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Közép-Európa politikai újjászerveződése

„Vannak olyan napok, amikor nem szabad 
attól félni, hogy a leírhatatlan dolgokat 
megnevezzük.”

• (René Char)

Az a tény, hogy a „baloldali” vagy a „jobboldali” meghatározásoknak 
vagy inkább besorolásoknak nem ugyanaz az értelmük Kelct-Európá- 
ban, mint Nyugat-Európában közhelynek számít. Mindenki számára 
egyértelmű és így eltekinthetünk ennek elemzésétől. Tíz évvel a berlini 
fal leomlása után a legkevesebb, amit erről az elképzelésről elmondha
tunk az, hogy nem működőképes. Azon túl. hogy a nyugati politikai me
zőny abszolút áttekinthetőségét tételezi fel, minden kétértelműség nél
küli programmal, a kelet-európai fejlődési irányvonalaknak valami ext
rém specifikusságot tulajdonít. A hetvenes és a nyolcvanas években per
sze még így lehetett szemlélni a civil társadalom ébredését, akkor, ami
kor a disszidensek és a társadalmi ellenállók éppen magukévá tették a 
demokratikus értékeket, amikor a nyugati baloldal felé fordultak, mi
közben időnként a jobboldali (vagy ezekhez hasonló) ideológiákra hivat
koztak a magukat baloldalinak mondó kommunista hatalmak ellen, a 
demokratikus baloldal hagyományos törekvéseit, például a munkához 
való jogot vagy a társadalmi egyenlőséget elnyomó dogmákkal szemben.

Ebben az időben, amikor Lengyelországban a Szolidaritás hatalmas 
mozgalma (1980-1981) gyökeréig megrázta a rendszert, ez a kísérlet 
nagy szimpátiának örvendett a nagy többségében „baloldali” nyugati 
munkásmozgalomban, bár számos ideológusa „jobboldalinak” mondta 
magát. Emlékszünk persze az itt-ott felmerülő ellenérzésekre is.1

Manapság nem lehet ilyenformán gondolkozni. A gazdasági, társadal
mi, politikai vagy kulturális felfordulások, a tapasztalatok és a próbaté
telek tíz év alatt politikai struktúrákat eredményeztek ezekben az orszá
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gokban. A megjelenő nagy politikai családok sem nem világosabbak, 
sem nem szervezetlenebbek, mint Nyugaton. Egyébként máris rátaláltak 
elvbarátaikra szerte a világon. A két Európa közötti áramlás ugyanolyan 
intenzívvé vált az eszmék, mint az áruk területén.

Ez az újjászerveződési folyamat azonban az 1989 óta beindult átalaku
lások nemzeti jellegzetességei szerint más-más utakat követ. A folyamat
ra ható tényezők sokasága gyakran nehézzé, de nem lehetetlenné teszi 
az elemzést.2 Az alábbiakban néhány hipotézissel próbálkozunk, egyér
telműen az összehasonlító módszert választva mind az országok, mind 
Kelet és Nyugat között. Háromfajta tényezőt fogunk figyelembe venni: 
az átmenet folyamatának természetet, a kommunista örökségek specifi
kumát és azok kapcsolódását az 1945 előtti nemzeti politikai hagyomá
nyokhoz, valamint a nagy, európai, politikai irányzatok fejlődését a 2. vi
lágháború óta.

PARASZTOK A DUNÁNÁL ÉS A VISZTULÁNÁL*

Egy példán bemutatható a probléma nehézsége. Legalább két országban 
úgynevezett „paraszt” pártok kerültek hatalomra 1989 óta: Lengyelor
szágban a Lengyel Parasztpárt (PSL) alkotta, sőt vezette a kormánykoa
líciót, 1993 és 1996 között a képviselők 28%-val a diétában; Romániában 
a Nemzeti Kereszténydemokrata Parasztpárt (PNP-cd), a romániai De
mokratikus Konvenció (CDR) fő alkotóeleme vezeti az 1996. novembe
ri választásokból kikerült kormányokat. A CDR a képviselők és a szená
torok 30%-ára támaszkodik, és szóvivőinek egyike, Emil Constantinescu 
a köztársaság elnöke lett. A nyugati megfigyelőknek szokásuk az előbbit 
„exkommunistának”, az utóbbit „demokratikusnak” nevezni, bár ezek a 
pártok mind a két esetben erős gyökerekkel kapcsolódnak a nemzeti ha
gyományokhoz. és komoly fejlődésen mentek át, amelynek eredménye
képpen végül is a politikai sakktáblán szemben álló pozícióba kerültek.

A Lengyel Parasztpárt valójában a kommunista párt szatellit- 
pártjának, az Egyesült Parasztpártnak (ZSL) a „renovációjából" alakult, 
amelyet 1990-ben egy új csapat vett át; egyes tagjai a Szolidaritás egyéni 
gazdálkodóinak szakszervezetéből kerültek ki. A párt a vidéki és konzer
vatív választókra támaszkodik olyan országban, ahol az öt hektárnál ki
sebb családi gazdaságok maradtak többségben. Közös pontot talált a he
lyi bürokráciával is. amely fenyegetve érzi magát az átalakulástól. Ez a 
párt, amely megoszlott különböző, a liberális reformokat többé vagy ke
vésbé helyeslő orientációk között, kihasználta a „sokkterápiával” szem
ben érzett általános elégedetlenséget. 1993-ban a szavazatok 15%-át 
nyerte cl, vagyis a vidéki választók több mint a felét. Ekkor belépett a 
kormányba, ahol egyik vezetője, mezőgazdasági miniszterként meghiúsí
tott minden újító kezdeményezést. Néhány év alatt ez az exkommunista 
párt egy öregedő, megmerevedett, heterogén osztály konzervatív és 
korporatív védelmezője lett. Miközben más eszmeisége nemigen volt, 
mint az öreg katolikus Lengyelország neoagrárius felmagasztalása, a 
párt egyetlen kapcsolata a baloldali hagyományokkal a kormányszövet
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ségből és főképpen bürokráciájának történetéből származik. Ez a párt 
felelős nagyrészt az 1996-os többség választási kudarcáért (elveszítette a 
szavazatok felét, miközben exkommunista partnerük 6%-os nyereséggel 
26%-ra kúszik fel), és most már semmi egyéb, mint a „külső kényszerítő 
körülményekkel” szemben gyanakvó kisgazdálkodók pártja. „Modernis
ta” szárnya, amely helyesli a versenyképesebb mezőgazdálkodást és a 
szerkezet-átalakításokat, kilépett és egy új pártot alapított (a Népi De
mokratikus Pártot, PDL). Az eredeti párt, amely 1991-ben még kétszáz
ezer hívet mondhatott magáénak, ideológiailag és társadalmilag nyilván
valóan konzervatív és korporatív jobboldali irányba mozdult el.

Romániában a Nemzeti Paraszt Párt (PNP-cd) a kilencvenes évek so
rán ellenkező irányú fejlődésen ment át. Először, 1990-ben „történelmi” 
pártként jelentkezett Corneliu Coposu körül, aki a párt egyik vezetője 
volt annak 1948. évi feloszlatása előtt, és aki nézeteihez való hűségéért 
tizenhét év börtönnel fizetett. Az első választások alkalmával a párt. 
száműzetésből visszatért régi vezetőjének neve alatt, csak a szavazatok 
4,3%-át nyerte el. Ebben az időben a PNP főképp antikommunizmusá- 
val és az alkotmányos monarchia iránti erős nosztalgiájával tűnt ki 
(Coposu a király visszatérésének volt egyik elkötelezett híve); abban a 
ködös és szenvedélyes vitában, amely a demokrata értelmiségi köröket 
foglalkoztatja, ez a párt az egyik ideológiai pólus. Mivel az 1989-es de
cemberi forradalom „vezető szerveiből” kirekesztették, Corneliu 
Coposu jelentős politikai és erkölcsi személyiséggé vált (1995 novembe
rében, 79 évesen hal meg), bizonyos eszmék mementójává, aki egy újfaj
ta kereszténydemokrata irányvonal mentén az Iliescu „neokom- 
munizmusával” szembeszállók egy új generációját vonzotta magához. 
Egyetemi tanárokat , de olyan munkásszakszervezeti vezetőket, mint 
Victor Ciorbca is, akit 1996-ban Bukarest polgármesterévé választanak 
meg, majd miniszterelnökké. Coposu már az 1991-es helyi választások
tól kezdve az ellenzéki pártok összefogásának (a Demokratikus Konven
ciónak) a híve. így ettől az időszaktól kezdve az 1996-os választásokig a 
PNP-cd mindenekfölölt mint városi párt épült fel, mindinkább liberális 
arculattal, s egyaránt leleplezte az Ilicscu-féle „neokommunista” dema
gógiát és a bevezetett földreform „cgyenlősdi” jellegét. (Romániában az 
1991. évi dekollektivizálás visszaadta a földet a parasztoknak, akik erre 
visszahúzódtak kis parcelláikba.) A PNP-cd ezzel szemben megnyerte az 
ország nagy városait, szövetségre lépett (nem minden ütközés nélkül) a 
Liberális Párttal és a Demokrata Párttal, és az 1996-os „sokkterápia” ki
dolgozójává vált. Ellenkező irányú fejlődést mutat tehát, mint lengyel 
testvérpártja: monarchista és antikommunista konzervatív kiindulópont
ról elérkezett a liberális keresztény és európai jobboldalhoz, mintegy a 
német CSU mintáját követve.

Ez a két fejlődési irány csak akkor érthető, ha figyelembe vesszük az 
agrárhagyományok különbözőségeit a háború előtti Romániában és 
Lengyelországban:4 a román „parasztosok” inkább értelmiségiek, népta
nítók voltak, akik meg akarták nevelni és modernizálni akarták a vidé
ket, míg a lengyel agrárosok hagyományai inkább a megszálló birodal
mak elleni parasztlázadásokig nyúlnak vissza. Számot kell vetni továbbá
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a kommunizmus alatti agrár-átalakítások nagyságrendjével: a radikális 
kollektivizálás Romániában már 1947-től 1962-ig átformálta a falusi tár
sadalmat, azután a hetvenes-nyolcvanas évek „rendszerezése” a román 
falusi identitás gyökeréig hatolt; ezzel szemben a lengyel parasztok el
lenállása az ötvenes évek erőltetett kollektivizálásával szemben, a kom
munista párt visszavonulása, illetve a földek visszaadása 1956-ban, s az 
ennek következtében 1989-ig fennálló hagyományos mezőgazdasági 
struktúra fenntartotta, sőt megerősítette a parasztságot, amely végig 
harcban állt a felvásárló-szállító és egyben önkényes állammal. Az is ér
dekes, hogy ez a kétféle tradíció az 1989-1990-ben színre lépő új kormá
nyok mezőgazdasági politikájához hogyan viszonyult. Balcerovicz 
ultralibcrális terápiája Lengyelországban rögtön a mezőgazdasági jöve
delmek zuhanásával, az ipari termékek árának emelkedésével, és az im
portált élelmiszer-ipari termékek, illetve élelmiszerek konkurenciájának 
járt. 1990 tavaszától kezdve a Szolidaritás egyéni mezőgazdáinak szak- 
szervezete és a Parasztpárt szervezett formát adott az elégedetlenségnek 
a Mazowiccki-kormány „parasztellenes” politikájával szemben. Ez az 
oka annak, hogy Lengyelországban egy konzervatív korporatív párt ke
letkezett, amely a lengyel agrárvilág „ellenálló” hagyományaihoz tér 
vissza. Ezzel szemben Romániában a forradalom utáni első szabad vá
lasztások kormánya Pétre Román vezetésével 1991-ben beindította a 
földek dckollektivizálásának nagy reformját, a „visszatérést” a faluhoz és 
a földművelőhöz, ami a családi kisvállalkozás történelmi hagyományát 
éleszti fel. Igazi népmozgalmat lovagolt meg vidéken, ahol spontán mó
don osztották fel a földeket. Néhány hónap alatt felszabdalták a kollek
tív nagygazdaságokat, a 3800 termelőszövetkezetet felszámolták, s ki
lencmillió hektárnyi földet oszlottak szét 5,6 millió tulajdonos között. 
Vagyis az Ilicscu-Pctre-csapat szerezte meg magának a hagyományt, 
míg a „történelmiek” távolságot tartottak, és a folyamatra befolyásuk 
sem volt. A Nemzeti Kereszténydemokrata Parasztpárt máshol szerezte 
meg támogatóit: a városokban, a demokráciáért folyó harc területén 
mintegy alternatívaként Ion Iliescu pártjának bürokratikus hatalomgya
korlási rendszerével szemben. A Pétre Románnal történő szakítás után 
Iliescu az idegengyűlölő ultranacionalistákkal.szövetkezve kormányzott 
1996-os bukásáig. A PNP csak 1994-95 után talált vidéki bázisra, amikor 
is a családi kisvállalkozók egy új rétege tűnt fel, s kereste érdekei politi
kai kifejeződésének lehetőséget.

Ez a példa is megerősíti, hogy milyen reménytelen csak a vezető sze
mélyiségének eredetére alapítani a politikai áramlatok elemzését 
(„mondd meg, honnan jössz, megmondom, hogy ki vagy”), csak arra, 
hogy ki mi volt a szocialista rendszer idején. A volt kommunisták vagy az 
1989 előtti demokratikus ellenzék sorsának alakulása bonyolult história. 
Az újrabesorolódás mechanizmusait motiválhatja a hatalom bűvölete, a 
hatalomé, amelyet egyesek meg akarnak tartani, mások pedig áhítoznak 
rá. Nyilvánvaló, hogy az egyéni törekvések vagy csoportok szintjén (klá
nok? lobbyk? családok? hálózatok?) ez az ambíció döntő volt cs marad. 
Minthogy a politika hatalom kérdése, a hatalom szerelmesei vannak 
mindig mindenütt az első vonalban.
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Amit azonban a mai politikai küzdelmek megértésénél nem szabad 
szem elöl téveszteni: nem légüres térben zajlanak ezek a harcok és szü
letnek ezek az ambíciók, hanem a nagy változások időszakának többé 
vagy kevésbé demokratikussá vált területein, egyaránt megjátszva a 
nemzeti hagyományokat és az európai piacon rendelkezésre álló ideoló
giákat, úgy-ahogy szembesítve ezeket a konkrét megvalósításokkal. És 
mint Európa más vidékein, a politikai újrarendeződés elemzése itt sem 
épülhet a korábbi időkből örökölt előítéletekre; az elemzőnek komolyan 
kell vennie azokat a vitákat, amelyekben a világszemléletek, a kollektí
vák és az egyének ütköznek meg egymással.

FORRADALMIAK VAGY KONZERVATÍVAK?

Hogy ki milyen szerepet játszott az új rendszer megalapításában, nem 
elégséges szempont a mai választóvonalak kijelöléséhez. Vegyük azok
nak az áramlatoknak az esetét, amelyek liberális vagy konzervatív jobb
oldalnak nevezik magukat, és akik többségükben 1989-90 táján kerültek 
be a folyamatokba. Lengyelországban ők alkották a fő erejét azon „pol
gári bizottságoknak”, amelyek megnyerték az 1989-es júniusi első válasz
tásokat a Szolidaritás égisze alatt. Csehszlovákiában, főképp az 1989 de
cemberében alakult Demokratikus Fórumban találjuk ipegőket, de már 
az 1990-es első választásoktól kezdve megjelent mellettük, magányos lo
vasként, egy kereszténydemokrata párt is.

Magyarországon a kommunizmussal szemben két nagy párt alakul ki 
1988-89-ben, a Magyar Demokrata Fórum (MDF), amely inkább kon
zervatívnak és nacionalistának, és a Szabad Demokraták Szövetsége 
(SZDSZ), amely inkább liberálisnak és centristának mondható. Az anti- 
kommunista hangsúly és a jobboldali ideológiai hivatkozások ellenére 
mindkét pártban bőven föllelhetők voltak olyan személyiségek és olyan 
harci hagyományok, amelyekben a nyugati demokrata baloldaliak is ma
gukra ismertek.

Ha pedig a baloldalra tekintünk, a legtöbb országban a kommunista 
pártokból kinőtt reformáramlatok szintén vállalhatják a kommunizmus 
lebontásának ügyét. Ez nyilvánvaló Magyarországon vagy Romániában, 
így tehát, az események nyomása alatt, illetve a nyílt viták következtében 
újrarendeződés és egyfajta politikai tisztázódás ment végbe: egyfelől 
megjelentek a nyugati jobboldalhoz hasonló jobboldali pártok, másfelől 
balközép vagy szociáldemokrata pártok alakultak ki különféle összete
vőkből. Az elhatárolódások többnyire szenvedélyes légkörben mentek 
végbe, sokszor zavarosan, de mindig az átmenet fő kérdéseivel kapcso
latban.

Az első szembenállást a gazdasági reformok váltották ki. A legtöbb or
szágban 1989-1990-től kezdve elindult a „sokkterápia” helyeslői és a fo
kozatosság hívei közötti vita. Az utóbbiakat nagyon gyorsan elnyelte az 
infláció, a robbanásszerű munkanélküliség, a termelés összeomlása, és a 
megtakarítások „eldollárosodása”. Az első program, amely a nemzetkö
zi szervezetek (a Világbank és főképp a Nemzetközi Valutaalap) támo
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gatását élvezte, látványos hatású makroökonómiai stabilizációs intézke
déseket tett kötelezővé. Nem szeretnénk visszatérni a vita alapkérdésé
re: jelenleg egyértelmű, hogy azok a kormányok, amelyek rögtön leépí
tették a tervgazdaságot és bevezették a „piaci fegyelmet”, jobban kerül
lek ki ebből a helyzetből, mint azok, akik megmaradtak a bürokratikus 
lobbyk és a szabályok megkerülésének rendszerében. Ahogyan Jérőme 
Sgard francia közgazdász kimutatta, a közép-európai vezetők egy „libe
rális-etatista átmenetet” irányítottak, amely sem „a piac önszabályozá
sán, sein a Szeplőtelen Fogantatáson nem alapult, hanem a (szerencsés 
esetben demokratikus) jog és állam rendszerén.” Szembeállítja ezzel azt 
az „intézménytelcnített átmenetet”, Bulgáriában vagy Oroszországban 
például, ahol a „sokkterápia” ellenére a hangot azok a kapitalisták vit
ték. akik „megkerülték a szabályokat, fenntartották a klánok monopóli
umát, és bátorították a féktelen rablást a kevéssé versenyképes, de for
mailag szabad gazdaságban”.5 Politikai téren ez a két választási lehető
ség kristályosodott ki a szimbolikus összecsapások során. A gyanúperek 
cs a kiátkozások nem minden demagógia nélkül szaporodtak el. Új -  li
berális -  dogmatizmus árasztotta el a médiákat és uralta a közvéleményt. 
Uralkodott a zűrzavar, miközben a jóval pragmatikusabb gyakorlati 
szakemberek kiigazították a fó makroökonómiai egyensúlyokat. Amikor 
ez a sokk végre elmúlt, ami az egyes országokban 1992 és 1993 között kö
vetkezett be, a politikai harc is áttekinthető vált. Meglehetősen különbö
ző felfogások kristályosodtak ki a technikai vitákból: a teljes szabályozat
lanság ultraliberális hívei mellett megjelentek a szociálliberálisok, akik 
jobban figyeltek a gazdasági következményekre és egy új társadalmi 
szerződést szorgalmaztak, valamint a biztonságos államkapitalizmusra 
nosztalgiával gondolok a maguk többnyire konzervatív és korporatív 
szemléletével. Nem szigorúan „kelet-európai” vélemények ezek, hanem 
olyanok, amelyek Nyugaton is számos politikai családot jellemeznek.

A kommunista múlthoz való viszony kétségkívül a második olyan tö
résvonal, amely meghatározta a politikai újrarendeződéseket. A fejlődés 
először paradox jellegű volt. 1990—91 -tői kezdve a volt kommunista pár
tok szétestek, és szociáldemokrata alapelveken szerveződtek újra, de a 
közvélemény érdeklődése elfordult tőlük: ugyan ki akarta volna az első 
forradalmi évek során komolyan figyelemmel kísérni ezeknek a pártok
nak a sorsát vagy abban a kérdésben elmélyedni, hogy mi is lehetett vol
na a „kommunizmus”. A totalitarizmus teljes elítélése volt napirenden. 
Ezzel egy időben az egész politikai élet, minden vita, minden karrier, 
minden választás szorosan összefüggött ezzel a múlttal, amelyet minden 
résztvevő személyesen élt át: mindenki tudta, hogy hol állt a másik, min
denkinek tudomása volt a közelmúlt szenvedéseiről és gyávaságairól. Hi
ába akart valaki feledni, valójában senki sem felejtett. Ettől kezdve há
rom vita mentén tisztázódtak az álláspontok. Először is a közigazgatás és 
a közélet „kommunistáktól való megtisztítása” került terítékre: az c 
tárgyban hozott s igen felemás módon megvalósult törvények személyes 
tragédiák és igazságtalanságok egész sorát okozták, anélkül, hogy a 
múltból maradt károkat valóban orvosolták volna.'1 Ez lett egyes pártok 
és személyiségek központi (ha nem egyetlen) vitatémája, akiket az cmlé-
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kezes és a gyűlölet gyakran a fanatizmusba kergetett. Egy második, ké
nyesebb vitakérdés, amelyet az 1990-es évek második fele hozott felszín
re, a közép-európai társadalmak átalakulásával és fejlődésével kapcsola
tos. Harmadszor: az idő múlásával, új generációk kerülnek a politikai 
cselekvés mezejére, a pártok új hívekre lelnek, és ez új összefüggésben 
veti fel a szövetségek problémáját.

A múlttal kapcsolatos vita számos választásra rányomja a bélyegét. 
Két példa elegendő lesz arra, hogy felmérjük ezt a nehézséget. Lengyel- 
országban egyik pártnak sem sikerült igazán felülemelkednie azon a 
megítélési szemponton, hogy ki volt kommunista s ki a Szolidaritás híve, 
annak ellenére, hogy e tábor képviselői minden pártban megtalálhatók. 
1995-ben az elnöki választások második fordulóján, amikor az 
exkommunista Kwasnicwski legyőzte Lech Walesát, egy pillanatra hát
térbe szorult ez a szempont, ám a Szolidaritás tömörülésének győzelme 
az 1997-es szeptemberi választásokon újra megerősítette, hogy ez a vá
lasztóvonal még mindig létezik. Romániában a gyanúsítgatásnak és a 
személyes gyűlölködéseknek az a légköre, amely Petre Román Demok
rata Pártja és Emil Constantinescu Demokrata Konvenciója (keresz
ténydemokrata) közötti viszonyt jellemezte, bizonyosan hátráltatta Ion 
Iliescu vezette koalíció bukását. Ebben az esetben kevésbé a kommunis
ta múlt volt a meghatározó, mint inkább mindkettejük szerepe 1990 el
ső negyedévének homályos eseményeiben.

Egyik országban sem volt könnyű új politikai szabályokat és egy közös 
alkotmányos keretet (a hozzá tartozó politikai váltás szabadságával 
együtt) elfogadni. Annál is kevésbé, mivel a kommunista múlt emléke 
magában hordoz egy még kényesebb vitát a demokratikus értékekről: az 
igazság az, hogy míg a hagyományos jobboldal, a konzervatívak és a libe
rális is, rendelkezik az értékek és intézmények egy kész, nemzetközi és 
nemzeti „katalógusával”, addig a baloldaliak helyzete c téren jóval nehe
zebb. Beleütköznek mind a nyugati szocialista eszmék fejlődésébe, mind 
saját nemzeti múltjukba. Anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, ele
gendő megjegyezni, hogy az európai baloldali mozgalmakon végighúzó
dó változásokat tekintetbe véve Keleten bizony nem mindig egyszerű 
meggyőző baloldali politikai irányvonalat megfogalmazni olyan fontos 
témákról mint a politikai demokrácia, a szociális egyenlőség, az állam vi
lágnézeti semlegessége, a szociális védelem vagy az Európával való kap
csolatok. Mi különbözteti meg mindezeket egy laikus liberális hitvallás
tól?

Ilyen módon a kommunizmus bukása óta végbemenő politikai újra- 
csoportosulások elkerülhetetlenül beleütköznek a nemzeti politikai ha
gyományokba. Ezek soha sem tűntek el teljes mértékben az értelmiségi, 
szellemi életből Közép-Európában. Kis körökben maradtak fenn, olykor 
az egyházak, sőt néha egyes kommunista pártok kebelén belül is. Á há
ború előtti, vagy a XIX. századi politikai gondolatok tovább éltek (gyak
ran egyszerűsített formában). 1990-ben azután újra jelentkeztek a köny
vesboltokban, vagy pedig a túlélők közvetítésével, akik visszatértek, hogy 
megalapítsák a „történelmi” pártokat és anyagot szolgáltassanak a meg
indult vitákhoz -  anélkül, hogy tisztázták volna c hagyományok helyét!
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Valójában ezek aligha kapcsolhatók össze félreértések nélkül az aktuá
lis vitatémákkal olyan országokban, ahol a hatalom ötven éven keresztül 
a történelem és az emlékek manipulációjából táplálkozott. A történelmi 
személyiségek vagy a nemzeti események, amelyeket a kommunista 
rendszer a kollektív emlékezetben szándékosan megkevert vagy elhall
gatott, újra előtérbe kerültek. „Fehér foltok" sokaságát vetik fel, nemze
ti politikai hagyományokat dobnak felszínre. A viták, a botrányok és a 
kölcsönös piszkolódások, s nem utolsósorban ezek a külső nézőpontok
kal való összevetése után még ha sok vitatott kérdés maradt is függőben, 
a kollektív emlékek valamennyire kitisztultak, és az ideológiai hagyomá
nyok választása mindinkább tudatosan motiválttá vált.

POLITIKAI CSALÁDOK EURÓPÁBAN

így tehát kevesebb mint tíz év alatt az 1989-90-es forradalmak közép
pontjában álló mozgalmak olyan politikai pártoknak adták át a helyüket 
Közép-Európában, amelyeknek a jellege meglehetősen közeli hasonló
ságot mutat a nyugat-európai pártok természetével. Az újjászerveződés 
még nem fejeződött be, de már körvonalazódtak a fő referenciacsopor
tok, amelyeket persze számos kérdésfeltevés szabdal. Öt ilyen csoportot 
(politikai családot) különböztetnék meg, a referenciákat az események 
tükrében a tényleges magatartással is szembesítve. E „családokat" ter
mészetesen nem határolják be nagyon pontos szervezeti határok. Jobb
ról balra haladva ezek a következóek:

1. Nemzeti populista szélsőjobboldal, hagyományőrző és Európa-cllenes 
kicsengésekkel. Ez a család általában a háború előtti nacionalista szélső- 
jobboldalból eredezteti hivatkozásait, s minden országban jelen van. 
A hagyományos értékekre (vallás, család, paraszti munka stb.) való hi
vatkozáson kívül korporatív és protekcionista gazdasági szemlélet jel
lemzi, továbbá egyfajta populista demagógia, amely vagy a többségi etni
kumot dicsőíti, vagy a „kicsit” a „naggyal" szemben, vagy mindkettőt. Ez 
az áramlat antidemokratikus és idegengyűlölő. Közép-Európában ki
sebbségben van (a közvélemény-kutatások szerint 10-15%-ot tehet ki 
Lengyelországban vagy Magyarországon). Viszont Szlovákiában a szél
sőjobb 1993 és 1998 között a hatalmon lévő többség része volt (Szlovák 
Nemzeti Párt), úgyszintén Romániában 1992-tól 1996-ig (Románia 
Maré és PUNR), valamint Jugoszláviában (Milosevic ésTudjman) ahol 
jelenléte háborúhoz vezetett. A jelenlegi felállás szerint inkább az ide
gengyűlölet, a szociális demagógia és a biztonság követelése van előtér
ben, mint az etnikai szempont és a területi hódítás (kivételt képez 
Miloscvics Kosovóban).

2. Konzer\>atív kereszténydemohata jobboldal. Ez az irányzat a gazdasá
gi kérdésekben inkább szociállibcrális, követeli a nemzeti keresztény ér
tékekhez való visszatérést, a javak visszaadását az egyháznak és a kon
kordátumokat. Romániában vezeti és meghatározza a hatalmon lévő 
Demokratikus Konvenciót (a Nemzeti Parasztpárt révén), a Cseh Köz
társaságban egyik összetevője volt Vacláv Klaus öt éven keresztül halai
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mon lévő koalíciójának (KDU-CSL), az 1998-as júniusi választások után 
részese az új magyar többségnek (Független Kisgazdapárt és MDF), ke
zében tartja a legfontosabb hatalmon lévő pártot Lengyelországban 
(Solidarnosc Választási Akció -  AWS). Ez a család a körülményektől 
függően a populista kísértés és a liberális pártokkal való elkerülhetetlen 
szövetség között hánykolódik.

3. Republikánus és laikus liberális jobboldal. Ezt hosszú 'ideig a cseh 
többség két fő pártja személyesítette meg Vacláv Klaus (ODS) és gazda
sági minisztere (ODA) körül csoportosulva. Az angolszász gazdasági 
modell bűvöletében él, bár a gyakorlatban politikája árnyaltabb. Ez a 
család gyengébb formában, de jelen van Lengyelországban és Romániá
ban, ihletője az új többségi pártnak Magyarországon (Fidesz). Az erköl
csök tekintetében nyitottabb az előző irányzatnál, s híve az egyház és az 
állam elválasztásának. Radikálisan antikommunista, de nem a boss/úál- 
Iás alapján, viszont szerepe volt a „dekommunizáció” törvényeinek meg
hozatalában.

4. Egy széles szociálliberális áramlat, amelyet azonban megoszt az a vá
lasztóvonal, amely a volt kommunista pártok reformirányzataiból ki
emelkedő szociáldemokraták és a volt disszidensek centrista pártjai kö
zött húzódik. Ez a két komponens alkotta a kormányzatot Magyarorszá
gon 1994-től 1998-ig (MSZP és SZDSZ); Lengyelországban (SLD és 
UW) viszont szemben állnak egymással, míg a Cseh Köztársaságban a 
szociáldemokraták (CSSD) révén kisebbségi kormányt irányítanak 1998 
júliusa óta. Romániában Pétre Román Demokrata Pártja a keresztény
demokrata többségű kormány szövetségese. Különféle ellentmondás és 
szövetségi bizonytalanságokkal együtt ezeket a pártokat pragmatikus 
koncepciójukban az az akarat jellemzi, hogy a „modern” szociáldemok
rata hagyományt a gazdasági liberalizmussal ötvözzék egybe. Tony Blair 
Új Munkáspártja vagy az amerikai Demokrata Párt jelenti a főbb refe
renciát.

5. Végül a neokommiuiista konzervatív irányzat, amelyet az elmúlt 
rendszer iránti nosztalgia és egy pszeudo-gorbacsovi retorika a „harma
dik útról” és a „szociális piacgazdaságról” jellemez. Ez az irányzat több
nyire egy korosodó, a hajdani bürokratákat tömörítő réteget fed. Jelen
tős a támogatottsága a cseh (13% az utolsó választásokon) és a román 
választók között (25%). Egyedi módon fennmaradt Bulgáriában, ahol a 
kommunista párt szerkezetileg kevésbé bomlott le, mint máshol, leg
alábbis az első években: állandóan ingadozik a nacionalista populista kí
sértés és a szociáldemokrata fejlődés között. Felismerhető a szociálde
mokrata baloldal egyes szakszervezeti vagy politikai összetevőiben is 
(Lengyelországban vagy Magyarországon), vagy a nacionalista jobbolda
lon (Szlovákiában).

Ez a besorolás, bármilyen sematikusnak túnjék is, azzal az előnnyel 
jár, hogy megnevezi és azonosítja a ténylegesen működő politikai pro
jekteket, és könnyebbé teszi az európai megfigyelő számára a folyama
tok megértését. Nem önkényesebb és nem komplikáltabb, mint a brit, az 
olasz vagy a svéd politikai rendszerek leírása. Természetesen a határok 
a csoportok és a szervezetek között nem mindig tiszták, hasonló törésvo
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nalak találhatók meg különböző családokban, s a vitáknak meg a prog
ramoknak még sokat kell érlelődniük. Különösen vonatkozik mindez az 
Európa jövőjével kapcsolatos kérdésekre. Az a mód, ahogyan az egyes 
társadalmak Európához való csatlakozásukat elképzelik, gyakran szim
bolikus vagy felületes. A felvételi határidők közeledtével minden egyes 
politikai családnak pontosítania kellene idevonatkozó nézeteit.
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