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Önkorlátozó és önfelértékelő 
pártrendszerek: a magyar pártrendszer 
önfélértékelő jellege és annak okai
A pártrendszerekkel, azok tipizálásával foglalkozó szakirodalom gazda
gítására az új kelet-, illetve közép-európai demokráciák, és így a magyar 
demokrácia elmúlt 10-11 éves valósága meggyőződésem szerint jó lehe
tőséget kínál.

E régió pártosodása a nyugat-európai „klasszikus" modelltől teljesen 
eltérő történelmi, külpolitikai) kulturális és társadalmi feltételek között 
zajlott le és zajlik, és e kezdeti feltételek mind a mai napig -  és nyilván
valóan hosszabb távon is -  befolyásolják, meghatározzák e pártrendsze
rek működését. Az eddig ismert nagy pártrendszerclmélctck (legyen szó 
Duverger, Sartori, Rose vagy Katz-Mair teóriájáról) kifejezetten a nyu
gati demokráciák pártrendszereire „méretezettek", és automatikusan 
nem vehetők át, nem alakíthatók mondjuk a magyar pártrendszer jel
lemzésére és tipizálására. (Nem is beszélve arról, hogy már az eredeti te
repükön való alkalmazásuk kapcsán is jelentős és indokolt kritikák érik 
a klasszikus elméleteket.) Mindez azonban nem azt jelenti, hogy egy tel
jesen specifikus, egyedi, „posztkommunista” pártrendszer-tipológia ki
dolgozására lenne szükség, hiszen ez azt jelentené, hogy a kelet-közép- 
és közép-európai pártrendszerek működése minden részletében eltér a 
nyugati pártrendszerekétől, és így nincs létjogosultsága az összehasonlí
tásnak sem).

Erről azonban koránt sincs szó. A posztkommunista országok jelentős 
része, különösen az úgynevezett „visegrádiak” (Lengyelország, Csehor
szág, Magyarország; kevésbé Szlovákia) mindig is Nyugal-Európa von
záskörzetében éltek. Pártrendszereik kezdettől fogva a nyugat-európai 
modellt tartották a követendő példának, igyekeztek a Nyugaton évtize
dek alatt kialakult pártcsaládokhoz és politikai tagoltságokhoz alkalmaz
kodni. Ezen országok választópolgárainak mentalitása, motivációi sok



FR tC Z  TAMÁS 56

tekintetben hasonulnak a nyugati választópolgárokéhoz, annak a folya
matnak a keretében, amelynek során a nyugatiak a modern korból a 
posztmodern válságjelenségek korszakába jutnak, a „keletiek” pedig 
premodem állapotból azonnal a posztmodern krízisbe csöppennek -  és 
ez utóbbiban „találkoznak” politikai problémáik.

A Nyugat-Európa vonzáskörzetében maradt új demokráciák pártrendsze
rei a maguk kiforratlanságával és védtelenségével eg}'ütt szembesülnek a 
posztmodemnek nevezett kor politikai válságjelenségeivel. Amíg a nyugati 
pártokat és pártrendszereket évtizedek alatt kiformált intézmények és 
védőhálók óvják a válságoktól -  amelyek elfedik belső problémáikat 
addig az új demokráciák pártjait nem.óvják tradíciók és intézmények, s 
így, e védelem nélkül szembesülnek az új kihívásokkal és reagálnak jól 
vagy rosszul azokra. Reakcióik, magatartásuk, válaszaik stb. mégis az eu
rópai térben megjelenő problémákra adott válaszok, és emiatt nyugat
európai szemmel is értelmezhetők.

Az új, főként közép-európai demokráciák pártrendszereinek sajátos
ságai alapján tehát nem pusztán az ottani pártrendszerek működése ítél
hető meg, hanem egy olyan tipizáció válik lehetővé, amely tanulságokkal 
szolgál a nyugati pártrendszerek jellemzését illetően is. Tanulmányom
ban éppen egy olyan pártrendszer-tipizációt kísérlek meg leírni, amelynek 
kidolgozását döntően az új demokráciák pártrendszereinek sajátosságai 
motiváltak, ám hatókörét tekintve talán túlmutat ezen-a régión, s általá
ban a demokratikus pártrendszerek egyfajta -  talán újfajta -  besorolását 
teszi lehetővé.

A PÁRTRENDSZEREK MŰKÖDÉSI KARAKTERE

Tipizációs kísérletem a pártrendszerek dinamikáját helyezi előtérbe, ar
ra kérdez rá, hogy az adott pártrendszernek milyen a működési karaktere, 
melyek c karakter szubsztanciális vonásai. Másképpen fogalmazva: a 
vizsgálat szempontja az, hogy a pártrendszer miként helyezkedik cl a tár
sadalom, a politika egészében, azaz milyen társadalmi és politikai státust 
szánnak neki az őt alkotó intézmények és szereplők.

Ez a megközelítés tehát látszólag a politikai aktorok szubjektív szándé
kaira helyezi a hangsúlyt -  mögötte azonban kétfajta megfontolás húzó
dik. Egyfelől az, hogy a politikai aktorok cselekedetei mindig csak a jég
hegy csúcsát jelentik. Az, hogy egy párt miért választ ilyen vagy olyan 
stratégiát, nem pusztán szubjektív elhatározás kérdése. A politikai cse
lekvések mögött a külső, mondhatnánk „objektív” hatótényezők sokasá
ga húzódik meg, olyan társadalmi, történelmi, kulturális és egyéb ható
tényezők, amelyek keretei között egy pártvezetés nem tehet azt, amit 
akar, illetve, amit tesz, az mindenképpen valamifajta összefüggésben áll 
a külső, „tárgyi” tényezőkkel.

Másfelől viszont az is tény, hogy a politika mindig is a lehetőségek, az 
értékek világa volt -  jobban, mint bármilyen más terület -, és ezért meg
határozott feltételek közölt is óriási mozgásterük van a politikai 
aktoroknak, így a pártoknak. Sőt, a pártok azok a kivételes politikai kép-
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ződményck, amelyek az adottságként létező teljes politikai és társadalmi 
tér megváltoztatását is célul tűzhetik ki, ha helyzetértékelésük ilyen kö
vetkeztetésekre juttatja őket.

A pártrendszerek működési karakterére való rákérdezés mögött tehát 
az a belátás húzódik, hogy a pártok ugyan nagymértékben beágyazódtak 
saját társadalmi és politikai környezetükbe, ám egyben ők hivatottak ar
ra is, hogy a működésüket is meghatározó viszonyok teljes átalakítására 
törekedjenek. Vagyis az adott viszonyokat értékelő szubjektív szándék ki
emelkedő szerephez jut vagy juthat, s ebben a pártok mint aktarok relatí
ve nagyfokú szabadságot élveznek. Talán sehol máshol nem olyan fontos 
és lényeges a szubjektív akaratot és szándékot elemezni, tipizálni, mint 

' éppen a pártok és pártrendszerek esetében.
Pártrcndszer-tipizációm tudományos előzményei mindazok a vizsgála

tok, amelyek nem formális, hanem tartalmi kritériumokat alkalmaztak, s 
igyekeztek a pártrendszerek, a demokráciák működését szélesebb társa
dalmi összefüggésekbe ágyazni. így a következő fontosabb szerzőket kell 
megemlítenem:

Gábriel Almond, aki megkülönböztette egymástól a homogén (angol
szász) és fragmentált (kontinentális) politikai kultúra-típusokat, s ebből 
vezette le azt, hogy milyen demokráciák és pártrendszerek alakulhatnak 
ki adott országokban;1

Giovanni Sartori, aki a pártrendszerek máig klasszikusnak tekinthető 
tipizációját készítette el; tipológiája alapjául -  a számszerű kritériumok 
mellett -  tartalmi kritériumokat állított, jelentős mértékben Almond né
zeteire alapozva;2

Klaus von Beyme, aki finomította, bővítette, gazdagította Sartori rend
szerét, viszont lényeges pontokon kritizálta számszcrűséggcl kapcsolatos 
kritériumait, amivel a pártok és a társadalmi, politikai, kulturális adott
ságok közötti összefüggések vizsgálatára helyezte a hangsúlyt;3

Arendt Lijphart, aki ugyan demokráciamodcllekct dolgozott ki -  erő
sen támaszkodva Almond és Sartori téziseire, kategóriáira ára azok és 
a pártrendszertípusok közötti kapcsolódások elemzése igen termékenyí
tő szempontokat ad.4

Pártrendszer-tipizációm is ezt az iskolát kívánja követni, amennyiben 
á társadalmi és politikai hatótényezők sokaságának elemzéséből próbál 
következtetni a pártrendszer működési karakterére, illetve fordítva, a 
pártrendszer működési karakteréből igyekszik következtetéseket levon
ni a politikai rendszer és a tágabb társadalmi rendszer sajátosságaira. 
A tipizáció célja tehát az, hogy ne pusztán egy statikus képet adjon egy 
adott ország pártrendszerének működéséről, hanem dinamikájában, 
esetleges változásában mutassa be azt.

Működési karaktereiket tekintve a pártrendszerek lehetnek a) önkor
látozók, b) önfenntartók, c) önfelértékclők.

Az önkorlátozó pártrendszerek aktorai fontosnak tartják pártrendsze
rük szerepét a politikai és társadalmi életben, de elfogadják azt, hogy 
mellette egyenrangú fórumok működnek a politikai rendszeren belül, il
letve a társadalomban. Jellemző, hogy a pártrendszer „felkínálja” ugyan 
saját témáit, ideológiai tagoltságát, ellentéteit, de egyben igyekszik azo-
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kát a társadalom, a választópolgárok elvárásaihoz igazítani, és rugalma
san próbál alkalmazkodni a társadalmi érdekszervezetek, az ónkormány
zatok, a civil szervezetek, egyáltalán, a közvélemény „ajánlásaihoz”. A 
pártrendszer tehát nem terjeszkedő, hanem adott esetben döntéshatókör- 
korlátozó jellegű. Az önkorlátozó pártrendszerek a demokrácia stabili- 
zátorai, azon alapvető tulajdonságuk miatt, hogy nyitottak és fogéko
nyak a társadalmi környezet hatásaira, rugalmasan alkalmazkodnak az 
új kihívásokra. (Ebben az is benne rejlik, hogy ha a társadalom igényei 
megkövetelik, akkor a pártrendszer képes áttérni az önfenntartó vagy 
kényszerhelyzetben az önfelértékelő szerepre is.)

Az önfenntartó pártrendszerek aktorai már központi jelentőségűnek 
tartják pártrendszerük szerepét a politikai és a társadalmi életben, de 
nem kizárólagosnak. Ebből következően a politikai döntéshozatalban 
nem kívánnak kizárólagos szerepre és hatalomra szert tenni, igyekeznek 
helyet adni más típusú politikai szerveződéseknek (érdekképviseletek
nek, kisebbségeknek, helyi szerveződéseknek), és a civil társadalom kü
lönféle szerveződéseinek is. Az ilyen pártrendszer a saját ideológiai ta
goltságát, értékrendjét, konfliktusait „ajánlja” a társadalomnak, de nem 
igyekszik rákényszeríteni. A politikai rendszer ebben az esetben pártel
vű, pártközpontú, de a pártrendszer nem terjeszkedő; amennyiben a tár
sadalom felől kellő ellenhatások érkeznek, akkor a pártrendszer arcula
ta, tagoltsága módosul, hatókörének mérséklődése helyet biztosít más 
politikai szerveződéseknek is. Az önfenntartó pártrendszerek a demok
rácia működését stabilizálják, mert saját belső ellentéteik nem „uralkod
nak el” a társadalmon. Ám az önfenntartó rendszer könnyen átalakulhat 
önfelértékclő rendszerré, amennyiben a társadalom oldaláról -  bármi
lyen oknál fogva -  hiányoznak a kellő ellensúlyok, az alulról jövő szerve
ződések, érdekképviseletek stb., amelyek önmagukban mérsékelni képe
sek a pártrendszert.

Végül az önfelértékelő pártrendszerek aktorai saját rendszerük társada
lomban, politikai életben, alkotmányos és intézményi rendben betöltött 
szerepét központi jelentőségűnek ítélik. Ebből következően témáikat, 
értékeit, politikai-ideológiai tagoltságukat igyekeznek rávetíteni a társa
dalom egészére, döntési és hatalombcfolyásolási lehetőségeiket állandó
an növelni kívánják. Ezek a pártrendszerek alapvetően terjeszkedők: a 
parlamenti és a szokásos párléleten túl az érdekképviseletekben, az ön- 
kormányzatokban, a civil társadalom egészében és a társadalom többi al
rendszereiben is jelen vannak. Az önfelértékeló pártrendszerek potenci
álisan veszélyt hordoznak a demokrácia egészére nézve, mert belső konf
liktusaik, vitáik, tagoltságaik könnyen lúldinamizálódnak, túllépnek a 
szokásos pártverseny keretein, s ez politikai krízisekhez, válságszituáci
ókhoz vezethet.
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KRITÉRIUMOK

A fenti alaptípusok felvázolása után felmerül a kérdés, hogy vajon egy 
ország pártrendszerét milyen alapon lehet az önkorlátozó, az önfenntar
tó vagy az önfelértékclő típusba besorolni. Ahhoz, hogy erre válaszolni 
tudjunk, szükségünk van egy kritériumrendszerre, amelynek alapján el
dönthetővé válik a típusokhoz tartozás kérdése.

Az egyes kritériumok és a három pártrendszertípus összefüggéseit 
először egy táblázatban adom meg, majd szöveges megjegyzéseket fűzök 
mindegyikhez.

Pártrendszertípusok

Önkorlátozó Önfenntartó Önfelértékclő

1. A pártosodás 
jellege

a civil társadalom 
részvételével

a civil társadalom
korlátozott
részvételével

elitista, a civil 
társadalom 
részvétele nélkül

2. A pártrendszer 
elhelyezkedése a 
politikai rend
szerben

nem pártéivá (pl. 
elnöki rendszer)

részben pártelvű 
(pl. félelnöki 
rendszer)

pártközpontú

3. A demokrácia 
modellje (Sartori 
cs Lijphart nyo
mán)

ccntripetális vagy 
konszenzuális de
mokrácia

centripetális vagy 
konszenzuális de
mokrácia

centrifugális de
mokrácia

4. A pártszervezet 
demokratizmusá
nak jellemzői

a tagság által 
támogatott széles 
platformosodás

széles platformo
sodás

elitista jellegű 
platformosodás 
vág)' hatalomkon- 
ccntráció

5. A választási 
rendszer

arányos rendszer arányos vagy 
többségi vagy 
vegyes rendszer

többségi rendszer

6. A társadalom 
állapota, társadal
mi törésvonalak

egymást kereszte
ző törésvonalak

egymást kereszte
ző vagy markáns 
törésvonalak

markáns törésvo
nalak, vagy kiala
kulatlan, halvány 
törésvonalak

7. A nemzetközi 
viszonyok hatása 
a pártrendszerre

nincs
függetlenségi
probléma

nincs vagy nagy
jából megoldott a 
függetlenségi 
probléma

független állam- 
képződés követel
ménye

8. A politikai 
kultúra

íomogén homogén vagy
részben
fragmentált

erősen
fragmentált
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Pártrendszertípusok
• . ! i , - t  ■
• i •

Önkorlátozó Önfenntartó önfelértékeló

9. A pártrendszer 
és a társadalom 
.kapcsolata

szoros kapcsolat részleges kapcso
lat

kapcsolathiány

. 10. A pártok fel
fogása á de
mokráciáról. á 
demokratikus 
normákról

azonos, nem vita
tott konszenzuális

nagyjából azonos.
többnyire
konszenzuális

nem azonos,
vitatott,
konfliktus

11. A társadalom 
elvárása a párt
rendszerrel szem
ben

korlátozó mérséklő felértékelő

L A  pártosodás jellege. Azokban az országokban -  ezek főleg a nyugat
európai országok ahol a pártosodás erős civil társadalmi, állampolgá
ri részvétel mellett, esetleg forradalmak és tömegmegmozdulások során 
alakult, formálódott, ott a pártok feletti társadalmi kontroll a demokra
tikus pártrendszerek kialakulása utáni évtizedekben is fennmaradt. 
Lipsel és Rokkan fejtették ki klasszikusnak számító törésvonal-elméle
tükben, hogy a nyugat-európai pártosodás, párttagoltság a 20. század el
ső évtizedeiben a társadalmi törésvonalak alapján alakult ki, s az erede
ti törésvonalak azóta is megőriztek jelentőségüket.5 Mindez igen erőtel
jesen valószínűsíti, hogy ilyen esetekben a pártrendszer nem válik önfel
értékelővé -  a társadalmi közvélemény ereje, befolyása korlátozza azt.

Ezzel szemben az 1989-es demokratizációs hullám a kelet-európai 
kommunista országokban másként alakult. Itt a demokratizációs lehető
ségek megnyílásával párhuzamosan elinduló pártosodás gyakorlatilag a 
civil társadalom támogatása és részvétele nélkül zajlott le. Ebben a régi
óban tehát elitpártosodás történt, amelynek következményeképpen az 
elit csoportok óriási szabadságot élveztek a párttagoltság, a pártverseny, 
egyáltalán, a pártrendszer működésének meghatározásában. A civil 
kontroll hiánya óhatatlanul a pártok önfelértékelő jellegét erősítheti fel.

2. A pártrendszer elhelyezkedése a politikai rendszerben. Lényeges krité
rium az, hogy a pártok, a pártrendszer miként helyezkedik el az alkotmá
nyos jogrendben; c kérdés pedig szoros összefüggésben áll az adott or
szág (demokratikus) kormányzati rendszerével. A politikatörténeti ta
pasztalatok azt mutatják, hogy az erős elnöki rendszerekben (mint pél
dául az Amerikai Egyesült Államokban vagy Ukrajnában, illetve részben 
Oroszországban vagy egyes latin-amerikai országokban) a pártok, a párt- 
rendszej politikai jelentősége, súlya csökken. Ez mondható cl Franciaor
szágról is, ahol ugyan „csak” félelnöki rendszer van, ám a francia politi-
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kai és kulturális hagyományok szerves része a „pártosodás” bizonyos 
mértékű elítélése. • t.'_ ••

Kelet-, illetve Közép-Európában az új demokráciák többsége a parla
mentáris rendszert választotta; a parlamentáris rendszerekben a pártok 
központi jelentőségre tesznek szert a politikai rendszer egészében. (Ér
dekesség, hogy még a félelnöki elemeket felmutató Lengyelországban és 
Romániában is jelentős, sót döntő súlyuk van a pártoknak.) A pártköz
pontú parlamentáris rendszerek pedig inkább az önfclértékelés, mint
sem az önkorlátozás irányába mutatnak. Ezzel együtt a nyugat-európai 
parlamentáris rendszerek nagy részében nem mutatkozik erőteljesnek 
az onfclértékeló tendencia.

3. A demokrácia modellje. A. Lijphart a politikai kultúra állapota 
(Almond) és a politikai elit magatartása alapján megkülönböztet ccntri- 
petális, konszenzuális és centrifugális demokráciákat. A centripetális de
mokráciákban a politikai kultúra homogén, az elitek magatartása kom- 
petitív; a konszenzusos demokráciákban a politikai kultúra fragmentált, 
ám a politikai elitek magatartása megegyezéskeresó, konszcnzuspárli; a 
centrifugális demokráciákban pedig a politikai kultúra fragmentált, és az 
elitek politikája is versengő, konfliktusorientált.

A konszenzuális demokráciákban, ahol az elitek megegyezésekre tö
rekednek, kimutatható az önkorlátozásra vagy önfenntartásra irányuló 
magatartás (Ausztria, Svájc, Belgium, Hollandia, Luxemburg). A centri
petális demokráciákban létezhetnek önkorlátozó (skandináv államok), 
vagy önfenntartó (Nagy-Britannia) pártrendszerek is. Ezzel szemben a 
centrifugális demokráciákban a legtöbb esetben a pártok önfelértékelé
se mulatható ki, mint például a IV. Köztársaság Franciaországában, il
letve a „tegnapi” és „mai” Olaszországban. A posztkommunista orszá
gokban az olyan centrifugális demokráciák a jellemzők, amelyek politi
kai kultúrája fragmentált, politikai elitje erősen versengő. így c régióban 
a demokrácia eddig kialakult modellje a pártrendszer önfelértékelésé- 
nck irányába mutat.

4. A pártok belső működésének, demokratizmusának jellemzői. A pártok 
belső életét illetően megkülönböztetett jelentősége van annak, hogy 
mennyire adottak a pártvezetésben, a szervezeti életben a platformoso- 
dás lehetőségei.6 Ha egy pártban az alapszabály szerint és ténylegesen is 
elfogadott a platformosodás, a különféle irányzatok jelenléte, akkor ez a 
párt(ok) önkorlátozása vagy önfenntartása irányában hat. hiszen a külső 
terjeszkedést a demokratikus belső rend. illetve a pártvezetésen belüli 
konkurencia korlátozza. Abban az esetben azonban, ha egy párton belül 
erőteljes hatalomkoncentráció valósul meg, ha nincs platformosodás, ha 
egy szűk csoport tartja a kezében a hatalmat és nincs pártszervezeti de
mokrácia, akkor a külső terjeszkedést, az önfelértékelést nem korlátoz- 
za-korlátozhatja semmilyen belső erő.

Nyugat-Európa e tekintetben változatos képet mutat, ám a hagyomá
nyos, nagy taglétszámú tömegpártok, illetve néppártok (szociáldemokra
ta, kereszténydemokrata stb. pártok) esetében ritkább a tagsággal, a 
platformokkal teljesen szembeforduló autokratikus vezetés -  bár előfor
dul ez is. Az új demokráciákban viszont általános jellegzetesség a párttag
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ság rendkívül alacsony aránya, a pártszervezeti demokrácia formalizmu
sa, a platformok gyakori visszaszorítása, az elitista jellegű pártvezetés. 
Mindebből következik a külső terjeszkedés iránti igény; a pártelitek kül
ső hatalmuk és befolyásuk növelésével igyekeznek megteremteni, meg
szilárdítani a pártszervezeten belüli monolit pozíciójukat.

5. A választási rendszer hatása. Először M. Duvcrger fejtette ki azt az 
általános szabályt, hogy az arányos választási rendszerek a 
sokpártrendszer, míg a többségi választási rendszerek a kétpártrendszer 
kialakulását segítik elő.7 Továbbmcnve, ahol a többségi szisztéma két 
nagy, koncentrált erejű pártot hoz létre, ott a két párt politikai, sőt tár
sadalmi súlya és szerepe is óhatatlanul felértékelődik. Arányos választá
si rendszerek esetében viszont, ahol többpártrendszer, illetve 
sokpártrendszer jön létre, más kritériumok hatásai döntik cl véglegesen, 
hogy a pártrendszer önkorlátozó, önfenntartó vagy önfelértékeló lesz-e.

A klasszikus többségi szisztéma, az egyfordulós, egyéni választókerü
letekre épülő westminsteri modell Angliában két-, illetve két- és fél párt- 
rendszert hozott létre, s egyben a pártrendszer felértékelődését eredmé
nyezte. Általában is elmondható, hogy az angolszász országokban két
vagy két- és fél pártrendszerek alakultak ki, s a pártrendszerek önfenn
tartása, esetleg önfelértékclödésc figyelhető meg. Nagy kivétel az Egye
sült Államok, ahol ugyan „tiszta” kétpártrendszer van, ám az erős elnö
ki rendszer miatt korántsem beszélhetünk önfelértékelő pártrendszer
ről, sőt, ennek az ellenkezője, az önkorlátozás a jellemző vonás.

(Megjegyzendő itt, hogy a választási rendszer-pártrendszer összefüg
gésének Duvcrger-féle aranyszabálya korántsem teljesül minden eset
ben. Ausztriában az arányos választási rendszer ellenére két domináns 
pártra épül a pártrendszer; Olaszországban viszont az 1993-ban beveze
tett többségi választási rendszer ellenére még mindig sokpártrendszerről 
beszélhetünk.)

Ha a kelet-, illetve közép-európai új demokráciákat nézzük, akkor azt 
látjuk, hogy sokféle választási rendszert alkalmaztak ezek az országok. A 
totális többségi rendszertől (Ukrajna) a teljesen arányos rendszerig 
(Lengyelország 1991-ben) terjed a skála, mégis leginkább az arányosság
ra törekvő választási rendszerek alkalmazása a jellemző (a magyarorszá
gi, mint jól tudjuk, köztes szisztéma, amely a többségi modell felé hajlik). 
Am érdekes jelenség, hogy a választási rendszerektől némileg függetle
nül mindenütt sokpártrendszer alakult ki, ugyanis a rendszerváltás kezde
tétől az elitcsoportok jelentős fragmentációja érvényesült a pártosodás- 
ban, a pártok és irányzatok sokaságát hozva létre. A megosztottságot, a 
fragmentációt a választási rendszerek nem vagy csak részben tudják 
kompenzálni. (Erre jó példa Lengyelország: 1991-ben a teljesen arányos 
rendszer „hatására" 29 párt került a parlamentbe; 1993-ban az 5 száza
lékos választási küszöb és a „vegyes” választási rendszer hatására már 
csak 6 párt.)

Nem a sokpártrendszer azonban az elsődleges oka annak, hogy az új 
demokráciákban az önfelértékelés a jellegzetes mozzanat.

6. A társadalom állapota, a társadalmi törésvonalak. Lipset és Rokkan 
fejtik ki azt, hogy egy ország konszolidáltsága szempontjából kicmelke-
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dő szerepet játszanak a társadalmi törésvonaFak, azok jellege, kialakulá
suk sorrendisége, egymáshoz való viszonyuk.8 Azokban az országokban, 
ahol a nagy társadalmi törésvonalak (vallási-egyházi, nemzeti-etnikai, 
tulajdonos-bérmunkás, ipari-agrár) egymás után és nem egyszerre je
lentkeznek, valamint ahol a pragmatikus, a gazdasági, és nem a kulturá
lis, a világnézeti törésvonalak dominálnak, ott lehetőség nyílik konszoli
dált politikai fejlődésre (mint például az angolszász országok többségé
ben). Fontos az is, hogy a különféle törésvonalak keresztezzék egymást; 
ilyen esetben az emberek bizonyos csoportjait egyes törésvonalak szétvá
lasztják, mások viszont összekötik, azaz nem kerülnek minden területen 
élesen szembe egymással -, az ellentétek „kioltják” egymást.

Más a helyzet akkor, ha egy adott országban egyszerre jelentkezik 
több törésvonal, és ezek egymásra rakódnak (azaz, a polgárok csoportjai 
minden konfliktusvonalon szembekerülnek egymással), ráadásul a meg
határozó törésvonalak kulturális-ideologikus jellegűek. Ezekben az ese
tekben a társadalmi és a politikai élet azonos logika alapján 
oszloposodig'' s az egyes társadalmi csoportokat képviselő pártok önfelér
tékelése elkerülhetetlen jelenség. Ezekben az esetekben az válik döntő kér
déssé, hogy a pártok elitjei hogyan néznek szembe a kölcsönös önfelcr- 
tékclésből adódó destabilizációval, politikai válságállapotokkal. A nyu
gat-európai példák sokasága mutatja, hogy erőteljes társadalmi nyomásra 
a pártok elitje változtatott az önfelértékelő magatartáson, tudatosan át
tértek egy kölcsönösen önkorlátozó, de legalábbis önfenntartó magatar
tásra, s ezáltal fokozatosan kezelni volt képes a súlyos társadalmi és po
litikai konfliktusokat. (Sikeres példája ennek Ausztria, Svájc, Belgium, 
Hollandia. Norvégia, Franciaország stb.) Kétségtelen az is, hogy nem 
mindegyik országban sikerült e magatartásváltást végrehajtani, s ezek
ben az országokban jellemzőek is az állandó válsághelyzetek és a 
dcstabilizáció. (Itt kell említeni az északír nyelvi, etnikai és szociális tö
résvonalat, illetve például az olasz ideológiai megosztottságot.)

A posztkommunista országokban a nyugat-európai modellhez képest 
sajátos helyzet alakult ki. E régió országainak többségében ugyanis sajá
tos módon szétvált egymástól a politikai és a társadalmi szféra. A kom
munista, illetve államszocialista évtizedek után a társadalomban még ko
rábban meglevő törésvonalak szétporladtak, felszámolódtak. 
A demokratizáció, a pártosodás atomizálódott, politikailag tagolatlan 
társadalmakban kezdődött cl, amelyekben igazából nem mutatkoztak 
politikailag megragadható törésvonalak. Ezzel szemben a politikai szfé
rában. a pártok és politikai aktorok között igen erőteljes, és döntően kul
turális, etnikai, ideológiai, világnézeti konfliktusvonalak képződtek, s 
ezek gyakran egymásra is torlódtak. így a pártok nem tudtak a nem iga
zán létező társadalmi törésvonalakhoz kapcsolódni, ehelyett a saját, im
manens ellentéteiket alakították „törésvonalakká”. A felülről kialakított 
konfliktusvonalak korántsem gazdaságiak, pragmatikusak, ha tetszik 
„profának" -  ilyen esetekben lehetséges a megegyezés -, hanem 
ideologikusak, értékorientáltak, alapclvckhez kötődőek, ha tetszik 
„szentek” -, az ilyen ellentétek esetében pedig a konszenzus lehetősége 
kicsi. A következő legfontosabb konfliktus- vagy törésvonalak jelentek
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meg a posztkommunista országok körében: a) az antiszocialista-szocialis- 
ta ellentét, azaz az utódpártok és a többi „ellenzéki” párt ellentéte; b) a 
modernizációs konfliktusvonal, ideológiai értékválasztás alapján; c) a 
nemzeti-kozmopolita ellentét és d) az etnikai konfliktusok.

Ahol az etnikai konfliktusok erőteljesek maradtak, ott az ellentétek, 
az „önfelértékelés” polgárháborúkba vagy igen radikális politikai küz
delmekbe torkollt (Jugoszláviában, Boszniában, Romániában, Szlováki
ában, az orosz utódállamok egy részében), Ahol viszont nincsenek etni
kai konfliktusok, ott a belpolitikai életet unos-untalan erőteljes „ránga- 
tódzások" jellemzik (Lengyelországban, Csehországban, Magyarorszá
gon stb.). Az ideologikus, kulturális politikai törésvonalak uralma, me
lyek a társadalmi törésvonalak „helyett” dominálnak, általában a párt- 
rendszerek önfelértékeléséhcz vezetnek.

7. A nemzetközi viszonyok hatása a pártrendszerre. Kircheimer fejti ki 
egyik nagy hírű tanulmányában,"’ hogy a pártoknak az új, demokratikus 
államrend megteremtésekor alapvető problémákat kell megoldaniuk (a 
nemzeti egység megteremtését, az alkotmányos rend érvényesítését, a la
kosság integrálását a rendszer egészébe, illetve a civilizációs javak igaz
ságos elosztását a társadalmi csoportok közöli), és az a szerencsés, ha 
ezek időben elosztva, s nem egyszerre jelentkeznek. Rokkan ehhez 
hozzáteszi,11 hogy azok a szerencsés országok, amelyeknek a nemzetté 
válás kínkeserves folyamatán még kellő időben, más, nagy társadalmi tö
résvonalak megjelenése előtt sikerül eredményesen túljutniuk.

A nyugat-európai országok jelentős részének még addig sikerült füg
getlen nemzetállammá formálódni (ha időnként véres eszközökkel is), 
mielőtt más, jelentős társadalmi problémák a felszínre jöttek a XIX. 
század második felétől kezdve. (Leginkább Angliának sikerült ez, de jó 
példa erre Franciaország és Németország is). Ennek következménye
képpen a demokratizáció során a pártoknak nem kellett a független ál- 
lamképzödés követelményeivel is szembenézniük: főleg azzal a négy tö
résvonallal kellett számolniuk, amelyeket korábban említettem. így 
nem kellett nagy, „nemzetmentö” pártokká válniuk, ami óhatatlanul je
lentős önfelértékeléshez vezet. Tény ugyanakkor, hogy egyes államokban 
még mindig megoldatlanok a nemzeti és etnikai dilemmák (mint Észak
írországban, Belgiumban, Kanadában, Spanyolországban stb.), és eze
ken a helyeken a pártrendszerek önfclértékclése irányába ható ténye
zők igen erősek.

Aligha kérdéses ugyanakkor, hogy 1989-ben a volt kommunista orszá
gok, felszabadulva a Szovjetunió uralma alól, a független államképzés 
követelményével is szembe találták magukat (a sok más egyéb, nem cse
kély társadalmi és gazdasági probléma mellett). Ráadásul a Szovjetuni
ótól való államjogi és/vagy politikai függetlenség kivívása után azonnal 
felszínre kerültek az egyes országokon belüli addig szőnyeg alá söpört, 
fel nem oldott etnikai ellentétek és rendezetlenségek. Mindezek mentén 
jöttek létre a nagy nemzeti, gyakran nacionalista pártok (Romániában, 
Szerbiában, Horvátországban, Szlovákiában, Azerbajdzsánban stb.), il
letve erős kisebbségi öntudattal rendelkező etnikai pártok (Romániában, 
Szlovákiában stb.).
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Ám még ott is, ahol az etnikai problémák nagyjából rendezettek -  
mint Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban a pártoknak 
az új, független, immáron „hivatalosan” is Nyugat felé orientálódó nem
zeti identitás megteremtésén kell fáradozniuk. Ebben a tekintetben pe
dig a „nemzetiek” és a „kozmopoliták” ellentéte éleződik ki (ami mögött 
Magyarországon például a történelmi népi-urbánus ellentét húzódik 
meg), s c politikai közegben minden egyes párt, aktor önmagát tartja a 
nemzet egyedül adekvát képviselőjének. Mindez határozott önfelértéke
lődéshez vezethet.

8. A politikai kultúra hatása. Almond különbséget tett a homogén (ál
talában angolszász) és a fragmentált (általában kontinentális) politikai 
kultúrájú országok között, s arra a következtetésre jutott, hogy a homo
gén politikai kultúrájú országokban sokkal jobbak a feltételek egy ki
egyensúlyozott politikai életre, mert alapkonszenzusok vannak a pártok, 
a politikai és társadalmi csoportok között. Ezzel szemben a 
fragmentáció nem igazán segíti elő a demokrácia stabilizálódását, túl 
erősek a konfliktusok, túl harciasak és egymással szembenállók a pártok, 
nincs megegyezés. Ha egy kicsit továbbvisszük Almond gondolatmenet
ét, akkor talán nem túlzott kijelentés, hogy e logika szerint a homogén 
politikai kultúra inkább önmérséklethez, a fragmentált pedig önfclérté- 
keléshez vezet.

A nyugati példák azonban ezt a „tiszta” logikát csak részben támaszt
ják alá. Az angolszász típusú két-, két- és fél pártrendszerekben ez az ön
mérséklet nem mindenütt érvényesül -  még leginkább az Egyesült Álla
mokban, ahol viszont az erős elnöki rendszer az egyik fontos magyaráza
ta a pártrendszer visszafogottságának. Angliában a két nagy párt hagyo
mányosan kiemelkedő szerepet játszik a politikai életben (magatartásuk 
tehát legalább önfenntartó), Kanadában pedig az etnikai eredetű szem
benállás erősíti fel a pártok öntudatát. Inkább jellemző tehát az önfenn
tartás, amit egyfelől alátámaszt a két nagy párt hagyományosan koncent
rált -  és elfogadott! -  politikai, társadalmi szerepe, másfelől a fennálló 
alapkonszenzus, amelyen „belül” a pártok önfenntartása, részleges ön- 
felértékelése nem okoz társadalmi elégedetlenséget vagy belpolitikai fe
szültséget.

Más volt a helyzet a kontinensen, ahol a fragmentált politikai kultúra 
az ötvenes-hatvanas években a legtöbb országban valóban sokpárt
rendszert, kiélezett politikai ellentéteket, kormányválságok sorát, illetve 
a pártok önfelértékelcsét hozta magával (például Franciaországban, 
Olaszországban, Belgiumban, Németországban. Hollandiában, a kevés 
párt ellenére Ausztriában stb.). Csakhogy ezekben az országokban a 60- 
as, 70-es évektől kezdve új folyamatok indullak el: éppen az elhúzódó in- 
stabilitás és válság hatására a főbb pártok és politikai aktorok az önfelérté
kelő magatartásról az önmérséklő magatartásra térlek át, megteremtve ez
zel a konszenzuális demokráciák alapfeltételeit. Ez egy tudatos politikai 
magatartásváltás volt, amelynek meglcttck a kedvező belpolitikai követ
kezményei. (A fragmentált politikai kultúra hatásait azonban nem mind
egyik politikai elitnek sikerült ellensúlyoznia, erre tipikus példa Olaszor
szág.)
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Az új demokráciák politikai kulturális állapota sajátságos képet mu
lat: ahol nincsenek vagy nem jelentősek az etnikai konfliktusok, ott a la
kosság, a polgárok politikai kultúrája nem fragmcntált, inkább homo
gén, s legfeljebb pragmatikus, gazdasági-szociális, „profán” problémák 
mentén tagolódik. Ezzel szemben a politikai aktorok világában erősen 
fragmcntált a politikai kultúra, erős a megosztottság. Miután azonban -  
mint erről már korábban említést tettem -  a civil társadalom nem igazán 
tud befolyást gyakorolni a politikai szféra belső működésére, ezért a po
litikai élet arculatát a politikai aktorok. a pártok szabják meg, és így a 
fragmentáció a domináns elem. A fragmentáció önmagában, a nyugati ta
pasztalatok alapján is a pártrendszer önfelértckclésénck irányába hat, s 
ettől kezdve már a politikai aktorokon, a párteliteken múlik, hogy feliil- 
emclkcdnck-c a politikai kulturális adottságok következményein, avagy 
megmaradnak az önfelértékelő magatartás mellett. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy 10-11 évvel a rendszerváltás után a kelet-európai és bal
káni országok elitjei a konfliktusok radikális élezésére törekednek, s ha 
konszolidáltabb formában is, de ez érvényes a közép-európai országok 
(Csehország, Lengyelország, Magyarország) politikai elitjeire is.

9. A pártrendszer és a társadalom kapcsolata. Azokban az országokban, 
ahol a társadalom különféle intézményeken, illetve a közvéleményt meg
jelenítő fórumokon (média stb.) keresztül képes nyomást gyakorolni a 
pártokra, s ahol a pártok is hagyományosan széles kapcsolatrendszert 
építettek ki és tartanak fenn a polgárokkal, általában erőteljes hatások 
érvényesülnek a pártrendszer önmérséklése avagy önfenntartása irányá
ban. Ezzel ellentétes esetben, tehát ahol a társadalomnak nincsenek 
ilyen eszközei, sőt igénye sem a politikai aktorok befolyásolására, illetve 
ahol a pártok sem tartanak fenn integratív erejű kapcsolatokat az embe
rekkel, a pártok önfclértékclő hajlama erősödhet fel.

Nyugat-Európában, mint már korábban említettem, a pártosodás, a 
párttagoltság a társadalmi törésvonalak alapján jött létre. A törésvona
lak „mentén” hatalmas taglétszámú (szocialista, keresztény-katolikus, 
agrárius) tömegpártok jöttek létre, amelyekhez a lakosság igen magas 
százalékban kapcsolódott, vagy tagként, vagy szimpatizánsként, vagy 
egyes pártokhoz közel álló intézményekbe belépve. A‘pártok és a pol
gárok integráns kapcsolata tehát már a genezisnél kimutatható, s ez 
egészen az 50-es, 60-as évekig nem is igazán változott. Kétségtelen 
ugyanakkor, hogy az utóbbi évtizedekben jelentős lett a távolság a 
professziónálizálódó pártok és a választópolgárok között, s kialakult 
egyfajta bizalmatlanság is a pártokkal szemben; megmaradtak azonban 
azok az intézmények, és változatlan maradt a közvélemény ereje is, 
amelyek igénybevételével a polgárok bármikor tudnak „üzenni” a pár
toknak.

Az új demokráciákban a polgárok kevés eszközzel rendelkeznek ah
hoz, hogy befolyásolni tudják a pártok, a politikai aktorok magatartását. 
Ennek bizonyos okait korábban már említettem: a rendszerváltás a civil 
társadalom részvétele nélkül zajlott le, azóta sem épültek ki a civil kont
roll intézményei, így’ a polgárok voltaképpen nem integrálódtak a demok
ratikus rendszer egészébe. Emiatt nemcsak a lehetőségük hiányzik arra,
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hogy a pártok működését befolyásolják, de szándékuk sincs, hogy hatást 
gyakoroljanak. Mindennek következményeképpen a posztkommunista 
országok pártclitjci meglehetősen „zabolázatlanul” folytathatják tevé
kenységüket, s ez erőteljesen az önfelértékelö mozzanatokat erősíti fel. 
Kivételt képeznek azok az országok, ahol erős etnikai konfliktusok van
nak, ugyanis ezekben az országokban a nemzeti többséget megjelenítő 
nacionalista gyűjtőpártok (mint például a Milosevics elnök mögött álló 
párt), illetve a kisebbséget képviselő pártok (RMDSZ, szlovákiai magyar 
pártok) társadalmi támogatottsága és kapcsolatrendszere igen erős, kö
szönhetően a különleges összetartást hordozó etnikai szembenállások
nak. Utóbbi esetekben a pártok és polgárok egymásra találása szinte au
tomatikusan megtörténik, viszont háttérbe szorulnak olyan etnikumon 
belüli politikai ellentétek, amelyek később a politikai viták gyúanyagaivá 
válhatnak. A „visegrádiaknál”, ilyen etnikai problémák hiányai miatt is, 
kiépítetlen a pártok és a társadalom közötti kapcsolatrendszer.

10. A pártok felfogása a demokráciáról, a demokratikus normákról. 
Mint már korábban említettem -  Almond alapján a homogén politi
kai kultúra az alapértékekben való egyetértésen, egyfajta alapkonszen
zuson nyugszik. Az angolszász demokráciákban több évszázad alatt ala
kult ki, formálódott a demokratikus normák elfogadása, valamint tiszte
lete, és ez ma nemcsak a politikai aktorokat. hanem a polgárokat is át
hatja. Ennek következménye, hogy a pártok nem tartják magukat a de
mokrácia egyedüli letéteményesének, hanem résznek az egészben (pars 
pro toto), s ez megóvja őket az önfclértékclés magatartásától.

A fragmentált politikai kultúrájú kontinentális Európában a demok
ratikus normák kölcsönös elfogadása már nehezebben ment. Az igazi 
fordulat döntően a 60-as, 70-es években következett be, amikor a rend
szerellenes (főként baloldali, szocialista-szociáldemokrata) pártok le
mondtak a szocializmusról mint rendszerváltó célról, s elfogadták meg
kérdőjelezhetetlen értékként a kapitalizmusra épillő, többpártrendszerű 
parlamenti demokráciát, a jogállamiságot. (Németországban a fő politi
kai pártok szívós kitartása a demokratikus normák mellett, azok követ
kezetes betartása tette lehetővé, hogy a társadalomban, a polgárokban 
meglevő antidemokratikus mentalitás visszaszoruljon, és átadja helyét a 
demokrácia iránti általános elköteleződésnek).12 E folyamattal párhuza
mosan alakult ki a pártok, az aktorok egymás iránti toleranciája, a köl
csönös elfogadás, az önmérséklet vagy önfenntartás magatartása.

A posztkommunista „világban” még korántsem zajlott le az a folya
mat, amely a kontinens nyugati felén. A politikai aktorok, pártok általá
nosságban, elvontan egyetértenek ugyan a demokrácia, a demokratikus 
jogállam fontosságában, ám a demokrácia konkrét megyalósulási módjá
ban gyökeres eltérések mutatkoznak. Kölcsönös bizalmatlanság mutatko
zik egymás politikai szándékaival, demokratikus elkötelezettségével 
kapcsolatban, mindegyik párt önmagát kiálltja ki a demokrácia egyetlen 
igazi letéteményesének. A pars pro toto demokráciákban nélkülözhetet
len elve és szemléletmódja itt nem érvényesül, a pártok egymás fölé he
lyezik magukat, s politikai ellenfeleiket a demokrácia „határvidékeire” 
szeretnék szorítani. E tekintetben nem minőségi, hanem pusztán fokoza-
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ti különbségek mutatkoznak Kclet-Európa és Közép-Európa új demok
ráciái között.

A demokrácia általános elfogadásán belüli intolarcncia legfőbb oka 
az, hogy a politikai aktorok nem hosszadalmas, közös politikai küzdel
mek révén „vívták ki” a rendszerváltást, érték cl a demokrácia lehetősé
gét, és az eltelt tíz-tizenegy év sem volt elég ahhoz, hogy kellő tapaszta
latokat szerezzenek egymás demokratikus elkötelezettségéről, demokra
tikus felfogásáról. Ennek hiányában mindegyik aktor maga kíván lenni a 
„törvény”, ami egyértelműen az önfelértékelés irányába mutat.

11 .A  társadalom elvárásai a pártrendszerrel szemben. A polgárok a pár
toktól általában önrnérséklő, legfeljebb önfenntartó magatartást várnak 
cl, mert ha nincsenek különösebb társadalmi konfliktusok, akkor a poli
tikai „békét”, a konszenzuális politizálást preferálják. Sőt ez meg akkor 
is így van, ha a politikai szférát radikális ellentétek osztják meg, ám ezen 
ellentétekkel nem tud és nem is akar azonosulni az. állampolgár; ehelyett 
arra „szólítja fel” (ha tudja) a pártokat, hogy keressék a kompromisszu
mos, konszenzuális politikai megoldásokat.

Az angolszász demokráciák, illetve a kontinentális Európa legtöbb or
szágában a politikai élet konszolidálódott, s a választópolgár sem várja el 
a „békés hétköznapokban” a pártok túlzott magamutogatását, sőt. Más 
kérdés persze, hogy akkor, amikor kell, tehát a választásokhoz közeled
ve, a választási kampány idején a pártszimpatizánsok saját pártjuk önfel
értékelését várják cl, de ez az igény kifejezetten erre az időszakra vonat
kozik.

Azokban az országokban viszont, ahol a polgárokat, a társadalmat 
éles etnikai, vallási, kulturális törésvonalak osztják meg, ott a pártok mö
gött álló társadalmi csoportok elvárásai gyakran az önfclértékelés irá
nyába mutatnak (gondolok itt például az északír függetlenségpártiakra, 
a baszk és a katalán, a flamand és a vallon etnikumra, a szerb, a horvát, 
a bosnyák, az albán etnikumra, a csccsenekre és így tovább). Ez a kihí
vás igen komoly kihívás a pártoknak. Ha nem állnak ellent ennek a tár
sadalmi igénynek, akkor az polgárháborúkhoz vezethet -  viszont a tuda
tos önmérséklő magatartás lényeges mértékben konszolidálhatja az el
mérgesedett, radikalizálódott belpolitikai viszonyokat.

Az új demokráciákban a társadalom elvárásai is a fentiek szerint osz
lanak meg. A kép azt mutatja, hogy a nemzetiségi-etnikai ellentétektől 
terhelt országokban jelentős a polgárok önfclértékelés irányába mutató 
szándéka, s ahol ezt a pártok, az aktorok „komolyan veszik”, olt polgár- 
háborúig fajulhatnak az események (Jugoszlávia). Van azonban -  remé
nyeink szerint -  arra is példa, hogy a társadalmi önfclértékclési törekvé
seket a politikai elitek józansága „veri vissza”, s inkább az önmérséklet 
gyakorlatát alkalmazza. (Ilyenek az 1996 óta kormányon lévő pártok Ro
mániában, s talán ilyen az 1998 ősze óta hatalmon lévő szlovák kormány- 
koalíció is. A jövő persze kiszámíthatatlan.)

A közép-európai országokban (Csehországban, Lengyelországban, Ma
gyarországon) a társadalom, a polgárok elvárásai egyértelműen az Önmér
séklet irányába mutatnak. A polgárok a társadalmi békét alapjaiban ve
szélyeztető körülményeket nem tapasztalnak, ezért nem tudnak azono
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sülni a politikai aktorok között megnyilvánuló radikális ellentétekkel, 
konfliktusokkal, illetve a konfliktusok clczcscnek logikájával. A polgá
rok ezekben az országokban „világos jeleket” küldenek a pártoknak: ön
mérsékletet követelnek, de nem mindig eredménnyel. Éppen a magyar- 
országi példa bizonyítja legjobban, hogy a pártok nem igazán alkalmaz
kodnak ehhez az igényhez, inkább saját konfliktusaikhoz kívánják „fel
zárkóztatni” a polgárokat. Ennek oka döntően az, hogy a pártok politi
kai küzdelmeik során döntően belső, immanens megosztottságaikat, „tö
résvonalaikat” követik.

MILYEN A MAGYAR PÁRTRENDSZER?

Ha az egyes pártrendszerekről próbáljuk eldönteni, hogy az önmérsékló, 
az önfenntartó vagy az önfelértékelö típusba tartoznak-e, természetesen 
azt kell megvizsgálnunk, hogy a fenti tizenegy kritérium alapján milyen 
képet mutatnak. Attól függően, hogy az egyes kritériumok szerint milyen 
típusjegyek vannak többségben, sorolhatjuk a három típus egyikébe egy 
adott ország pártrendszerét. Minél nagyobb többséget mutat egy típus
jegy, annál határozottabban, karakterisztikusabban tartozik a pártrend
szer az adott kategóriába. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy ha a kritéri
umok többségében, azaz legalább hat vagy annál több esetben azonos 
vonásokat mutat egy pártrendszer, akkor biztosan sorolható a három 
pártrendszertípus valamelyikébe.

Természetesen vannak a tipizáció szempontjából karakterisztikus je
gyeket felmutató, és átmeneti, elmosódó, változatos elemeket felmutató 
pártrendszerek is (nagyon lényeges, hogy az egyes országok pártrendsze
rei az időben képesek változni, karakterüket nagymértékben vagy alap
jaiban megváltoztatni).

Ezek alapján felhasználva a korábbi elemzéseket és a fenti konkrét or
szágokra való utalásokat) elmondható tehát:

-  az önmérséklő pártrendszer típusába sorolható többek között az 
Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Ausztria, Belgium, Hol
landia, Svájc;

-  az önfenntartó típusba Németország, a skandináv államok. Spanyol- 
ország, Anglia, s a többi angolszász demokrácia;

-  az önfelértékelő rendszerekhez pedig Olaszország, Törökország, 
Görögország, részben Spanyolország és Észak-Írország pártrendsze
re.

Vajon melyik típusba sorolható a magyar pártrendszer? A válasz meg
adása előtt szeretném kiemelni -  előrevetítve a vizsgálódás tapasztalata
it -, hogy a magyar pártrendszerre vonatkozó jellemzők igen jelentős 
mértékben kiterjeszthetők a „visegrádi” országok (jelesül Csehország és 
Lengyelország) pártrendszereire is, hiszen működési karaktereikben na
gyon sok hasonló vonás fedezhető fel.

A magyar pártrendszernek az alkalmazott tizenegy kritérium alapján 
való vizsgálata a következő eredményre vezet.
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1. A pártosodás jellege elilista, civil társadalmi részvétel nélkül.
2. A pártrendszer elhelyezkedése a politikai rendszer egészében párt- 

központú, nem elnöki típusú.
3. A demokrácia modellje Magyarországon centrifugális demokrácia, 

hiszen fragmcntált (elit) politikai kultúra mellett az elitek magatartása 
kompetitív.

4. A pártszervezetek belső működése demokratikus ugyan, de az 
elitista jellegű platformosodás jeleit mutatja.

5. A választási rendszer Magyarországon vegyes jellegű, de inkább a 
többségi felé hajlik.

6. A társadalom állapota atomizált; kialakulatlan, halvány törésvonalak 
mutatkoznak.

7. A független államképződés lehetősége megvalósult, de ezzel össze
függésben egy új nemzeti identitás, nemzeti integráció megteremtésének kö
vetelménye áll a pártrendszer előtt.

8. A politikai kultúra a társadalomban ugyan inkább homogén, ám a 
politikai szférában fragmcntált, s ez a meghatározó a pártrendszereket il
letően.

9. A pártrendszer cs a társadalom között nincs szoros kapcsolat, a tár
sadalom nem igazán tud hatást gyakorolni a pártok működésére.

10. A pártok demokráciafelfogása nem azonos, hanem egy általános, 
elvi demokrácia-elfogadáson belül egymással élesen szembenálló, konf
liktusos.

11. A társadalom elvárása a pártrendszerrel szemben egyértelműen az 
önmérséklet, az önkorlátozás iránti igénnyel jellemezhető.

Mivel a tizenegy kritériumból kilenc esetében egyértelműen az önfel- 
érlékclő vonások a jellemzőek, a magyar pártrendszer az igen erőteljesen 
önfelértékelő pártrendszerek típusába sorolandó.

Rögtön szeretném ehhez hozzátenni, hogy nem pusztán a magyar, de 
a közép-európai új demokráciák pártrendszerei is az önfelértékelő típus
ba tartoznak, sót talán túlzás nélkül állítható, hogy a posztkommunista 
országok pártrendszereinek legtöbbje is önfelértékelő működési karak
terjegyeket mulat.

Mi ennek a jelentősége, mi a politikai tartalma annak, hogy a magyar 
pártrendszer az önfelértékelő típusba sorolható?

Talán már a korábbi elemzések is cgyértclműsítették a következő ta
pasztalatokat:

1. Az önkorlátozó, önmérséklő pártrendszerek kifejezetten tompítják 
a politikai konfliktusokat, politikai és társadalmi megbékélésre, kon
szenzusra törekszenek. Szerepük kiemelkedő fontosságú ott, ahol igen 
erőteljes fragmentáció van, és kulturális, ideologikus törésvonalak tor
lódnak egymásra.

2. Az önfenntartó rendszerek politikai súlyukat kihasználva, ám azt 
nem növelve igyekeznek a politikai életet szabályozni, az országot irányí
tani. E pártrendszerek működési karaktere ott igazán hatásos, ahol nin
csenek éles megosztottságok a társadalomban és a politikai életben, ám 
a létező nagy pártok közötti versenyre épül a demokrácia.
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4. Az Önfelértékelő pártrendszerek a politikai konfliktusok élezésére 
törekednek, a konfliktusokat igyekeznek a társadalom egészére kiter
jeszteni, mert minden egyes párt a saját elsőbbségét és fensöbbségét hir
deti, a politikai ellenfelei kiszorítására törekszik. Ott, ahol csak a politi
kai szférában van éles fragmentáció és konfrohtáció, ám a társadalom vi
szonylag kiegyensúlyozott, az önfelértékelés kedvezőtlen, mert radikális 
politikai konfliktusok megjelenéséhez vezet és destabilizálhatja a de
mokráciát.

5. Mindezekből kiindulva a magyar pártrendszer önfelértékelő jellege 
nem kifejezetten szerencsés, mert Magyarországon az ideológiai-politi
kai fragmentáció nem jár együtt a társadalom erőteljes megosztottságá
val, így az önfclértékelés a konfliktusokat radikalizálja cs destabilizációs 
hatása van. Mint ahogy azt a kontinentális demokráciák példája bizo
nyítja, erőteljes társadalmi megosztottság, kulturális-ideologikus törés
vonalak és radikális politikai szembenállások esetében az önkorlátozó 
politikai magatartás a legszerencsésebb -  különösen akkor, ha ráadásul 
csak a politikai szférát hatják át radikális ellentétek. Az eltelt 10-11 év 
tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy sem a magyar, sem a közép-eu
rópai pártrendszerek nem jutottak cl erre a felismerésre, amelynek okai 
azonban c régió demokratizálásának és pártosodásának az előbbiekben 
taglalt sajátosságaiban rejlenek.

ZÁRSZÓ

Tanulmányomat azzal a kérdéssel kezdtem, hogy vajon lehetséges-c az 
új demokráciák működési tapasztalataiból új tipizációs lehetőségeket 
meríteni. Az egész írás az igen bizonyítására szolgált.

Nézzük meg még egyszer, miből ered ez a lehetőség!
Ha alaposabban utánagondolunk, azonnal észrevesszük, hogy a nyu

gati pártrendszerek az esetek többségében jól reagáltak a politikai kihí
vásokra (kivételek persze akadnak). Ahol a politikai és társadalmi kpnf- 
Iiktusok „normális” mederben maradnak, ott ma már az önfenntartás a 
jellemző: ahol pedig erősek és szívósak a politikai és társadalmi törésvo
nalak, ott a pártrendszerek képessé váltak egyfajta önkorlátozó, kon- 
szenzusoricntált politikai magatartásra. Roppant érdekes jelenségnek 
bizonyultak azonban az új demokráciák pártrendszerei, amelyek minden 
erőteljes politikai fragmentáció ellenére nem voltak képesek váltani, 
nem tudtak áttérni (még?) az önkorlátozó, önmérséklő, konfliktust eny
hítő politikai gyakorlatra. Vajon miért nem? E kérdésre csak akkor tu
dunk válaszolni, ha bizonyos kritériumok alapján vizsgáljuk meg c párt
rendszerek külső környezetét, illetve belső mozgatórugóit.

A tizenegy kritérium alkalmazása megmutatta, hogy milyen jellemzők, 
sajátos vonások esetében nem tud egy pártrendszer rugalmasan reagálni a 
kihívásokra, újfajta magatartásra áttérni. Nem sikerül ez akkor:

-  ha a pártosodás, tágabban a demokratizálás folyamata elitista mó
don, a civil társadalom részvétele nélkül zajlik, és a civil társadalom
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a rendszerváltás utáni időszakban is kimarad a politikai folyamatok 
alakításából;

-  ha centrifugális demokrácia alakul ki, tehát a politikai 
fragmcntáltságot a pártok kompetitív magatartása tovább növeli;

-  ha a társadalom tagolatlanul, atomizált, markáns törésvonalak nél
kül jut a diktatórikus rendszerből a demokráciába, és ezáltal a pár
tok nem a társadalomra „épülnek rá”, hanem saját maguk ellentéte
ire;

-h a  a pártok egymás iránti demokratikus tapasztalata hiányos, és 
ezért nincs megegyezés, konszenzus a demokratikus alapnormák ér
vényesítésében;

-  ha a társadalom, a polgárok természetes konszenzusigényc vagy 
-vágya vagy el sem jut a pártokig, vagy utóbbiak ezt az igényt képte
lenek akceptálni.

Mindezek a vonások olyan új elemek, amelyeket a nyugati demokrá
ciák cs pártrendszerek még nem igazán produkáltak, lévén, hogy a nyu
gati pártosodási folyamatok története másképpen alakult, mint a poszt- 
kommunista országokban. A „posztmodernnek” tekinthető politikai vál
tozások azonban olyan új válságjelenségeket is felszínre hozhatnak - sót 
már felszínre is hoztak -, amelyekbe az új demokráciák -  így Magyaror
szág is -  minden előkészítés nélkül belecsöppentek. Ez különösen vonat
kozik a civil társadalom, a polgárok nélküli demokratikus gyakorlatra, a 
társadalmi törésvonalak esetleges elhalványulására, a „civil”, politikának 
szóló üzenetek totális hatástalanságára. Másképpen fogalmazva, az új 
demokráciák pártrendszerei önfelértékclésének problémái sajátos jel
lemzők ugyan, de a továbbiakban más régiókban és országokban is elő
fordulhatnak. Nem haszontalan tehát egy olyan tipizációs kísérlet, amely 
az újonnan keletkező problémák értelmezéséhez, feldolgozásához is 
igyekszik támpontokat adni.
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