ok) pártszerkezeteit, 
pártrendszereit. (Gondoljunk például olyan egy- vagy többdimenzíójú 
vizsgálatokra, mint a társadalmi, ideológiai, politikai, regionális stb. vá
lasztóvonalak.) Elméleti kiindulópontjuk azonban meghatározza egész 
gondolatmenetük, logikai érvelésük alapját.

_E munkák mindegyikének középpontjában általában a politikai pár
tok értelmezése áll. Elméleti megközelítési lehetőséget adnak, kellő szá
mú gyakorlati-történeti példával alátámasztva és kiegészítve szempont
jaikat. Megállapításaik gyakran táplálkoznak egymás eredményeiből, 
gyakran azonosak, esetleg egymásra épülőek. Ám mindegyikben felfe
dezhetünk kisebb-nagyobb súlyponteltolódásokat, amelyek már önálló
vá, eredetivé varázsolják analíziseiket. Itt és most nem tekintem felada
tomnak a különböző módszerek értékelését, célravezetoségét. Hiszen az 
egyes értelmezések, megközelítési módok csak viszonylagosan állíthatók 
értéksorrendbe. A bemutatás viszont segíthet eligazodni a párt értelme
zések sokféleségében, különféle lehetőségeiben, s elősegítheti egy, már 
konkrét történeti kutatás komplex és célszerű elméleti megközelítésé
nek kiválasztását.

JEGYZETEK

! Ennek igen erős hagyományai ía) álhatók meg a francia történelemben. Elméletét Rous
seau dolgozta ki a formális többségi elv és a közvetett képviseleti demokrácia elutasítás- 
sával, és gyakorlati kísérlete végül a francia forradalom jakobinus diktatúrájában öitött 
testet (vö. Ludassy 1981).

2 E  szerzők számára a párt inkább „patológia”, mint „politikai jó”, mivel megosztja a tár
sadalom természetes egységét Kivételként kell megemlítenünk Bhmtschli A politikai 
pártok című, 1869-ben született munkáját, amely elismeri a tisztán politikai (nem pedig 
rendi, vallási vagy nemzetiségi) alapon szerveződő pártokat.

3 Duverger szerint a szabadkőművesség és a politikai pártok kapcsolatának egyik legkéz
zelfoghatóbb példáját Belgium adja, ahol a Belga Szabadkőműves Társaság Nagymeste
re, Defacqz, 1841-ben megalapította „Aíliance” elnevezésű politikai szervezetét, amely
nek lokális sejtjei behálózták az egész országot.

4 így beszélhetünk például -  egymást kiegészítő -  strukturális megközelítésről (M. 
Ostrogorskj, R. Michels, M, Duverger), ideológiai megközelítésről, jobb- és baloldal 
szétválasztásáról, funkcionális megközelítésről (E Sorauf), rendszertani megközelítésről 
(M. Duverger).

5 A pártok liberális kritikája az egyén, az individuális polgár jogainak és polgári szükség 
letelnek védelméből fakad. A nacionalista kritika a nemzeti közösség egységét óvja a 
pártok természetéből eredő megosztásával, agresszív hajlamával szemben.

6 Charlot nem részletezi, nem választja el egymástól a pártokat végső soron létrehozó mo
tivációkat; hogy ti. ezek elsősorban társadalmi vagy politikai indíttatásnak voltak-e, s 
hogy valamely osztály vagy társadalmi réteg elveit, álláspontját, érdekeit fejezték-e ki.

7 Az 1832. évi Bili ofRights a választói jog kiszélesítésével kivette a parlamenti képviselet 
monopóliumát az arisztokrácia kezéből. A Reform Act pedig direkt lehetőséget terem
tett országos hálózatú, folyamatosan működő pártszervezetek alakulásához. így már eb
ben az évben országszerte létrejöttek mind a Konzervatív Párt, mind a Liberális Párt he
lyi szervezetei. Conservative Operatives1 Societies és Liberal Registmtion Societies elneve
zéssel.
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8 Itt természetesen utalnunk kell a hatalom legitimációjában bekövetkezett óriási váltás
ra is: míg a középkori hatalomfilozófia isteni eredetből indult ki, addig a modem hata
lomfelfogás általában a társadalom, a nemzet testületébe ereszti gyökerét.

9 Gondoljunk itt elsősorban arra, hogy a tömegpártokban a képviselők a pártszervezetnek 
csak egy részét alkotják. Sem személyileg, sem testületileg nincsenek döntési pozíció
ban, hiszen az egész párt hatalmi képviseletét látják el. Más kérdés, hogy a gyakorlatban, 
esetenként a képviselői frakció befolyása a párton belül annyira erős vagy népszerű, 
hogy a képviselői csoport akarata egybeesik a párt végső döntésével.

1(! A politikai pártok kategóriája vonatkozásában mindhárom eddig bemutatott kutató a 
holista ponthoz áll közelebb, míg a pártok eredetét vizsgálva már mind -  Duverger és 
Chariot, de legfőképpen Borelía -  a rendszertani módszer irányába mozdul el.

11 Avril, a korábban elemzett szerzőkhöz hasonlóan, a frakció kifejezést nem modern vo
natkozásában, hanem a frakció-párt történelmi vonala mentén használja. Vagyis frakci
ón a parlamenti honorácior pártokat érti,

12 Természetesen a pártok is szerves és aktív részei a politikai szituációnak, így nem pusz
tán egyirányú ráhatás működik, hanem állandó akció-reakció kölcsönhatás érvényesül.

°  Offerlé mellett feltétlenül meg kell említenünk Jean Leca nevét is, akinek politikai tipo
lógiája hasonló módszerekre épül és eredményeket mutat fel.

14 így szinte mindegyik szerzőnél találunk szó szerinti idézeteket Hobbes, Bolingbroke, 
Hume, Voltaire, Rousseau, Bürke, Tocquevilié, Bluntschlí, Ostrogorski, Weber, 
LaPalombara és Weiner, Lipset és Rokkan politikai pártokra vonatkozó nézeteiből
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HELEN SESZTOPAL

A  politikatudomány tanítása az orosz 
egyetemeken*

Helen Sesztopal a Moszkvai Állami Egyetem szociológia professzora, az 
IPSA végrehajtó bizottságának tagja, Ugyancsak tagja az Orosz Politikatu
dományi Szövetség végrehajtó bizottságának és a „politika és pszichológia" 
elnevezésű kutatócsoport vezetője. Részt vesz az orosz Duma elnökének ta
nácsadó szakértői bizottságában is, és tagja az SPP irányító tanácsának

A z  oroszországi demokratizálódás számos következményeinek egyi
keként a politikatudomány tanításában is jelentős változásoknak lehet
tünk tanúi. Ez a tantárgy a szovjet korszakban erősen politizált volt, 
majd a rendszer felbomlásával kérdésessé váltak a korábbi módszertani 
megközelítések csakúgy, mint a diszciplína oktatásának kötelező jellege 
az egyetemeken és főiskolákon. Moszkvában 1996. november-decem
berben felmérés készült a politikatudomány mint tantárgy helyzetének 
könnyebb áttekintése érdekében.

A MINTA

A felmérést úgy időzítettük, hogy egybeessen a Moszkvai Állami Egye
tem, a Politikatudományi Akadémia és a Soros Alapítvány Nyitott Tár
sadalom Intézete által rendezett nagyszabású konferenciával, amelyen 
több mint 200 politikatudományi professzor vett részt Oroszország min
den részéből. Á megkérdezetteket a politikatudományi oktatók és kuta
tók közül válogattuk ki. A kérdőív ellenőrzése során 157 interjút fogad-

* A  szerző köszönetét fejezi ki a Nyitott Társadalom Intézetnek a kutatáshoz nyújtott 
pénzügyi segítségért, valamint a Moszkvai Állami Egyetem posztgraduális hallgatóinak, 
L Klimovnak és Sz. Nyesztyerovának, akik közreműködtek az empirikus adatok 
összegyűjtésében. [A cikket némileg rövidítve közöljük. ~ Szerk. ]
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tünk el további elemzés céljaira. Válaszadóink között 19 oroszországi vá
ros 53 egyetemének professzorai voltak. A véletlenszerű minta egyne
gyede humán tárgyak hallgatóit tanítja, a többi -  22 műszaki egyetem és 
6 katonai iskola tanára -  műszaki hallgatókat oktat.

A felmérés, célja az volt, hogy információt gyűjtsön a problémákról, 
amelyekkel a politológusok az oktatás és a kutatás során szemben talál
ják magukat. Fontos volt a politológusok társadalmi és szakmai státusá
nak elemzése is, továbbá kiváncsiak voltunk képzettségük szintjére és 
minőségére, valamint szakmai és egyéni életfeltételeik alakulására. A 
felmérésnek természetesen nem feladata elemezni vagy értékelni a poli
tikatudomány színvonalát és minőségét az egész országban.

A KERET

Az állami oktatási normák szerint a politikatudomány tanítása kötelező 
minden orosz egyetemen és főiskolán. Jelenleg az országban mintegy 
280 politikatudományi tanszék működik, számuk az elmúlt két-három 
évben egyharmaddal nőtt. Az oktatási intézmények többségének saját 
politikatudományi tanszéke van, ahol összesen mintegy 3000-en taníta
nak. Nyilvánvaló, hogy a kurzusok terjedelme és tartalma az intézmény 
profiljától és az oktatás szintjétől (BA, MA, PhD) függően más és más. 
Az oktatás minőségét többek között olyan tényezők határozzák meg, 
mint a tudományág érettsége, társadalmi érvényessége és presztízse a 
diszciplínák között. Talán az egyik legfontosabb tényező a szakmai kö
zösség állapota.

Az 1980-as évek közepét megelőzően a politikatudomány -  amelyet 
meglehetősen bizonytalanul határoltak el más tudományoktól -  olyan 
szakterületeken belül fejlődött, mint a regionális és a nemzetközi tanul
mányok, nem is beszélve a „tudományos kommunizmusról”, a dialekti
kus materializmusról vagy az SZKP történetéről. Az elmúlt években az 
oroszországi politológusok számára az egyik legnehezebb probléma ép
pen szakmai identitásuk megszerzése volt. Bár elkerülhetetlenül voltak 
hullámhegyek és -völgyek, napjainkra tudományágunk bizonyos érett
ségre tett szert.

A szakmán belülről figyelve ezeket a folyamatokat, a szemlélő egy
szerre érezhetett reményt és aggodalmat. A tudományos színt fokoza
tokban mérve igen magas. Az oktatási minisztérium szerint a politikatu
dományt oktatók 62,3 százaléka rendelkezik tudományos fokozattal, kö
zülük 11,1 százalék PhD-vel. Sokan igen jó szakemberek, akik más szak
területeken dolgoztak jóval azt megelőzően, hogy a politikatudomány 
formálisan is intézményesült. Ugyanakkor az idősebb és középkorú pro
fesszorok közül sokan egyfajta kényszerűségből fordultak a politikatudo
mány felé. Azoknak, akik ma politikatudományt tanítanak, nagy része 
korábban a „tudományos kommunizmus”, meg az „SZKP története” ok
tatója volt. Felmérésünkben .ez a tény a válaszadók elfogult megjegyzé
seiben nyilvánult meg, mivel  ̂ elméleti és politikai meggyőződésük új 
szakmájukban sem változott. íme néhány vélemény:
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-  A fo gond a politikatudomány demitoiogizálása (a „demokrácia” mí
tosza Oroszországban és másutt) és a mostani rendszer gengszter re
zsimként való meghatározása.

Sok úgynevezett politológus hasznot húz a nyugati politikatudomány 
eszméiből és igyekszik azokat hasznosítani Oroszországban, miközben 
elhanyagolja az orosz tapasztalatokat és hagyományt, és rágalmazza a 
nemzeti történelmet.

-  Ki tanít ma politikatudományt? A korábbi „tudományos kommunis
ták”.

A másik, nem új, de fenyegető tendencia azzal a hiedelemmel függ 
Össze, hogy Oroszországban a politikatudományt az egyetemek és a Tu
dományos Akadémia megosztották. A közelmúltig a tudósok e két kate
góriája békésen megfért egymás mellett, manapság azonban a kutatás 
olyan kevés állami támogatást kap, hogy az akadémiai intézmények sze
mélyzete alig képes fenntartani magát, sokan a megélhetésük biztosítá
sa érdekében tanári állást keresnek. A képzett kutatók által írt tanköny
vek azonban nem felelnek meg a pedagógiai követelményeknek. Ugyan
akkor sok egyetemi oktató nem végez kutatómunkát, könyveik pedig 
gyakran primitívek és csak a tanulmányaik elején járó diákok igényeinek 
felelnek meg.

A képhez egyébként az is hozzátartozik, hogy sok politikai újságíró 
politológusnak tekinti magát és azt hiszi, hogy az aktuális események po
pulista szintű elemzése kimeríti a politikatudomány fogalmát.

A POLITOLÓGUS: TANÁR, KUTATÓ, SZEMÉLYISÉG

Felmérésünk feltárta a válaszadóknak a modern orosz politikatudomány 
főbb problémáiról alkotott véleményét. Ezeket a véleményeket termé
szetesen meghatározzák az adott személyek társadalmi, demográfiai és 
szakmai jellegzetességei.

A férfi és a női válaszolók'aránya 2:1, a férfi tudósok túlsúlya terüle
tünkön nem csupán Oroszországra jellemző. Figyelembe véve az oktató 
személyzet alacsony és csökkenő fizetését, valamint társadalmi státusuk 
hanyatlását, azon csodálkozhatunk, hogy a szakmában még nem a nők 
váltak meghatározóvá.

Ami az életkort illeti, véletlenszerű mintánkban a 39 és 51 év közötti 
tanárok vannak legtöbben (38,9%), őket az 52-60 év közöttiek követik 
(27,4%). Ez önmagában nem is lenne olyan rossz arány, de véletlensze
rű mintánk nem reprezentatív az egész országra nézve, nem tükrözi az 
elöregedés valóságos tendenciáját. A hivatalos statisztikák szerint 
ugyanis a politikatudomány az egyik legjobban elöregedett szakterület. 
A 35 évesnél fiatalabbak a teljes létszámnak csupán 16 százalékát alkot
ják. Sok tanszéken szembe kell nézni a generációváltás komoly problé
májával

Szakmai státusuk szerint a válaszadók a skála középső rangját képvi
selik, a tanársegédek 37, a tanárok 20, a professzorok 14 százalékot al
kotnak, a tanszékvezetők, dékánok és más irányítók, akik vezető beosz
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tásukat oktatással kombinálják, 12 százalékot tesznek ki. Az assziszten
sek, a posztgraduális képzésben részt vevők és más fiatalabb beosztottak 
száma jelentéktelen.

A válaszolók többsége főleg humán képzettséggel rendelkezik és a 
többség (83%) a moszkvai egyetemeken végzett, mindössze 17 százalék 
tanult vidéki intézményekben.

Mivel a politikatudomány a közelmúltban bevezetett diszciplína, azok, 
akik tanítják, más szakterületeken végeztek. Vezető helyen áll a történe
lem (35%), ezt követi a filozófia (23%). Ezután jönnek az úgynevezett 
ideológiai szakok, a „tudományos kommunizmus” és az „SZKP történe
te” (10%). Megjegyzendő, hogy nem minden válaszoló jelölte meg pon
tosan speciális képzettségét, így feltehető, hogy az „ideológiai” szakosok 
aránya jóval magasabb. Ez a kategória kiegészíthető azokkal, akik „filo
zófiai képesítésüket katonai iskolában szrezték”. A sokféle képesítés be
mutatásával azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy mennyire változatos forrá
sokból táplálkozott Oroszországban a politikatudomány kialakulási fo
lyamata.

A PhD-vei rendelkező válaszolók túlnyomó többsége moszkvai intéz
ményekben szerezte fokozatát, csupán 6 százalékuk vidéki egyetemen. 
Orosz környezetben ez jobb minőségű disszertációt jelent. A tudomá
nyos követelmények persze Moszkvában általában magasabbak, mint vi
déken. Figyelemre méltó tény az is, hogy az „ideológiai” képesítésű po
litológusok körében csaknem annyian rendelkeznek BA fokozattal, mint 
MA fokozattal.

A válaszadók szakmai státusának átlaga magas (mind a tudományos 
fokozat, mind a beosztás tekintetében), amit jól mutatnak az alábbi ada-
tok:

Fokozat Százalék Beosztás Százalék

Tudományok doktora 21 Professzor 24
Kandidátus 57 Adjunktus 35
Nincs tudományos fokozata* 22 Tudományos főmunkatárs 6

Nincs rangja -35

* Csak felsőfokú tanulmányait fejezte be.

A szakmai tudás mellett fontos jellemző az idegen nyelveken való kom
munikációs készség és a modern számítógépes technika használata is. 
Válaszadóink az országos átlagnál sokkal jobban fel vannak szerelve szá
mítógépekkel és mintegy 60 százalékuk használja is ezeket a gépeket a 
munkájához. Az országos hivatalos statisztikák szerint egyébként a poli
tikatudományt oktatóknak csupán 4,7 százaléka használ számítógépet. 
Ez azonban nagymértékben függ az életkortól. A fiatalabbak körében 
nagyobb a hajlandóság az új technikák használatára.

A számítógép használatát az egyetemek pénzügyi helyzete és a fizeté
sek egyaránt korlátozzák. Válaszadóink fele a munkahelyén nem jut szá
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mítógéphez (főleg a vidéki egyetemeken). Személyes használatra 20 szá
zaléknak áll rendelkezésre számítógép, és 10 százalék válaszolta azt, 
hogy tanszékén vannak számítógépek, bár ők maguk ritkán jutnak hoz
zá. Az Internetet ugyanilyen okokból ugyancsak ritkán használják.

A nyelvismeret nem közvetlenül függ az életkortól, de a fiatalabb po
litológusok (a 23-27 év közöttiek) körében többen beszélnek idegen 
nyelveket. A válaszolók 27 százaléka mondta, hogy tud idegen nyelveket, 
ez az országos átlagnál sokkal magasabb. Az Oktatási Minisztérium ada
tai szerint Oroszországban a politológusoknak csupán 2 százaléka ren
delkezik idegen nyelvtudással.

Felmérésünk kiváncsi volt a megkérdezettek szakmai önazonosságára 
is. Ez kapcsolódik az előképzettséghez, a jelenlegi szakmai irányultság
hoz és életrajzi tényezőkhöz. Öt különböző kategóriában találunk jelleg
zetesen eltérő viszonyulást a politikatudományhoz:

Közgazdászok (Gazdaságelméleti és Politikai Tanszék, Moszkvai Álla
mi Egyetem): A politikatudomány csak a „gazdaság és politika” tan
tárgy keretein belül kelti fel érdeklődésüket, egyébként periférikus. 
Nem azonosulnak a politológus közösséggel, a politikatudomány státu
sáról, a többi diszciplínához való viszonyáról alkotott véleményük ér
tékmentés.
v Jogászok (Állam és Politika Története és Elmélete Tánszék, Moszkvai 
Állami Egyetem): Rendkívül negatívan vélekednek a „politológus” foga
lomról. Ók magukat „jogászoknak” nevezik, érdeklődési területük a jo
gi és politikai eszmék története. A politikatudományt absztrakt, a szo
fisztikával rokon tárgynak tartják. Ugyanakkor azt gondolják, hogy kuta
tásaik eredménye hasznos lehet a politológusok, a szociológusok és a 
társadalomfilozófusok számára.

Történészek (Politikatörténeti Tanszék, Politikai Pártok Története 
Tanszék, Moszkvai Pedagógiai Egyetem): A politikatudományhoz fűző
dő viszonyuk nem negatív, de nem is azonosulnak vele. A válaszadók kö
zül többen -  akik a Moszkvai Állami Egyetem Filozófiai Karán posztgra
duális képzésben vettek részt -  élénk érdeklődést mutatnak á politikatu
domány iránt, különösen azokon a területeken, amelyek az oroszországi 
parlamentarizmus, a politikai szervezetek történetével és a jelenlegi po
litikai folyamatokkal foglalkoznak.

Nyelvészek, újságírók (Politikatudományi Tanszék, Moszkvai Nyelvé
szeti Egyetem): A tanároknak ez a csoportja igyekszik nyelvészeti isme
reteit á politikatudomány fejlesztésének szolgálatába állítani, és egyszer
re azonosul a politikatudománnyal és a filológiával. Érdeklődési terüle
tük kiterjed a politológiai könyvek fordítására, politológiai szakkifejezé
seinek megfeleltetésére.

Politológusok, szociológusok; filozófusok (Politikatudományi Tanszék, 
Filozófiai Kar és Politikai Szociológiai fánszék, Moszkvai Állami Egye
tem): Ez a csoport azonosul a legerőteljesebben a szakmával és kutatási 
programok széles körében vesz részt, bár a filozófusok még mindig nem 
eléggé járatosak az empirikus kutatásban és viszonylag kevéssé érdek
lődnek a jelenlegi politikai folyamatok részletei iránt.
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EGY TUDOMÁNYÁG FEJLŐDÉSÉNEK PROBLÉMÁI

A politológiát oktatók egyik fő tudományos problémája a politikatudo
mány tárgykörének meghatározása. A politológusok igyekeznek elkülö
níteni „saját” tárgyukat más tudományágaktól és a diszciplína szükségle
teihez igazítani a szociológiai, történeti és egyéb anyagokat. A politoló
gusnak ismernie kell a politikai történelmet, az állam és a jog történetét, 
valamint a jogtudomány más ágait. Emellett ki kell fejleszteni az alkal
mazott politikatudomány új területeit, különösen a globális társadalmi 
rendszerek vonatkozásában. A politikatudomány mostanáig tudomá
nyos részterületek (politikai lélektan, nemzetközi tanulmányok, politikai 
szociológia stb.) egyszerű összessége volt, nélkülözte az integritást.

Sok válaszoló utalt a tudományág ezen állapotának következményeire 
és arra, hogy szükség van a politikatudományi kategóriák kimunkálásá
ra annak érdekében, hogy elősegítsék a szomszédos tudományterületek
től való differenciálódását. A politikatudomány oktatói igen jól érzéke
lik a módszertan fejletlenségét. Egyelőre gondot okoz, hogyan lehet 
meggyőzni a kétkedőket a politológia Önállóságának jelentőségéről. Le
hetséges, hogy egy jó szakszótár segítene.

Komoly probléma a politikai és ideológiai tendenciózusság. A külön
böző elfogultságok sokkal inkább hatnak a politikatudományra, mint a. 
többi humán tárgyra. Ezt többnyire ideológiai megfontolások, beállított
ságok határozzák meg. Mindenesetre aligha felel meg a politikai folya
matok objektív tudományos elemzése és az értékmentes metodológia 
követelményeinek. Sok válaszadó véleménye szerint -  a régi szovjet or
todox felfogásnak megfelelően -  a politikatudomány egyszerre tudo
mány és ideológia. Figyelemre méltó, hogy némelyikük egyúttal liberális 
álláspontját is kifejtette.

'Xbvábbi probléma annak meghatározása, hogy a politikatudomány 
mely területei szorulnak elméleti fejlesztésre és a szakirodalom gyarapí
tására. A válaszok megoszlása az alábbi arányokat mutatja:

Témakör Százalék

Összehasonlító politika 16,9
Metodológia 15,6
Politikai pszichológia , 15,4
Politikaelmélet 12,5
Politikai szociológia 10,8
A politikai gondolkodás története 9,4
A nemzetközi kapcsolatok története 8,1
Politikai filozófia 7,7
Egyebek 3,5

A felmérés során arra is kiváncsiak voltunk, hogy a megkérdezett mely 
részterület(ek), témakör(ök) iránt tanúsít megkülönböztetett érdeklő
dést. A minta 13,3 százaléka egyáltalán nem jelölt meg ilyet. Ez fölöttébb 
nyugtalanító tény, amely jelzi a kurzusaik elméleti megalapozottságának
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gyengeségét. Sok esetben nem lehet őket hibáztatni, hiszen alacsony a fi
zetésük, és a szükség rákényszeríti őket jövedelemkiegészítő foglalkozá
sok (másodállás) vállalására. Egyébként feltételezhető, hogy azoknak az 
aránya, akik nem végeznek kutatómunkát, a valóságban sokkal maga
sabb, mint a vizsgált mintában.

A válaszadók megoszlása a kutatási érdeklődés szerint (százalékban):

A politikai gondolkodás története 19,0
Politikai prognosztika 1,5
Politikai pszichológia 14,0
Politikai kommunikáció 1,5
Politikai kultúra 11,0
Politikai konfliktusok 1,5
Összehasonlító politika 9,0

AZ OKTATÁS

A megkérdezettek három témakört hangsúlyoztak különösen. Az első a 
pedagógiai folyamat megszervezésével és a technikai felszereltséggel 
kapcsolatos problémák sora, a második a tanárok szakmai tudás- 
szintjének emelése, a harmadik a tanárok és diákok közötti interperszo
nális viszony.

Oroszországan a politológia oktatójának sokféle hiánnyal, hiányosság
gal kell szembenéznie -  olyan kérdések mellett, mint a kurzus óraszáma, 
az újabb szakirodalom és módszertani források a legnagyobb gondot 
a hallgatók tankönyvellátása jelenti. A diákok Összes kategóriája súlyos 
hiányt szenved a politikatudományi irodalom terén, és a leghátrányo
sabb helyzetben a posztgraduális és a diplomakurzuson résztvevők van
nak. A megkérdezettek szerint az alábbi területeken van szükség jobb 
tananyagellátásra:

Témakörök A választók százalékos aránya

Politikai folyamatok elemzése 20
A politikai gondolkodás története ló
A politikatudomány tárgya és módszertana 16
Politikai kultúra 14
Politikai pszichológia 12
Alkalmazott politikatudomány 12
Átfogó tematikájú kurzusok 12
Nemzetközi tanulmányok 11
Összehasonlító politika 7
Politikai rendszerek 5
Egyéb területek kevesebb mint 5
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A megkérdezettek főképpen a tudománynak azokat a területeit jelölték 
meg, amelyek iránt érdeklődnek, de a válaszokat befolyásolta az intéz
mény típusa is, amelyben a válaszadó dolgozik. Például az Államigazga
tási Akadémia professzorai szerint a bürokrácia témájával a szakiroda- 
lom nem foglalkozik megfelelően.

A szakmai felkészültség javítása vonatkozásában az összes megkérde
zett oktató szóvá tette a szakmán belüli kommunikációnak és a tapasz
talatok megosztásának problémáját. Az elmúlt évtizedben jelentősen 
csökkent az Oroszországban megrendezett konferenciák és műhelyviták 
száma. Az egyetemek, pénzügyileg képtelenek finanszírozni a helyi 
résztvevők költségeit, nem is beszélve a külföldi tudósok fogadásáról. 
Noha a nemzetközi szervezetek és külföldi alapítványok hozzájárulnak 
az erőforrások hiányának csökkentéséhez, a hazai egyetemek vajmi ke
veset tudnak tenni. Következésképpen válaszadóink úgy érzik, hogy el
szigetelődtek a tágabb szakmai közösségtől. Viszonylag új közösségről 
lévén szó, hiányoznak a hagyományok is, amelyekre támaszkodhatná
nak.

Végül az oktatók komoly problémákkal találják szembe magukat, 
amikor megpróbálják felmérni, hogy mit is érnek hallgatóik számára a 
kurzusaik a valóságban. Mindenekelőtt arról van szó, hogy a hallgatók és 
az oktatók ambíciói, törekvései sok vonatkozásban eltérő irányúak. En
nek egyik jellegzetes oka az anyagiakban mutatkozó komoly különbség 
a jómódú hallgatók és a rosszul fizetett professzorok között.

Válaszadóink szerint hallgatóik a következő részterületek iránt mutat
nak megkülönböztetett érdeklődést:

Témakör A válaszok megoszlása (százalék)

Aktuális politikai folyamat 25
Politikai pszichológia 18
Politikai kultúra 15
Politikai hatalom és politikai rendszer 12
Politikai rezsim 10

Ha ezt a felsorolást egybevetjük az oktatók érdeklődési irányáról kapott 
adatokkal, látnivaló, hogy Őket jobban érdeklik az általános elméleti kér
dések, a hallgatóság viszont a konkrétabb, az aktuális politikai folyama
tok megértését segítő kérdésekre keresi a választ.

KÖVETKEZTETÉS

Felmérésünk eredményei alapján megfogalmazhatunk néhány általános 
megállapítást. A következtetések első csoportja a politikatudománnyal 
foglalkozó kutatók és oktatók oroszországi szakmai közösségének hely
zetére vonatkozik. A modem politológussal szemben támasztható köve
telményeket alapül véve az első kritikus tényezőnek a képzettségi háttér 
bizonyult. Itt két fő kategória különíthető el: az „ideológiai tudományok
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ból” (az SZKP története, tudományos kommunizmus) szerzett képesí
tés, illetve az olyan tudományterületeken, mint a filozófia, történelem, 
közgazdaságtan, jog folytatott tanulmányok hatása a kutatói, illetve ok
tatói tevékenységre. Mintánkban a megkérdezetteknek csak a 10 száza
léka sorolta magát az „ideológiai tudományok” területén szerzett kép
zettséggel rendelkezők közé, a valóságban azonban nagyobb a számuk és 
befolyásuk a szakmai közösségben még mindig igen nagy.

A képzettségi háttér hatása mindenekelőtt ideológiai elfogultságok
ban mutatkozik meg. A legutóbbi években hazánkban a politikai rend
szer lényeges változásokon ment keresztül. Az új politikai értékek elfo
gadtatása szükségessé tette az összes kurzus felülvizsgálatát, a demokrá
cia, az emberi jogok, a szabadság és a piacgazdaság eszméinek beépíté
sét. Bár a tanterveket számottevően átalakították, a tanári mentalitás 
megváltoztatása sokkal nehezebbnek bizonyul. A válaszok megmutatják, 
hogy az ideológiai és politikai elfogultság -  mind liberális, mind kommu
nista irányban -  a politikatudományban igencsak általános. A válaszolók 
többségét politikai türelmetlenség jellemzi, egy részük esetében pedig 
látható jelek utalnak, ha nem is az idegengyűlöletre, de legalábbis az 
etnocentrizmusra. Ezek a tudósok ellenségesen viseltetnek a „Nyugatról 
kölcsönvett eszmék” iránt.

A válaszolók attitűdjét olyan tényezők is befolyásolják, mint a szakmai 
felkészültség általános szintje, a hozzájutás a modem oktatási és kutatá
si technikákhoz. Az országos tudományos színvonalat tekintve, politoló
gusaink magas tudományos képzettséggel rendelkeznek, de nem megfe
lelő az idegen nyelvek ismerete és alacsony a komputerizáció foka. Lát
hatóan no a különbség a nemzetközi kommunikáció lehetőségeit fel
használó tudósok: kisebbsége és azok között, akik továbbra is szűk körű 
kapcsolatokkal rendelkeznek Ororszországban és külföldön.

Következtetéseink második csoportja a politikatudomány mint disz
ciplína állapotára vonatkozik. Számottevő különbségek mutatkoznak a 
válaszadók között a tekintetben, hogy mennyire vannak tudatában a 
szakma érdekeinek és mennyire azonosulnak a szakmai közösséggel. A 
különbségek egyik oka bizonyára a tudomány alulfej lettsége, beleértve a 
diszciplináris határok bizonytalanságát, a fogalmi rendszer kidolgozat
lanságát stb. Tálán nem meglepő, hogy az egyes politológusok érdeklő
dése az újabb szakirodalom iránt elsősorban a saját kutatási területükre 
korlátozódik. A válaszadók az általános elmélet, az Összehasonlító poli
tika és a politikai pszichológia terén kevesellték a szakirodalmat. Egyéb
ként a nem szakértők növekvő politikatudományi érdeklődésének ered
ményeképpen megnőtt a kereslet a népszerűsítő művek iránt.

Az orosz politikatudomány igen gyorsan fejlődik. A kutatás interdisz
ciplináris jellege és a tudományos érdeklődés sokfelé ágazása felhívja a 
figyelmet a módszertan, a fogalomalkotási eljárások fejlesztésének és a 
témakörök pontosabb kijelölésének szükségességére, és egyszersmind 
megerősíti azt a tényt, hogy a politikatudomány intézményesülése még 
befejezetlen.
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