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BEVEZETÉS

A pártokról szinte mindet elmondott már a politikatudomány, 
néha mégis az az érzésünk, hogy nagyon keveset tudunk róluk. 
A XX. században született nagy pártelm életek és - 
klasszifikációk (Almond, 1956; Sartori, 1966, 1976; Kircheimer, 
1966; Lipset-Rokkan, 1967; Katz-Mair, 1955) általában nagy, 
évtizedes trendeket vizsgálnak, s bár elementáris hatást gyako
roltak és gyakorolnak a pártok politikatudományi elemzésére, 
nem mindenben elégítik ki igényünket a rövidebb trendek pon
tosabb leírására. Természetesen megszámlálhatatlan monográ
fia és tanulmány szól a pártok rövidebb időszakokat átívelő vál
tozásairól is, mégsem mondhatjuk, hogy valójában érijük, mi, 
miért történik a pártok világában.

Magyarország esetében mindez különösképpen igaz. Az 
1990-2001 -es időszakban a magyar politikatudósok is számos 
alkalommal kísérletet tettek a pártverseny és a pártrendszer ki
alakulásának, működésének és változásának bemutatására. 
Meghonosodtak és standardizálódtak a nemzetközi politikatu
domány kategóriái, úgy mint törésvonalak, bal-jobb tengely, tö
megpárt, gyűjtőpárt, kartellpárt, a pártrendszer koncentrációja 
és így tovább. Az örvendetes tendenciák mellett is fel kell azon
ban figyelnünk arra, hogy viszonylag kevés szó esik a magyar 
pártosodás egy fontos aspektusáról: a pártok alkalmazkodóké
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pességéről, az alkalmazkodás merőben eltérő mintáiról és en
nek a pártverseny dinamikájára gyakorolt jelentőségéről.

Ebben a tanulmányban arra törekszem, hogy a magyar párto
kat adaptivitásuk foka, minősége felől közelítsem meg. Azt a hi
potézist szeretném megfogalmazni, hogy a pártok soha nem egy
formán reagálnak az őket folyamatosan érő környezeti kihívá
sokra (amelyek érkezhetnek a társadalom, de part riválisaik felől 
is); és soha nem egyformán igyekeznek formálni a pártverseny 
jellegét és feltételeit. Azt szeretném bizonyítani, hogy az alkal
mazkodás egyszerre jelenti az „objektív” körülményekhez való 
igazodást és a „szubjektív” szándékok (pártcélok) mind teljesebb 
érvényesítését. Ha ez utóbbiról elfeledkeznénk, nem értenénk 
meg például, hogy a magyar pártrendszer hogyan juthatott el 
2002-re a „kvázi-kélpártrendszerhez”, miközben 1990-ben, az in
duláskor, sokpárti struktúra jött létre. Nyilvánvaló, hogy az 
aktorok tudatos, vállalt szándékai, nem pusztán csak az objektív 
körülmények és kényszerek tették ezt lehetővé (Tóth, 2001).

Azért is kísérletezünk egy „szelektív alkalmazkodáselmélet” 
alapjainak lerakásával, mert három veszélyt látunk a magyar 
pártosodási folyamat eddigi leírásaiban. Az első az, hogy a párt- 
kutatók egy része erőteljesen aktuálpolitikai megfontolások ha
tása alatt áll, és a pártpolitikai változásokat politikai szimpátiák 
alapján ítéli meg. Természetesen nem gondolom, hogy a politi
katudós függetlenítheti magát az ítéletalkotás követelményétől, 
azt azonban igen, hogy a pártverseny sok felszínes magyaráza
ta származott az elemzési szempontok és elméleti keretek tisz
tázatlanságából.

A második -  az előbbiből következő -  veszély a pártok fejlő
désének lineáris bemutatása. Holott a politikatudomány éppen 
azzal tehetné a legtöbbet, ha nyilvánvalóvá tenné: az egyes pár
toknak saját, külön történetük van, s csak a pártrendszer némi
leg elvont fogalma helyezi a pártokat egyelten lineáris 
kontinuumra. A veszély forrása itt az, ha elfeledkezünk az adap- 
tivitási kapacitás és hatékonyság eredendő különbségeiről és 
mindenáron egyforma alkalmazkodást várunk el a pártoktól. 
Látni fogjuk, hogy a nyugat-európai példákban sincs ez így. A 
Fidesz-jelenség értelmezhetetlenné válik (hogy a magyar kö
zönség számára egyik legnagyobb pártpolitikai kihívást említ
sem), ha a Fidesz problematikáját egy szűk lineáris gondolko
dási logikában akarjuk megmagyarázni.

Végül a harmadik veszélyforrást abban látom, hogy az elmúlt 
tízegynéhány év folyamatainak elemzésében talán leguralko- 
dóbbnak tekintett bal-jobb megközelítés szintén inkább egy ha
gyományos értelmezési keretet, mondhatni, lineárisát ad, és 
ugyancsak kevéssé érzékelteti a dinamikát. Nem vitatom, hogy 
a bal-jobb tengelynek igenis van relevanciája, mint ahogy a ma
gyar politikatudósok jelentős része is elismeri ezt a különböző 
szakmai vitákban. A bal-jobb séma -  miközben helyesen állapít
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ja meg, hogy az állampolgárok jelentős része ma is el tudja he
lyezni magát az ideológiai skála valamely pontján -  rugalmatlan 
azonban abban a vonatkozásban, hogy bemutatná nekünk a bal
vagy jobboldalon álló pártok közül éppen melyik, hogyan alkal
mazkodik a külső kihívásokhoz, hogyan módosítja adaptációs 
arzenálját, azaz kimutatható-e közöttük valamilyen -  nem első
sorban ideológiai, hanem alkalmazkodási-hatékonyságbeli -  kü
lönbség.

Ezen veszélyeket -  nézetem szerint -  úgy kerülhetjük el, ha a 
pártokat folyamatosan a környezetükkel és vetélytársaikkal va
ló interakcióban fogjuk fel, azaz figyelmünket egyrészt az alkal
mazkodást kiváltó társadalmi-gazdasági és kulturális tényezők
re, másrészt magára az alkalmazkodás folyamatára fordítjuk. 
Csak ebben az esetben nyílik mód annak az egyébként egysze
rű (bár sokak számára komoly fejtörést okozó) kérdésnek a 
megválaszolására, hogy például Magyarországon a Fidesz mi-, 
ért „adta fel” liberális elveit és „állt á t” a konzervatív oldalra. 
Látjuk majd, hogy a pártok a külföldi példákban is sokfélekép
pen  reagálnak a kihívásokra, ennyiben Magyarország esete 
nem számít kivételnek.

A dolgozatban először az alkalmazkodóképesség fogalmi ke
reteivel foglalkozom, majd számos nyugat-európai ország párt
jainak példáit sorakoztatom fel. A tanulmány második, nagyobb 
részében a magyar pártosodást és a pártok változási dinamiká
ját vizsgálom és vetem össze az első részben bemutatott nyugat
európai példákkal. Végül kitérek a magyar pártok „sötét lová
ra”, a Fideszre, amelynek alaposabb elemzése mindmáig várat 
magára. Végül a pártfejlódés és a demokratikus rend összefüg
géseiről ejtek szót.

A PÁRTVERSENY ASZIMMETRIKUS TRENDJEI 
NYUGAT-EURÓPÁBAN

A pártversenyben kulcstényezőnek tartjuk a pártok alkalmaz
kodóképességét, azt a kapacitást, amellyel reagálni képesek a 
környezeti kihívásokra, és tudatos cselekvésekkel formálni tud
ják a verseny menetét. Mielőtt az alkalmazkodóképességgel 
kapcsolatos teoretikus kérdésekre térnék, hadd világítsam meg, 
hogyan gondolom a pártok dinamikus változásának kérdését 
egy távolról vett analógiával.

Normál és forradalmi állapot, alkalmazkodóképesség

Thomas Kuhn ma már klasszikus könyvében (Kuhn, 1983) a tu
dományos forradalmak természetével foglalkozik, és különbsé
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get tesz a tudomány úgynevezett normál és úgynevezett forra
dalmi állapota között. A normál állapotban a tudományos közös
ség tagjai között tőbbé-kevésbé konszenzus uralkodik, hogy mit 
tekintenek tudománynak, melyek a releváns tudományos telje
sítmények és kategóriák, és melyek nem minősíthetők annak. A 
tudománytörténet azonban -  mondja Kuhn -  bőséges példákkal 
szolgál arra, hogy a normál állapotot egy idő után feszegetni 
kezdik, fellazulnak, módosulnak az addig sérthetetlennek vélt 
tudományos értékelési normák. Beáll a tudomány forradalmi 
állapota, amelyet aztán -  hosszas harcok után -  ismét valamifé
le új, normál állapot követ.

Természetesen nem kívánom itt hosszasabban elemezni 
Kuhn tételét. Az analógia valóban távolinak tűnik, de meggyő
ződésem szerint tökéletesen alkalmazható a pártok vizsgálatá
ban. Az elemzők a pártokat általában úgy tekintik, mint ame
lyek lényegüket illetően csak ideológiai profiljukban különböz
nek egymástól. A pártverseny „normál állapota” azt jelenti, 
hogy a fejlődésüknek többé-kevésbé azonos fokán álló pártok 
ideológiailag eltérő válaszokat adnak a felmerülő problémákra. 
Valamiféle radikális („forradalmi”) változás csak nagy katak
lizmák (például háború, polgárháború, rendszerváltás) esetén 
következik be.

Ez a megközelítés szerintem hibás. Sokkal inkább beszélhe
tünk arról, hogy a pártok versenyében átmetszik egymást a 
„normál” és a „forradalmi” állapotok, azaz a pártok alkalmaz
kodóképessége folyamatos igénybejelentés is a rendelkezésük
re álló „normál keretek” átalakítására.

Ellentétben a tudománnyal, ahol nem ritka, hogy a létező tu
dományértékelési konszenzus hosszú időtávra áll fenn, a párt- 
politikában egyáltalán nem ritka, hogy egymással rivalizáló é r
tékelési, szerveződési elvek állnak egymással szemben, relatív
vá téve a pártok közötti konszenzust. Természetesen ez nem je 
lenti minden konszenzus kiiktatódását, a demokratikus rend ép
penséggel feltételezi, hogy a rivális pártok számos alapvető kér
désben (például a törvényes választási eredmények elfogadásá
ban) egyetértsenek. De abban, hogy milyen a helyes, a jó  párt
szerveződési mód és pártstratégia, abban már az ún. normál ál
lapotban sincs egyetértés. Messze nincs arról szó, hogy a XX. 
századi pártfejlődésben egy egységnyi időszak azonos pártszer- 
vezödési módokat, alkalmazkodási stratégiákat produkálna. Az 
a politológiai közhely, miszerint az elmúlt másfél évszázad négy 
nagy pártszervezeti formát termelt ki (elitpárt, tömegpárt, 
gyújtőpárt, kartellpárt), önmagában végtelen leegyszerűsítések 
táptalaja. Hiszen e megközelítésből úgy tűnhet, mintha egy-egy 
párttípus és a hozzá tartozó pártaíkalmazkodási stratégia az 
egyetlen lenne a maga korában. Katz és Mair (Katz-Mair, 1995) 
alapvető tanulmányukban éppen azt mutatták ki, hogy vala
mennyi pártszerveződési módnak vannak a maga korában rivá
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lisai. Teljes joggal vitatkoznak azzal a szemlélettel, hogy a párt
fejlődésnek -  bármelyik párttípussal -  végpontja lenne. „A nyu
gati demokráciákban -  írják -  a pártfejlődés dialektikus folya
matot tükröz, amelyben minden új párttípus további fejlődést 
ösztönző reakciót vált ki, ami azután elvezet egy újabb párttí
pushoz, a reagálások másik csoportjához és így tovább” 
(Katz-Mair, 2001: 132).

A Katz-Mair-féle elképzelés lényegét -  módszertani értelem
ben is -  elfogadom. Hiszen a fenti idézet (és az egész tanulmány 
is) arról szól, hogy a pártosodási folyamatot és a pártversenyt 
nem interpretálhatjuk egy olyan lineáris szemlélet jegyében, 
amely szerint a pártok „normál állapotban” szervezeti stratégia 
értelemben egyformák, riválisaiktól csak értékrendi különbsé
gek választják el őket. Ellenkezőleg: a dominánsnak tűnő párt- 
minta megteremti a vele szemben álló mintát, amely persze 
nem szükségképpen olyan hatékony, mint az előbbi, de létezik, 
hat és ugyanúgy terjeszkedni kíván. Vissza fogunk térni rá -  
mert alapkérdés -, hogy Magyarországon az 1990 utáni időszak
ban az alkalmazkodási kihívás és kényszer csak átmeneti időre 
teremtett hasonló szerveződésű pártokat, az 1990-es évek köze
pe óta megbomlott a rendszerváltás körüli „normál állapot”, 
amikor is az újonnan alakuló pártok nagyjából azonos szerveze
ti kereteket és mobilizációs stratégiát tudtak produkálni.

Az az elméleti megközelítés tehát, amelyhez kötném a magam 
elképzeléseit, természetes reakciónak tekinti, hogy például az 
elitpárt mellett létrejönnek a tömegpárt, a tömegpárt mellett a 
gyűjtőpárt, a gyűjtőpárt mellett pedig a kartellpárt új szervező
dési formái (Katz-Mair, 2001: 139). Sőt a sokat vitatott kartell
párt sem a történelem végpontja: „A kartellpárt a demokrácia 
meghatározott felfogását tételezi, mi több ugyancsak a korábbi 
párttípusokhoz hasonlóan további reakciókat vált ki, és elveti a 
további fejlődés magját” (Katz-Mair, 2001: 132). Richard S. 
Katz pedig egy újabb írásában már a kartellpártokra való te r
mészetes reakcióként mutatja be az ún. antipártokat, azokat a 
pártokat, amelyek nem részesülnek a kartell biztosította elő
nyökből (Katz-Mair, 2001:282). Hasonlóképpen más szerzőknél 
is megjelentek a kartellpártok utáni korszakról szóló prezentá
ciók, bizonyítván, hogy a politikatudomány számára is milyen 
lényeges az az innováció, amelyet a karteUtézis instrumen- 
talizálása jelentett (Yishai, 2001).

Ez a típusú megközelítés azért jelent kiindulópontot szá
munkra a magyar folyamatok értelmezéséhez is, mert a pártok
nak egy merőben új osztályozását adja. Alihoz, hogy ennek az 
osztályozásnak az igazi jelentőségét érzékeljük, szükség van az 
elm élet másik alapvető elemének bekapcsolására. Eddig 
ugyanis csak arról beszéltünk, hogy a pártok alkalmazkodóké
pessége, illetve ezen alkalmazkodási formák különbségei deter
minálják a pártversenyt. Katz és Mair, illetve Katz azonban nem
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csak azt állítja, hogy egy adott periódusban különféle alkalmaz
kodási stratégiájú pártok néznek farkasszemet egymással, ha
nem azt is -  mint idéztem hogy az egyes párttípusok megjele
nése a demokrácia meghatározott felfogásához kötődik. Eszerint 
a tömegpártok megjelenése (az általánossá tett választójog ré
vén) egészen más demokráciafelfogást jelent, mint az elitpártok 
demokráciaképe, és így mehetünk tovább a gyűjtőpártokon át a 
kartellpártokig. De az új demokráciafelfogás egy csapásra nem 
teszi idejétmúlttá, kiiktathatóvá a régit sem; ezért a pártszerve
ződési formák versenye demokráciafelfogások versenyét is je 
lenti. Ebben a versenyben a rivális felek a lehető legszélesebb 
spektrumon igyekeznek bebizonyítani, hogy az ő alkalmazkodá
si potenciáljuk jobb, hatékonyabb, mint ellenfeleiké.

Ez az elemzés egy nagyon fontos implikációt nyújt számunk
ra, ami már a pártrendszer összefüggésében érdekes. Köztu
dott, hogy a pártrendszerek leírására rendkívül sok leírás szü
letett (Sartori, 1965; Enyedi-Körösényi, 2001), de talán arra ér
demes felhívni a figyelmet, hogy még azokban az országokban 
is, ahol formálisan nem kétpártrendszer van, a verseny elég 
egyértelműen két blokk közötti versenyre egyszerűsödik, azaz a 
hagyományos sokpártrendszerek szerepe átértékelődik 
(Pasquino, 1994). Ez a változás pedig nagymértékben összefügg 
azzal, hogy igazából a két szembenálló blokk egymástól eltérő 
demokráciakoncepciót képvisel. Kelet-Közép-Európa vonatko
zásában ezt a problémát nemrégiben kitűnően elemezte a 
Merkel-Croissant szerzőpáros (Merkcl-Croissant, 2000).

A nyugati pártok két alkalmazkodási hulláma

Katz és Mair alapvető tanulmánya és néhány más -  a pártok 
változásait elemző -  tanulmány ellenére is azt mondhatjuk: ke
veset tudunk arról a folyamatról, ahogyan a pártok eljutnak a 
változtatási kényszer felismerésétől az alkalmazkodás konkrét 
módjainak kialakításához. Sokkal alaposabb képünk van egy 
már kialakult, konszolidált pártformációról és a vele szemben 
ugyancsak megszilárdult rivális párt(ok) struktúrájáról. Sze
rencsére az utóbbi években egyre szaporodik azoknak az elem
zéseknek a száma, amelyek megpróbálják enyhíteni ezt a hiányt 
(Lawson ed, 1994; Wilson, 1994; Berman, 1997; Kitschelt, 1994; 
Markovits-Gorski, 1993; Grabovv, 2001; Luther-Deschouwer, 
1999; Seisselberg, 1996).

E munkák nóvuma, hogy az alkalmazkodási folyamatot nagy 
társadalmi és kulturális trendekkel összefüggésben tárgyalják. 
Ennek a „változásirodalomnak” két nagy hulláma van. A párt- 
változás-elemzők az egyik nagy hullámot a hetvenes, a másikat 
a kilencvenes évekre datálják.
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(A hetvenes évek posztmateriális kihívása) Az első hullám
ban, a hetvenes és a nyolcvanas években az adaptációs kihívást 
mindenekelőtt az új világrend, a globalizációs tematika jelen
tette. Katz és Mair erre az időszakra teszi a kartellpártok meg
jelenését, illetve a hagyományos tömeg-, sőt a gyűjtőpártok vál
ságát is. Más szerzők azt mondják, hogy ekkor merült ki az 
1945-től tartó ún. .jóléti konszenzus”, illetve ekkor kerültek 
adaptációs kihívás elé a jóléti konszenzust menedzselő pártok 
(Stone, 1991; Smith, 1991).

A jóléti konszenzus kimerülése Nyugat-Európában szinte 
mindenütt fölvetette a szociáldemokrata pártok válságát 
(Duncan, 1985; Peterson-Thomas, 1986). Ezek a pártok a szá
zad első felében váltak establishmentpártokká, amikor a mun
kásosztályt kellett beemelni a parlamentáris politikába. Az osz
tályszavazatra alapozott pártpolitika azonban már 1945 után, a 
társadalom szociológiai karakterének átalakulásával lényegé
ben érvényét veszítette. A szociáldemokrata pártoknak nyitniuk 
kellett más -  nem osztályszinten hozzájuk kötődő -  társadalmi 
rétegek felé. Erre a lépésre azonban korántsem mindegyik nyu
gat-európai szociáldemokrata párt volt képes. A nyugatnémet 
SPD például hiába adta fel a marxizmus ideológiáját Bad 
Godesbcrg-i (1959) programjában, a hetvenes évek második fe
léig elég erőteljesen foglya maradt a hagyományos, osztály
szempontú politizálásnak. A párt múltja határt szabott az alkal
mazkodóképességnek: a Német Szociáldemokrata Pártnak nem 
voltak tapasztalatai például a középosztállyal való kapcsolatfel
vételben. Az adaptáció azoknak a pártoknak sikerült jobban, 
amelyek (például a svéd szociáldemokrata párt) korábban sze
reztek tapasztalatokat a középosztály mobilizálásában 
(Berman, 1997: 113).

De volt két további korlátja a német SPD (és még számos 
párt) hatékony alkalmazkodásának. Az egyik a globális gazda
sági, társadalmi és kulturális kihívás nyomában megjelenő 
posztmateriális értékrend és a hagyományos baloldali érték
rend konfliktusa, a másik a párt túlságosan erős szervezeti be
ágyazottsága,

Ami a posztmateriális értékrendet illeti (Inglehart, 1977, 
1981, 1990) megállapíthatjuk, a szociáldemokrata pártok szá
mára ekkor még túlságosan nagy és megválaszolhatatlan kihí
vás volt. A szociáldemokrata pártok szavazói köre a hagyomá
nyos -  materiális -  törésvonalakon fixálódott, és kevéssé vált 
mozgathatóvá a posztmateriális törésvonalon. Az a fajta prag- 
matikusabb irányvonal, amely a kilencvenes évek első felétől 
jellemezte a német szociáldemokráciát, noha természetesen 
igaz, hogy egy másik tekintetben (elmozdulás a mozgalmi poli
tizálástól a kormányzati szerep felé) nagyon is történt változás: 
1982-ig a szociáldemokraták kormányzati pozícióban voltak 
(Berman, 1997: 109). De kormányzati periódusuk végén nem.
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tudták lebonyolítani a neokonzervatív hullám szárnyán felnöve
kedő újkonzervatív pártokéhoz hasonló adaptálódási.

A hatékony alkalmazkodásban gátolta a szociáldemokráciát 
az a körülmény is, amelyet általában előnynek szokás nevezni: 
erős társadalmi beágyazottsága (bonyolult kapcsolatok a társa
dalmi szervezetekkel és a szakszervezetekkel). A mély szerve
zeti beágyazottság -  ami komoly ütőkártya volt évtizedekkel ko
rábban az elitpártokkal szemben -  ebben a helyzetben deficit
nek bizonyult, nem tett lehetővé rugalmas szervezeti alkalmaz
kodást (Kitschelt, 1994: 4). Az erős szervezeti hierarchia, az 
egymással is rivalizáló belső frakciók, platformok és személyek 
megakadályozták, hogy a külső strukturális kihívásokra gyors, 
hatékony válaszok szülessenek. Nem véletlen, hogy a német és 
az angol szociáldemokráciában nem mutatkozott olyan politikai 
személyiség, aki le tudta volna gyűrni a túlságosan erős hagyo
mányos vertikális struktúrából fakadó tehertételeket (Huneeus, 
1996: 433).

Ugyancsak azt is látni kell, hogy -  mint Frank L. Wilson rá
mutat alapvető tanulmányában -  az angol és a német szociálde
mokrata pártok gyenge hatásfokú alkalmazkodóképessége mel
lett ismerünk sikeres szociáldemokrata válaszokat is a hetve
nes-nyolcvanas évek fordulójától. A francia és a spanyol pél
dákra gondolunk. Mindkét példa azért érdekes számunkra, 
mert a baloldali pártok sikeres adaptációja szorosan összefügg 
azzal, ami a neokonzervatív pártok tartós sikerét eredményez
te: a személyiség szerepével.

Francois Mitterand 1972-ben került a Francia Szocialista 
Párt élére. Pártelnöksége korai szakaszában inkább balra vitte 
a pártot és sokáig elutasította az európai szociáldemokrata pár
tok osztálykompromisszumokra építő politikáját (Wilson, 
1994:276). Csak akkor történt változás a párt politikájában, ami
kor a kommunista baloldal pozíciói már nem jelentettek fenye
getést a kapitalista rend fenntartása szempontjából, azaz ami
kor a Francia Kommunista Párt feladta rendszerellenzéki alap
állását. A Mitterand-féle szocialista párt akkor adta fel korábbi 
ideológiai identitását, amikor egyértelműen a baloldal monopo
lizálójóvá vált (Wilson, 1994: 276).

Hasonlóan lényeges szerepet játszott Felipc Gonzalez Spa
nyolországban. Gonzalez 1974-ben lett a Szocialista Párt elnö
ke, és több mint fél évtized után -  a kis balpártokkal való integ
rálódás után -  sikerült konszolidálnia a pártot. A hetvenes évek 
végére a párt feladata ideologikus irányultságát és -  hasonlóan 
a francia szocialistákhoz -  pragmatikussá vált (Wilson, 1994: 
278).

Fölmerül a kérdés: lehet-e általánosítható tanulságokat le
vonni a fenti példákból, amelyekben két párt (a német és az an
gol) nem. ellenben két párt (a francia és a spanyol) sikeresen 
tudott alkalmazkodni? Valóban a szociáldemokrata pártszerve
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ződési metódus került-e válságba, vagy helyesebb azt monda
nunk, hogy valamennyi párt krízist élt át, amely elhasználódott 
a kormányzásban, illetve amely túlságosan is programfüggő 
volt [ahelyett, hogy felismerte volna a vezető személyiség(ek) 
szerepét].

Az általánosítható tanulság az, hogy már ebben a periódusban 
is szignifikáns összefüggés van egy párt sikeres, hatékony sze
replése és az olyan vezető kiválasztódása között, aki a párt al
kalmazkodását, belső reformját sokszor a párttagság vagy bizo
nyos belső csoportok ellenében valósítja meg. Angliában és Né
metországban egy konzervatív, illetve egy kereszténydemokra
ta politikus (Margaret Thatcher, illetve Helmut Kohl) testesí
tette ezt meg, Franciaországban és Spanyolországban azonban 
a nyolcvanas években nem voltak ilyen politikusok a jobbolda
lon. Közismert, hogy mind a két országban erősek voltak a jobb
oldali tradíciók (de Gaulle), illetve Spanyolországban egyene
sen a félfasiszta hagyományok (Franco-rendszer).

A hetvenes-nyolcvanas években ezen országok tapasztalatai 
igazolják azt a tézisünket, hogy a politikai verseny formálásá
ban eltérő karakterű pártok vesznek részt. A legfontosabb ta
pasztalat azonban az, hogy a változó külső körülményekhez va
ló sikeres alkalmazkodás egyben a demokratikus rendszer sta
bilizálódását is jelentette (Wilson, 1994: 280). Az említett négy 
országban egy-egy jelentőssé növekedő pártvezető vezetésével 
történt meg a demokrácia új kihívásaihoz való adaptáció. Ez 
sokszor a pártdemokrácia sérelmével járt. De a pártvezetóknek 
nem kisebb feladattal kellett megbirkózniuk, mint hogy modem  
pártokat hoznak létre. A tömegpárti korszakból megőrzött több 
százezres, sőt milliós párttagság és a különféle párttestületek 
komoly döntési jogosítványai kerültek szembe a szavazatmaxi
malizálás -  sokszor a párttagság akaratával szemben álló -  kö
vetelményével. Az újonnan előlépő pártvezetők egy személyben 
szimbolizálták a régi típusú pártszerveződési mód válságát és 
az igényt a domináns versenypozíció megszerzésére.

(A kilencvenes évek és a mediatizált politika kihívása) A ki
lencvenes évek újdonsága a korábbiakhoz képest, hogy meg
szűnt a bipoláris világrend, a pártok fejlődése már közvetetten 
sem kötődik az egymással alapvető ideológiai ellentétben álló 
nagyhatalmi tömbök realitásához. A hetvenes-nyolcvanas évek
ben Nyugat-Európában számos párt azért nem kerülhetett kor
mányra, mert az általuk képviselt alternatíva nem illeszkedett a 
demokráciák ideológiai céljaihoz. Nem véletlen például, hogy 
az angol Labour Party csak a bipoláris világrend bukása után 
találta meg a baloldal versenyképességét újra biztosító vezető
jét, míg a korábbi évtizedekben a politikai napirendet a toryk 
politikai elképzelései formálták. Ugyanakkor tény, hogy a 
Labour a „nehéz években” (Margaret Thatcher kormányai) ala
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pozta meg a túlélés és a későbbi kibontakozás feltételeit. A ha
gyományos osztálybázis, bár jelentősen csökkent, de kitartott, s 
ehhez sikerült újakat és fiatalabbakat szerezni. Az 1990-es 
években a Tory Párt tagjainak kevesebb, mint 5%-a 35 év alatti 
(Garnett-Gilmour, 1998: 128).

Ahogyan a hetvenes évek végén a toryk alkalmazkodtak job
ban a kihívásokhoz, a kilencvenes évek közepére a Labour al
kalmazkodóképességében felülmúlta a konzervatívokat. Lát
nunk kell azonban azt is, hogy a több cikluson átívelő kormány
zás (ami persze minden párt fontos célja) komoly hátrányt is je 
lent, hiszen kormányzati pozícióból nagyon nehéz az alkalmaz
kodás hatékony stratégiáit megtalálni. Margaret Thatcher és 
szellemi környezete hosszú évekkel a kormányra kerülés előtt 
alapozta meg az új típusú pártszervezetet, szorította vissza a 
„régivágású” konzervatívokat, vette körül magát hatékonyság
növelő szakértőkkel, illetve dolgozta ki az 1975-től uralomra ju 
tó politikai napirendet (Csizmadia, 1998). Ez a körülmény pedig 
ráirányítja figyelmünket arra a Wilson által is hangoztatott ösz- 
szefüggésre, hogy a pártok adaptációja soha nem passzív, köve
tő, hanem mindig vannak szubjektív, sőt manipulatív aspektu
sai is (Wilson, 1994: 281). Nem hagyhatjuk tehát figyelmen kí
vül, hogy a pártoknak nem elegendő felismerni, hogy változni
uk kell, elegendő tudatossággal, személyi-tudatos erőforrással 
és manipulációs technikák tárházával kell rendelkezniük, hogy 
a felismerést végre is tudják hajtani. Tony Blairnek és Silvio 
Berlusconinak sikerült ezt a legpregnánsabban végrehajtani a 
kilencvenes években.

A blairizmus sokszorosan bemutatott jelenség, s ez felment a 
részletesebb tárgyalás alól (Hennessy, 1998, Foley, 1993, 
Körösényi, 2000; Szigetvári, 2001, Birkás, 2001; Mándi, 2000). 
Az az alkalmazkodás, amit a blairizmus jelent, természetesen 
sokféleképp értelmezhető. Mándi Tibor például (Mándi, 2000: 
66) úgy látja, hogy „a harmadik út (...) lényegét az angolszász 
baloldali pártok centrista újjászületésében ragadhatjuk meg, 
ami egyúttal az elmúlt évtizedek konzervatív (új baloldali) for
dulatának konszolidációját is jelenti". Ez a vélekedés nem áll. 
messze Katznak attól az álláspontjától, hogy például egy kar- 
tellpárt a gyűjtöpárt „beteljesedése” is (Katz, 2001: 287), és ál
talában egy új párttípus mindig beteljesíti az előző korszakra 
jellemző párttípust. De egyben reakciót is vált ki. A Mándi-féle 
interpretációban ez az utóbbi belátás hiányzik. Mint ahogy ez a 
megfontolás hiányzik Körösényi elemzéséből is (Körösényi, 
2001), aki a kormányzásra is kiterjeszti a prezidencializálódás 
kategóriáját, és egyáltalában nem foglalkozik azzal, hogy egy 
prezidenciális típusú párt (illetve az abból kinövő kormánymo- 
dell) milyen reakciókat válthat ki a politikai ellenfelekből.

Míg Angliában egy hosszú ideig ellenzékbe kényszerült pártot 
kellett alkalmassá tenni a kormányzásra (miközben- a pártrend
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szer jellege változatlan maradt), Olaszországban az egész hagyo
mányos pártrendszer összeomlott, a régi pártok egy része meg
szűnt vagy alapvetően átalakult. A Berlusconi-jelenség nem len
ne értelmezhető, ha az 1945 utáni olasz politikai rendszer 1990 
utáni szétesésétől elválasztva elemeznénk. Másrészről még két 
körülményre kell utalnunk. Ahogyan az 1970-es és 80-as évek
ben is alapvető volt a külső társadalmi-gazdasági kihívás, úgy a 
kilencvenes években is az. Berlusconi Forza Italiája a kilencve
nes évek közepén „egy kísérlet a teljés körű strukturális-szerve
zeti adaptációra, amelyet a gazdasági, társadalmi és kulturális 
modernizáció vált ki” (Seisselberg, 1996: 722). Ennek a folya
matnak a lényege, hogy erodálódnak a hagyományos szubkultú
rák, tért vesztenek a régi nagy társadalmi csoportok, azaz meg
változnak a társadalom integrálásának feltételei.

A másik körülmény pedig a mediatizáció. Olaszország Euró
pa egyéb legmediatizáltabb társadalma, az emberek -  más or
szágokkal összevetve -  itt töltik el a legtöbb időt a képernyő 
előtt. A Berlusconi-párt erre a specifikus olasz helyzetre (is) tá
maszkodva jöhetett létre és koncentrálta erőforrásai jelentős 
részét a pártvezér médiaimázsának megteremtésére. Termé
szetesen a jelenség mélyén ennél is többről van szó. Ellentétben 
a hetvenes évekkel (amikor a pártoknak még nem ' egy 
mediatizált korban kell tanúbizonyságot tenniük alkalmazkodó
képességükről), a kilencvenes években a pártok a médián ke
resztül léteznek igazán: „az elektronikus média helyettesíti a 
tradicionális nagy társadalmi csoportokat, mint a társadalom 
közvetítő hatalmait” (Seisselberg, 1996: 720; lásd még Fricz, 
2001: 22). Ez a megközelítés űj fényben világítja meg a híres 
Katz-Mair-tézist a kartellpártok államba való beékelődéséről. 
Katz és Mair ugyanis azt állították, hogy a kartcllpárt elveszíti 
kapcsolatát a civil társadalommal, de egyben meg is teremti a 
maga kihívóit az antipártok (mozgalmak), illetve a radikális 
pártok személyében. Ha azonban valóban arról van szó, hogy a 
társadalom nem tűnt el a politikából, hanem a média helyette
síti, akkor felvetődik, hogy egy ilyen kihívás milyen alkalmaz
kodási és manipulációs technikára ösztönzi a pártokat. Hiszen 
egészen másfajta alkalmazkodóképességet követel, ha egy párt 
a médiában -  egy vagy néhány eladható vezéregyéniségével -  
próbálja „előállítani” és befolyásolni a társadalmat, mint ha egy 
párt hagyományosan nagy témákra, programokra koncentrál, 
és másodlagosnak tekinti a politika mediatizált szimbolikus vi
lágát. Kay Lavvson policy-centrikus, illetve hatalomkereső pár
tok szembenállását jelzi (Lawson, 1994: 287), és valóban: a ma
gyar helyzetet vizsgálva is hasonló benyomásunk van.

A fentiekből -  a magyar pártok változási dinamikáját bemuta
tó elemzés előtt -  egyetlen következtetést szeretnénk levonni. 
Ez pedig az, hogy a külső kihívásra a pártok aktív válaszokat 
igyekeznek adni, ami nem jelenti azt, hogy valamennyi párt
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egyformán sikeresen is teljesíti ezt a feladatot. Az alkalmazko
dási folyamat egyik lényeges fokmérőjévé válik a többségbe ke
rülés igénye, tehát a pár excellence hatalmi szempont. A média 
azért értékelődik fel, mert létező és elérhető társadalmi csopor
tok híján lehetőséget teremt egy virtuális társadalmi kapocs lét
rehozására. E virtuális társadalmi kapcsolatot pedig az államo- 
sodott pártoknak is elő kell állítaniuk valahogyan. Talán nem já 
runk messze az igazságtól; ha azt mondjuk: a váltógazdáság je 
lenlegi trendjei és a mediatizált kor követelményeihez való al
kalmazkodás között szoros összefüggés van. De a magyar példa 
segítségével nem csupán erre kívánunk rámutatni.

ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG ÉS PÁRTVERSENY 
MAGYARORSZÁGON

A pártverseny úgynevezett „normál” és úgynevezett „forradal
mi” állapotai -  mint láttuk -  Nyugat-Európában sokszor egy
másba folynak, de ennek megvan az az előnye, hogy a felek 
megtanulják a folyamatos mintaadás, mintakövetés váltakozó 
szerepeit. Az alkalmazkodóképesség voltaképp annak felisme
rése, hogy nincsenek végleges, kibérelt szerepek; aki egyszer 
„elhúz” a többiektől, mert gyorsabban és komplexebben adap
tálódott a környezet és az ellenfelek támasztotta kihívásokhoz, 
nem lehet biztos abban, hogy ellenfelei nem lesznek maguk is 
tanulóképesek és -  megfordul a trend.

A magyar pártok alkalmazkodási folyamatainak vizsgálata
kor természetesen el kell tekintenünk az ilyen típusú történel
mi és szocializációs tapasztalatok bemutatásától. Kiindulópont
ként le kell szögeznünk, hogy Magyarországon és Kelet-Közcp- 
Európa többi országában a pártok az egypárti diktatúrákból 
nőttek ki, ami persze korántsem újszerú megállapítás, de még
is rendkívül komoly jelentősége van. Magyarországon legalább
is három periódusban formálódott ki az az adaptációs kapaci
tás, amely a jelenlegi pártverseny mintáit is formálja. Az elsőt 
késő Kádár-kori elitadaptációnak, a másodikat a pártosodás 
„normál állapotának”, a harmadikat az alkalmazkodás „forra
dalmi” periódusának fogom nevezni.

Az elitek alkalmazkodóképessége a késő Kádár-rendszerben

Először is válaszolnunk kell a rra  a kérdésre, hogy miért kever
jük bele az elemzésbe a pártosodás előtti korszakot, illetve az 
eliteket. Hiszen ha szigorú terminológiai és módszertani köve
telményeket alkalmazunk, az összehasonlítás valóban nehezen 
végezhető el az elitcsoportok laza mozgalmi szerveződései és a
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pártok között. Az összevetésnek azonban nem az adja az alapját, 
hogy összekevernénk ezt a két fenomént. Hanem az, hogy az 
elitcsoportok olyan alkalmazkodási stratégiákat formáltak ki a 
nyolcvanas évek második felében, amelyek alapvető hatással 
voltak a pártosodás „normál folyamataira”, sőt, amelyek a pár- 
tosodás mindmáig tartó „forradalmi” periódusát is értelmezhe
tővé teszik.

Még egy szempontból lehetne kifogást emelni az alkalmazko
dási folyamatok diktatúra- és demokráciabeli összehasonlítása 
ellen. Nevezetesen azért, mert az egyik diktatúra, a másik de
mokrácia. A diktatúra kategóriájával azonban vigyáznunk kell, 
mert a hozzá tapadó fogalmak (paternalista, puha, engedékeny 
stb.) nem magyarázzák meg ennek a hatalomgyakorlási típusnak 
és kormányzati rendszernek az adaptív készségét. Márpedig én 
azt állítom, és ezt másutt bővebben kifejtettem (Csizmadia, 
2001), hogy a késő Kádár-korszak már egy diszkurziv diktatúra 
volt, elitcsoportok formális és informális vitafolyamatában és a 
döntéshozatalra való növekvő befolyásában nyerte el értelmét. 
Ellentétben az első részben bemutatott nyugati példákkal, ame
lyekben pártok igyekeztek mind teljesebben adaptálódni a korai 
globalizáció és a neokonzervatív ideológia kihívásaihoz, Ma
gyarországon -  más csoportok nem lévén -  az uralkodó párt és a 
közbeszéd befolyásolására képes elitek alkalmazkodtak.

Említett könyvemben ezt az alkalmazkodási folyamatot mind 
ideologikus (a Nyugat-percepció dinamikus változása), mind in
tézményes (új, nyugatos orientációjú elemző intézetek stb.) sí
kon demonstráltam. Ez az alkalmazkodási folyamat, amely 
Nyugat-Európa pártjainál szelektív stratégiákat eredménye
zett, Magyarországon viszonylagos egyöntetűséget produkált. 
Míg a nyugati példák különböző párttípusok megjelenését, a 
pártvezetők szerepének növekedését, a pártok és a társadalom 
kapcsolatának felbomlását mutatják, addig Magyarországon 
egy alkalmazkodási „bumm” volt; valamennyi releváns elit 
nyugatosodott, de mivel pártkeretek nem álltak a rendelkezés
re, egy frontvonal jött létre: a nyugatos elit és a konzervatív 
pártvezetés között. Ezt az örökséget vitte tovább az elit akkor, 
amikor a nemzetközi felvételek, illetve a hazai társadalmi, poli
tikai és jogi változások lehetővé tették pártok alapítását.

A korai pártosodás mint „normál állapot”

A többpártrendszer kialakulásának kezdettől megvolt az a te
hertétele, hogy a pártok egyenesen az értelmiségi elitstratégiák 
meghosszabbításaként jöttek létre, illetve -  ebből is következő
en -  nem a nyugat-európai klasszikus törésvonalakra épültek, 
azaz a pártosodást nem a szociális és gazdasági'érdekek moti
válták elsősorban. G. Márkus György (G. Márkus, 1997: 111)
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úgy látja, hogy ezek a törésvonalak léteztek ugyan, de a kultu
rális-értelmiségi megosztottságok maguk alá gyűrték a szociá
lis-gazdasági törésvonalat és a magyar pártrendszer már 1990- 
ben „befagyott”. Hasonlóképpen foglal állást Fricz Tamás is 
(Fricz, 2000: 64), aki szerint a Lipset-Rokkan-tézis nem alkal
mazható a magyar pártosodás értelmezésében, hiszen nem tá r
sadalmi eredetű törésvonalak formálták a párttagoltságot. Ezek 
a vélemények azonban nem vesznek tudomást arról, hogy a 
rendszerváltás idejének pártosodása egy korábban felhalmozott 
elitstratégiát szentesített: a nyugatos gondolkodást. A pártoso
dás sikertelen lett volna, ha az elitek a pártosodást megelőzően 
nem jutnak legalább minimálkonszenzusra egymással az új, de
mokratikus rendszer alapértékeit és intézményeit illetően. A 
társadalmi törésvonalakra való „ráépítkezés” elutasítása tehát 
annak a konszenzuális stratégiának az eredménye, amelynek 
révén az elitek egyrészt elvégezhették saját ideológiai-gondol
kodási reformjukat, másrészt képesekké váltak erodálni a mo
nolitikus hatalmat.

Különbséget kell tennünk tehát két megközelítés között. Az 
egyik szerint voltak társadalmi törésvonalak, de az elit meggá
tolta ezek kifejlődését és ezáltal kulturális dimenzióba zárta a 
pártpolitikát. A másik megközelítés szerint -  s ezt vallom ma
gam -  léteztek ilyen törésvonalak, és az elitek nem azért nem 
építettek rájuk, mert kulturális dimenzióba (népi-urbánus el
lentét) akarták kényszeríteni a pártpolitikát. Hanem azért, mert 
az elitek által létrehozott pártok 1989-1990-ben egy alkalmaz
kodóképességükről tanúskodó konszenzust intézményesítettek: 
Magyarországnak nyugati országgá kell válnia. Nem a már ko
rán felbukkanó népi-urbánus ellentét akadályozta meg a társa
dalmi törésvonalak kihordását, hanem az elitcsoportokból kifej
lődő pártok által képviselt konszenzuális magatartás.

Ennek a konszenzuális magatartásnak éppen az volt a lénye
ge, hogy a mély társadalmi és strukturális ellentéteket nem kell 
túlpolitizálni. Két okból is ez volt a korai pártok szemlélete. Az 
egyik ok szociológiai. A nyolcvanas évek magyar szociológiája 
számos tekintetben hasonló következtetésre jutott, mint a nyu
gati. Nyugat-Európában -  mint láttuk -  a pártok alkalmazkodá
si hullámaiban bőven szerepet játszott a társadalom átalakulá
sa: a hagyományos osztályszerkezet felbomlása, a szolgál
tatószektor szerepnövekedése, a kollektív mobilizáció helyett az 
individuális életstratégiák kialakulása, a posztmateriális gon
dolkodásmód, majd -  a kilencvenes években -  a hatalmas lépté
kű médiatizáció. A magyar szociológusok is jelezték, hogy a ha
zai társadalomszerkezetben is változások állottak be: megszűn
tek a hagyományos osztályok és rétegek. Gombár Csaba 
(Gombár, 1984) egyenesen úgy fogalmazott: nem is biztos, hogy 
a magyar társadalomnak van szerkezete. Nem véletlenül ala
kultak többnyire gy új tőpártok 1989-1990-ben: egyetlen párt



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2001. 4. szám 43

sem akarta vállalni azt a kockázatot, hogy egy létezőnek vélt ha
gyományos társadalomszerkezet törésvonalaira építkezik.

Másfelől a magyar pártosodásnak megvolt a konszenzuális po
litikai tartalma is. A nyolcvanas évek elitcsoportjainak nyugatos 
alkalmazkodását a Bibó István-féle (Bibó, 1986) határolt forra
dalom elmélete tette lehetővé. A határolt forradalom elsősorban 
nem társadalmi, hanem politikai-hatalmi cselekvési iniciatíva 
abból a megfontolásból kiindulva, hogy csak egy minden rele
váns politikai riválist (így a régi hatalmi pártot is) magában fog
laló mérsékelt átmenet hozhat csak kibontakozást. Ez a program 
ugyancsak nem tette lehetővé, hogy a kialakuló pártok mély tá r
sadalmi kapcsolatokat és identitást keressenek maguknak.

Mindezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy az alkal
mazkodóképesség kialakult-örökölt mintái és technikái egészen 
egyszerűen korlátokat is állítottak a pártok elé. A pártosodás 
„normál állapota” a hatalomváltás konszenzuális természetéről 
szólt, illetve arról, hogy a pártok megegyeznek a demokrácia in
duló feltételeiben és viselkedési formáiban.

Természetesen nem azt állítom, hogy a létrejövő pártok egy
szerűek lettek volna szervezeti, ideológiai vagy egyéb értelem
ben. Elemzők már korán észrevették ezeket -  a keletkezés idő
pontja által meghatározott -  különbségeket, de úgy látták, az 
1990-es választások megszüntetik a keletkezés körülményeiből 
fakadó különbségeket és homogenizálják majd a pártokat (Ágh, 
1990: 14). Nagyon érdekes, hogy vannak szerzők, akik a kelet- 
közép-európai országok korai pártjait leírhatónak tartják a 
Lipset-Rokkan- törésvonalak mentén. Hirata Takesi ilyen, ipa
rosodás előtti törésvonalakra építkező pártoknak tekinti az etni
kai, a paraszt.- és a felekezeti pártokat (Takesi, 2000: 76). Takesi 
elemzései nyomán az is világossá válik, hogy ezek a pártok 
azért tartozhattak bele a pártosodás folyamatába, mert -  a mi 
fogalmunkkal -  ők is a korábbi rendszer mérsékelt megváltoz
tatására szövetkezett erők közé tartoztak. A legtöbb kelet-euró
pai országban nem az volt a lényeg, hogy ezek a pártok feleke
zetiek vagy nevükben hordozzák a „parasztság” szót, hanem az, 
hogy részesei voltak az elitből kinövő pártoknak, szereplői a ré
gi hatalom mérsékelt átadását intézményesítő kerékasztal-tár
gyalásoknak.

A pártosodás „forradalmi” hulláma

Míg a korai pártosodás lényegében a késő Kádár-kori elitek 
szemléletét, értékrendjét és alkalmazkodási stratégiáit intéz
ményesítette, a későbbi fejlemények már nem (vagy csak rész
legesen) magyarázhatók meg a korai konszenzuális magatartás
ból. A dolgozat további menetében elemzem majd azokat az 
okokat, amelyek miatt megbomlott a korai „egység”, és a



CSIZMADIA ERVIN 44

konszenzuális magatartásformáit a diss/enzus magatartásfor
mája váltotta fel. Most elöljáróban arra utalnék csak- 
, hogy a hazai politikatudományon belül érdekes vita bontako
zott ki a kilencvenes évek közepén a pártok társadalmi beágya
zottságáról. Ez a vita a körül a kérdés körül forgott, hogy a fen
tebb említett törésvonalak mennyire osztják meg a pártokon kí
vül a szavazópolgárokat. A témában a legmarkánsabb véle
ményt Körösényi András (Körösényi, 1996/a: 81) képviselte, aki 
szerint: „A vallásosság, a kommunista rendszerbe való integ>- 
ráltság és a falu-város tagoltság nemcsak a politikai elitet, ha
nem szélesebb, objektív szociokulturális jellegzetességekkel bí
ró társadalmi csoportokat is elválaszt egymástól”. Körösényi 
persze ezzel nem valamiféle determinisztikus kapcsolatot téte
lez fel politikai és társadalmi törésvonalak között, hiszen „a 
pártrendszer kialakulása összefügg a társadalom makroszo- 
ciológiai-szociokulturális tagolódásával, de még inkább azzal, 
hogy ebből a politikai mobilizáció során a politikai aktorok me
lyeket mélyítik politikai törésvonalakká” (uo.: 84).

Ez a megközelítés merőben új szempontokat vet fel. Először 
is az aktorok szubjektív szándékait illetően. Láttuk a nyugat-eu
rópai pártok esetében is a szubjektív tényezők szerepét* Nyil
vánvaló: a magyar rendszerváltás korai pártosodásában az elit
ből rekrutálódott pártok szubjektív szándéka az volt, hogy a tá r
sadalmi törésvonalakat ne politizálják túl. Okként említhetjük 
meg, hogy a politikai mobilizáció technikái és stratégiái nagyon 
korai szakaszban tartottak, azaz a pártok szubjektív érdekeivel 
lényegében egybeestek. Hatékony politikai mobilizációra csak 
akkor nyílik mód, ha a párt professzionalizálódik, vezető
kiválasztási folyamatában a primőrén politikai elvek érvénye
sülnek, és persze, ha az adott párt mögött állnak mobilizálható 
társadalmi csoportok. A szubjektív szándék semmit sem ér, ha 
a pártnak nincsenek társadalmi tartalékai.

A Körösényi-tételben rejlő számunkra legfontosabb felvetés, 
hogy a három fogalom (alkalmazkodás-mobilizáció-társadalmi 
törésvonal) kontextust teremt. Ezzel maximálisan egyetértek. 
Ellentétben ugyanis azzal a korábban idézett nézettel, hogy a 
magyar pártok működését kezdettől rossz irányba viszik, meg
terhelik a kulturális-mentális konfliktusok, úgy gondolom, itt 
egyértelműen a pártversenyból, annak logikájából, nem pedig 
diffúz értelmiségi magatartásokból következő ellentételekről 
van szó. Azt is mondhatjuk, hogy a pártverseny megváltozott 
jellegéhez a pártok úgy alkalmazkodnak, hogy a létező társadal
mi törésvonalakból szelektíve válogatnak, ha tetszik: manipu
lálják azokat.

De mindezt hogyan hozhatjuk össze azzal a fentebbi állítással, 
amely arról szólt, hogy a magyar társadalom hagyományos 
struktúrája, szerkezete alig megragadható? Ha nem világos a 
szerkezet, hogyan tudnának erre  építeni a pártok?
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Először is látnunk kell, hogy mást jelent, ha egy társadalomnak 
a politikától függetlenül alakult át a hagyományos szerkezete, és 
mást az, ha a politikai mobilizáció felől nézzük. Másodszor szól
nunk kell a magyar társadalom látens pilléresedéséről, aminek 
gondolatát Enyedi Zsolt vetette fel. Enyedi a pilléresedés kategó
riáját az egyoldalú modernizációs elméletek kritikájaként in
terpretálta, amikor azt állította, hogy a modernizáció éppen hogy 
nem csupán a társadalmi alrendszernek elkülönülése és diffe
renciálódása, hanem a különböző társadalmi szférák összekap
csolódása. „A pilarizáció folyamatának ismerete és számításba 
vétele azzal kecsegtet, hogy jobban megértjük az egész moderni
zációs várakozásokat keresztbe metsző magyarországi jelensé
geket” (Enyedi, 1993: 45). Ez az állítás önmagában is „forradal
mi”, hát még, ha hozzátesszük azt a másikat, hogy „a szubkultu
rális, világnézetileg kötött intézmények létrehozását célzó spora
dikus kísérleteket együtt tudjuk kezelni, hogyha egy, a szegmen
tált társadalmak kialakulása felé vezető hipotetikus út elejére 
helyezzük” (uo.: 41). Enyedi gondolatmenetét a XX. századi ma
gyar történelemnek arra az előzményére alapozza, hogy az agrá
riusok, a katolikusok, a liberálisok, a szocialisták, sőt a szélső
jobb is külön, fejlett intézményrendszerrel rendelkezett. Lehet
séges -  véli 1993-ban -, hogy a rendszerváltás utáni Magyaror
szágon is megelevenedik ez a régi intézményrendszer és a hozzá 
kapcsolódó mobilizációs technikák gazdagon burjánzanak.

A felvetést azért is kellene nagyon komolyan vennünk (habár 
Enyedi, tudomásom szerint, némileg eltávolodott ettől a gondo
latától), mert segítségével valóban értelmezni tudjuk a pártoso- 
dás -  általunk „forradalminak” nevezett -  második szakaszát. 
Ebben a második szakban ugyanis lényegesen direktebb mód
szerekkel történik a mobilizáció, mint az elsőben, s ebből adó
dik a színre lépő szereplőknek a rendszerváltás időszakainál jó
val szélesebb köre. A nyolcvanas évek végén mobilizációról 
professzionális értelemben nem beszélhetünk. Mobilizálni csak 
nyilvános politikai térben lehet, a késő Kádár-kor diskurzusai 
ellenben jórészt informális közegekben zajlottak. Inkább infor
mális gondolati mobilizációról beszélhetünk, a szellem, a gon
dolkodás felszabadításáról, nem pedig konkrét társadalmi cso
portok mozgósításáról. Ilyen konkrét társadalmi csoportok per: 
sze ma sem nagyon vannak; a már említett Takesi igen érdekes 
megfigyelést tesz, amikor azt mondja: „a közös társadalmi vo
násokkal és értékekkel rendelkező csoportok nem kötődnek 
szervezetileg a pártokhoz” (Takesi, 2000: 82). Ezzel szemben 
„inkább az informális közösségek kötik hozzá a társadalmi tö
résvonalakat a pártokhoz” (uo.: 83).

Míg a rendszerváltás előtt az informális viták (és kapcsolat- 
felvételek) biztosították az elitek alkalmazkodásának leghaté
konyabb formáit, addig a pártfejlődés jelenlegi szakaszában 
formális és informális pillérek, közösségek elevenülnek meg,
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válnak mobilizációs stratégiák célpontjává. Vége szakadt az ún. 
normál állapotnak, amely a konszenzusra, a mérsékelt átmenet 
végrehajtására épült. Ebben a szakaszban a pártoknak a szava
zatmaximalizálásra kell törekedniük. A rendszerváltás gyűjtő
párti modellje ma már nem eléggé plauzibilis, illetve ki kell 
egészíteni újabb komponensekkel, az önreprezentáció, a mozgó
sítás új stratégiáival.

Sok elemző véli úgy, hogy ebben -  a nagyjából 1998-tól kezdő
dő -  újabb pártfejlődési szakaszban nem csak a konszenzuális 
értelmiségi magatartás technikái erodálódtak, de maga a de
mokratikus rendszer stabilitása is veszélybe került. Az értéke
lők a Fidesz által alkalmazott eljárásokat, intézkedéseket hoz
zák fel példaként, Az elemzőknek -  akik gyakran a publiciszti
ka műfajában marasztalják el a Fideszt -  annyiban igazuk van, 
hogy a Fidesz, illetve a politikusgarnitúra, amely benne szerep
hez ju t az alkalmazkodóképességnek egy, a liberális és a szoci
alista oldaltól merőben eltérő mintázatát alkalmazza. Ezt a 
„másságot” aforisztikusan szimbolizálta a Fidesz 1998-as vá
lasztási jelszava: „kormányváltásnál többre, rendszerváltásnál 
kevesebbre van szükség”.

Az alkalmazkodóképesség ugyanakkor kétoldalú dolog. Egy
felől a sikeres alkalmazkodás segítheti a pártot céljai és szándé
kai hatékonyabb képviseletében; másfelől akadályozhatja, ne
hezítheti ellenfelei alkalmazkodását. Törvényszerű, hogy -  mint 
a nyugati példákban láttuk -  egy-egy pártvezető vezetésével, 
hosszabb távra sikeres lehet egy párt, ha az a pártvezetó kellő
en elfogadott, hiteles, van bátorsága a belső reformokhoz és a 
külső körülmények is kedveznek neki.

A pártfejlódés „forradalmi” periódusaiban, amikor egy (vagy 
több) párt hirtelen új karakterrel, szervezeti és személyi kom
binációkkal próbálkozik, felmerülhet a lehetősége annak, hogy 
a pártfejlődés „normál korszakában” kialakult konszolidáció sé
rül. Erre azért kell felhívni a figyelmet, mert a pártok (sok más 
tevékenységük mellett) gondoskodnak a politikai rendszer kon
szolidálásáról. Konszolidáltnak az a politikai rendszer nevezhe
tő, amelyben kikristályosodtak a politikai viszonyok és a konf
liktusmegoldó folyamatok mintái. „Egy politikai rendszer akkor 
tekinthető konszolidáltnak, amikor a politikai harcoknak beha
tárolható a kimenetele, amikor a főbb szereplők védettek a kap
csolataik egyensúlyát veszélyeztető törekvésekkel szemben, 
amikor a társadalmi konfliktusokat stabil intézmények csator
názzák” (Enyedi, 1998: 6). A továbbiakban igyekszem kimutat
ni, hogy miközben Magyarországon a pártrendszer koncentrá
ciója zajlik (Tóth, 2001), a pártok egy részének adaptációs hul
láma erőteljesen korrigálja a politikai rendszer konszolidációjá
ra vonatkozó eddigi pártviszonyokat.
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Az alkalmazkodás alternatív mintája: a Fidesz a magyar 
pártrendszerben

A fenti elemzésből következik, hogy a magyar pártrendszer 
alapjainak lerakásában azoknak a pártoknak jutott a legna
gyobb rész, amelyeknek tagjai valamilyen formában részesei 
voltak a késő Kádár-korszak diszkurzív diktatúrának, s akik 
szellemi síkon a leginkább inspirálták a radikális, ám keretek 
között tartott rendszerváltást. Nem véletlen, hogy a rendszer- 
váltás az MDF és SZDSZ elitjét értékelte fel, a rendszerváltó or
szágnak mind a két póluson olyan erőkre volt szüksége, ame
lyekről a társadalomnak volt ismerete. E két párt elődmozgal
mai alkalmazkodtak a legadekvátabban a nyolcvanas évek utol
só feléhez, ezen mozgalmak tagjai hozták létre azt a magatar
táskészletet és politikai stílust, amely az átmenet irányadó nor
májává vált. Fentebb már kifejtettem, hogy hibásnak tartom azt 
az interpretációt, amely szerint a kulturális megosztottság volt 
a rendszerváltás lényege. Érvényesebb az a magyarázat, hogy 
tulajdonképpen a konszenzuális elitmagatartásra támaszkodó 
új pártok teremtették meg a politikai rendszer konszolidált mű
ködésének feltételeit.

A magyar pártosodás azonban nem lezárult, hanem lényegé
ben újraindult a rendszerváltás után. E tekintetben kulcsszerep
lőnek kell tekintenünk a Fideszt. A Fidesszel kapcsolatban há
rom megjegyzést kell előrebocsátanunk. Az első: a Fidesz gene
rációs pártként, a késő kádári elitek által „működtetett” 
diszkurzív diktatúrából kimaradva jelent meg a pártpolitikai 
arénában. Képviselői nem estek át azokon a szocializációs folya
matokon, mint az egyes késő kádári elitcsoportok képviselői, így 
az ő számukra az első alkalmazkodási kihívást az általuk „bur
kolt nagykoalíciónak” vélt MDF-SZDSZ együttműködés jelentet
te. A második: a Fidesz kezdettől fogva sajátos liberalizmus
felfogással rendelkezett, amely jelentős pontokon eltért a másik 
liberális párt liberalizmusképétől (Csizmadia, 1999). Végül a 
harmadik: nem ritka nemzetközi viszonylatban sem, hogy van
nak bal- és vannak jobboldali liberális pártok. Ez utóbbiak „saját 
pártrendszerük legjobboldalibb pártjai, még a konzervatív, illet
ve kereszténydemokrata pártok is balra helyezkednek el tőlük” 
(Tóth, 2001: 131). Ez utóbbit azért is kell hangsúlyoznunk, mert 
sokak számára meglepőnek tűnik az a váltás, amelyre a Fidesz 
vállalkozott, hogy ti. -  1993 végétől -  a baloldalról átment a jobb
oldalra. Tóth Csaba remek, dolgozata alapján azonban egyértel
mű, hogy a Fidesz a jobboldali liberális minősítést érdemelte vol
na kezdettől fogva, ami potenciálisan magában hordozta a későb
bi fejleményeket, már ti. azt, hogy -  a nemzetközi trendeket kö
vetve -  a Fidesz a legjobboldalibb párttá.válik Magyarországon.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy miért nem vált való
di jobboldali párttá a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar
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Demokrata Fórum és a Független Kisgazdapárt (az első koalí
ció tagjai)? A válasz az, hogy gyenge alkalmazkodóképességük 
miatt. A három kormánypárt közül ugyanis kettőnek a tevé
kenysége kimerült saját történelmi jellegének és érdemeinek 
kidomborításában, az MDF-et pedig felemésztette a kormány
zás. Egyik kormánypártnak sem volt ideje, hogy felkészüljön a 
kormánypárttá válással járó kihívásokra. A nyugati példák java 
része azt mutatja, hogy a sikeres alkalmazkodás elöiskolája az 
ellenzéki periódus kihasználása (Margaret Thatcher), a nagy- 
politikai lépések előzetes tartományi szintű kipróbálása 
(Helmut Kohl) vagy -  már kormányon -  a nagyon erős szemé
lyes elszántság a belső reformok végrehajtására (Mitterand, 
Gonzalez). Az MDF politikai elitjét volt mozgalmárok, értelm i
ségiek alkották, akik talán nem is adaptálódhattak volna a kor
mányzás által támasztott komplex kihívásához. Hatványozot
tabban igaz ez a másik két koalíciós partnerre, amelyek elviek
ben nagy történelmi pártok örökösei voltak, a valóságban azon
ban alig találtak utat a mögöttük álló szavazórétegekkel való 
kapcsolatok tartóssá tételéhez. Nem véletlen, hogy a három 
pártból kettő (FKGP, KDNP) később marginalizálódott és az 
MDF lényegében integrálódott a Fideszbe.

A Fidesz -  mindazokon túl, amit már elmondtunk -  azért é r
hette el későbbi sikereit, mert a rendszerváltó pártok közül 
egyedülálló alkalmazkodási igénnyel rendelkezett. Az igény 
természetesen még nem stratégia. Az igény pedig abból a felis
merésből fakadt, hogy a Fidesz nem társadalmilag beágyazó
dott párt (mint az MSZP), ezért neki nem lehetséges stratégia a 
törzsszavazók automatikus mobilizációja. Ugyanakkor a Fidesz 
számára éppen az 1994-1998 között kormányon lévő MSZP 
szerveződési módja és szavazatszerzö képessége jelentette a ki
hívást. 1990 és 1998 között az MSZP -  egyszer ellenzékben, egy
szer kormányon -  képes volt arra, hogy mozgósítsa a néhai 
MSZMP szavazóinak jelentős részét (Angelusz-Tardos, 1995). 
Ilyen biztos szavazókörre a Fidesz nem számíthatott. 1994-ben 
a párt rendkívül gyenge választási eredményt produkált és 
csekély létszámú frakcióval került a parlamentbe. Az alkal
mazkodási folyamat azonban már az ellenzéki lét első napjaitól 
megindult. Ennek stációit, illetve dimenzióit már korábban 
bemutattam (Csizmadia, 1998: 15-21), most csak annyit tennék 
hozzá, hogy a Fidesz alkalmazkodási stratégiája három fő elem 
ből áll. Az első: az MSZP beágyazott párt, komoly társadalmi és 
gazdasági hálózati tőkével és mobilizálható kapcsolatrend
szerekkel. Ezzel a pártszervezcidési mintával szemben nem 
lehet sikeres egy gyenge beágyazottságú párt. A második: meg 
kell teremteni azokat az intézményi-mozgalmi bázisokat, ame
lyeknek feladata a Fidesz pozíciójavításának megtervezése, 
illetve a potenciális szövetségesek felé való közvetítés. Végül: 
meg kell teremteni a pártvezető személyiségét, akire rábízható
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a párt, és aki sikerrel pályázhat a leendő miniszterelnöki sze
repre.

Az egész új adaptációs stratégia alapeleme a hatalomorientált
ság (vö.: Peele, 1998) volt. A hatalomellenesség, a hatalommal 
szembeállított és preferált civil társadalom gondolata a nyolcva
nas évek öröksége volt, de a kilencvenes éveket is jellemezte 
(Körösényi, 1996/b). A Fidesz egy olyan politikai közegben kez
dett el a hatalom megragadásának kérdésével foglalkozni, 
amelyben erős volt a hatalom minimalizálásának, humanizálásá
nak „bibóista” programja. Egy ilyen közegben a Fidesz politiku
sai 1994 és 1998 között a pártot alkalmazkodásra képes szerve
zetté tették. Ez azt jelenti, hogy laza ifjúsági csoportosulásból fe
gyelmezett, a központi akaratot végrehajtani képes szervezet- 
rendszerré formálták. A dolgozat szempontjából mellékes kér
dés, hogy ez a fegyelem jó célokat szolgál vagy sem. Csupán rög
zíteni kívánjuk azt a körülményt, hogy a Fidesz vált az első ma
gyar párttá, amely látványosan feladta a pártfejlődés „normál ál
lapotára” jellemző konszenzuális magatartásformát, és egy telje
sen új működési módot vezetett be. E működési mód lényege a 
pártvezető, Orbán Viktor személyi befolyásának megnövesztése, 
illetve a párttagság döntési kompetenciájának relativizálása. A 
nemzetközi példák azonban arra figyelmeztetnek, hogy a már- 
már mitikus hatalommal rendelkező egyszemélyi vezető kivá
lasztódása strukturális, nem pedig személyes okokkal függ ösz- 
sze. Szóltunk már róla, hogy a belső pártdemokrácia korlátozása 
nem ismeretlen a nyugat-európai pártok életében sem. Margaret 
Thatchernek egy paternalista hajlamú, elöregedő Tory Pártból 
kellett modern, neokonzervatív értékekre fogékony pártot csi
nálnia; Gonzaleznek szintén vissza kellett szorítania pártja belső 
ellenzékét. Amikor egy pártvezető -  úgymond -  túlhatalomra 
tesz szert, mindig vizsgálnunk kell a párt belső konstellációját, 
az egyes erőcsoportok befolyását, illetve a párt előtt álló kihívá
sokat. Orbán Viktor (aki persze a nyolcvanas évek vége óta szá
mított a Fidesz első emberének) azért választódott ki a vezetői 
szerepre, mert személyében is alkalmazkodóképes volt, képes
nek látszott megtestesíteni egy fegyelmezett, egy irányba tartó 
pártot. Azaz: kifejezte a párt perszonifikálhatóságát és a verseny 
hatékonysága szempontjából fontos egységét.

A Fidesz-féle adaptáció lényege ugyanis kettős. Észrevenni, 
hogy a politika már nem pusztán programverseny és -  választói 
szemszögből -  racionális választás, hanem mediatizált megnyil
vánulás. A mediatizált politika követelményeinek tökéletesen 
megfelelni látszott Orbán Viktor. Seisselberg mondja a 
Berlusconiról szóló írásában, hogy „a perszonalizáció a politikai 
modellnek a médiakor igényeinek megfelelő szignifikáns re
dukciója” (Seisselberg, 1996: 721). De a perszonalizáció nem 
csak a média világában lényeges: a pártvezetőnek pártja fölött 
is teljes stratégiai autonómiája van (uo.: 728).
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Az adaptáció másik oldala a pártverseny jellegének tudatos 
formálása. Az alkalmazkodásképtelen pártok kudarcának leg
főbb oka, hogy nincsen olyan szuverénjük, akiknek elegendő 
autoritása lenne a pártot alkalmassá tenni a belső reformra 
vagy egy új pártimázs felépítésére. Az alkalmazkodás a konti
nuitás és a diszkontinuitás egységére épül, de a sikeres alkal
mazkodás tudatosságot és aktivitást igényel. A Fidesz 1996-tól 
kezdődően azért válhatott „húzópárttá”, mert befolyást szerzett 
a politikai agenda formálásában. Erre pedig csak azok a pártok 
képesek, amelyek nem csak passzívan alkalmazkodnak a kör
nyezet kihívásaihoz, de maguk is formálni kívánják azt.

Fricz Tamás úgy látja -  helyesen hogy a két fő pólusrend
szer a Fidesz tudatos szándékából következik, és e szándék mö
gött a pártrendszer stabilizálásának igénye húzódik meg. Hi
szen az utódpártokkal szemben a jobboldalon is megjelenik egy 
választások nyerésére képes politikai ellensúly (Fricz, 1999: 
75). Tóth Csaba szintén valami hasonlóról beszél, amikor azt 
mondja: „a magyar pártrendszer változásának egyértelműen 
meghatározható iránya van, a magyar pártrendszer változása 
az elmúlt tíz évben folyamatjellegü volt” (Tóth, 2001: 82). Ha 
ugyanis iránya van valaminek, azt nem a véletlenek okozzák, 
hanem a politikusok, a pártok. A politikusoknak az a szándéka, 
hogy leegyszerűsítsék a rendszerváltás korának sokpárt- 
rendszerét. Tóth ugyanakkor nem jut el odáig, hogy a magyar 
kartellpárt megjelenését vélje felfedezni abban a szándékban, 
hogy a versenyképes pártok hovatovább intézményesen kizár
ják maguk közül a versenyképteleneket. Talán azért sem koc
káztatja meg a kartellpárt azonosítását (ellentétben 
Körösényivel -  Körösényi, 2001: 31), mert a fogalom bevezetői 
(Katz és Mair) hangsúlyozzák: a kartell olyan országokban fej
lődik leginkább, ahol magas fokú a pártok közötti együttműkö
dés (Katz-Mair, 2001:145).

Ilyen értelemben talán nem célszerű kartellpárti fejlődésről 
beszélni. Beszélhetünk viszont arról, hogy a Fidesz adaptációs 
stratégiája és a rivális alkalmazkodási manőverei azonos irány
ba mutatnak: kinek a vezetésével és milyen időtávra stabilizá
lódik a pártverseny és konszolidálódik a politikai rendszer.

A magyar politikai élet felfokozott konfliktusai ebből az as
pektusból érthetők meg igazán. A pártoknak a gyakori (négy- 
évenkénti) kormányváltások miatt nem volt eddig idejük a 
hosszú távú alkalmazkodásra. Márpedig Nyugat-Európa orszá
gaiban gyakran van úgy, hogy egy kormány három-négy ciklust 
visz végig. Magyarországon a gyakori váltások jelzik: egyik ol
dalnak sem sikerült még olyan meggyőző teljesítményt mutat
nia, amellyel akár több ciklusra is bizalmat kapna a választók
tól.

A pártfejlődés e mai, „forradalmi” periódusában a Fidesz lát
szik annak a pártnak, amely pártszervezeti, hatékonysági szem
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pontokból versenyelőnyben van. A versenyelőnytézis természe
tesen empirikusan csak a választások megnyerésével igazolód
hat vagy cáfolódhat. De a versenyelőny mércéje nem pusztán a 
választási siker, hanem a hosszú távon életképes szervezeti ke
ret, politikai irány és pártvezető. Ilyen szempontból lehet, hogy 
egy esetleges MSZP választási győzelem késlelteti az MSZP- 
nek (a Labourhöz, a Francia vagy a Spanyol Szocialista Párthoz 
hasonló) reformját.

Demokráciafelfogás -  pillér- vagy liberális demokrácia

Fentebb hangsúlyoztuk, hogy Katz és Mair a pártszervezetek 
történelmi változását a demokrácia változásával hozza össze
függésbe.

Merkel és Croissant (Merkel-Croissant, 2000) O’Donnel 
(O’Donnel, 1996) és mások jelzik, hogy manapság nem a de
mokrácia léte, hanem milyensége a kérdés. Zhakaria (Zhakaria, 
1998) az antiliberális demokráciák fenyegetéséről beszél. A ma
gam részéről úgy látom: a rendszerváltás domináns pártjainak 
(MDF, SZDSZ) alkalmazkodási mintája a liberális demokrácia 
volt, s ha voltak is viták az akkori pártok között, a liberális jog- 
államiság általánosan elfogadott norma volt.

A Fideszt olyan pillérpártnak tekintem, amely reaktiválja a 
magyar történelemből ismert intézményi hálózatokat, és ezáltal 
láthatóan a demokráciához való új alkalmazkodási formát pró
bál kialakítani. A társadalom pilléreken keresztüli politikai 
mozgósítása egyfelől -  mint láttuk -  válasz a beágyazódás hiá
nyára, másfelől azonban elvi állásfoglalás is. A liberális demok
rácia koncepciója az individuumok szabad világát tételezi kiin
dulópontnak, amelyben a pártok a racionális önérdek alapján 
voksoló választókkal találkoznak. Abban a koncepcióban, ame
lyet -  hipotetikusan -  pillérdemokráciának nevezhetünk, a pár
tok (legalábbis a Fidesz) társadalmi pilléreket szólítanak meg, 
őket próbálják életre kelteni.

Valami ilyen sajátságos kelet-közép-európai variánsról beszél 
O’Donnel is, amikor megemlíti, hogy a kilencvenes évek átme
netei után delegáló, nem pedig képviseleti demokráciák jöttek 
létre, amelyek nem ellentétesek a demokratikus hagyományok
kal, csak éppen a képviseleti elvről- van sajátos felfogásuk 
(O’Donnel, 1996: 11).

Ha arra kérdezünk rá, hogy mi van a Fidesz-jelenség m ély é i 
akkor azt mondhatjuk, hogy a pilléresedő társadalomnak egy 
olyan gazdag hagyománya, amely maga is modernizációs ter
mészetű, de amelyet az elmúlt évtizedek modernizációs felfogá
sa és demobilizációs politikai technikája tagadott. A Fidesz „rá
talált” erre a hagyományra és -  ennyiben valóban hasonlatos a 
két háború közötti periódushoz -»integrálni akarja ezt politikai
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mozgósítási arzenáljába. Ezáltal azonban a Fidesz túl is lép a 
mediatizált politika viszonylag nivellált megszólalási formáján.

Nem tartom tehát eléggé megalapozottnak azt a vélekedést, 
hogy a Fidesz pusztán a médiakor követelményeihez alkalmaz
kodna. Ennél mélyebb magyarázat, hogy még a 
rendszerváltáskori elitek a Nyugathoz, addig a mai Fidesz a ma
gyar tradícióhoz adaptálódik. Ez utóbbit -  amelyet azonban 
nem lenne szerencsés pusztán anakronizmusnak tekinteni -  ne
vezhetjük a pártfejlődés „forradalmi” periódusának Magyaror
szágon.

BEFEJEZÉS

Ebben a dolgozatban a pártok működését csak egyetlen dimen
zióban, alkalmazkodóképességük szempontjából vizsgáltam. 
Megállapítottam, hogy soha nem áll elő az a tiszta helyzet, amit 
egyébként látni szeretnénk, hogy ti. fejlődésüknek, alkalmazko
dóképességüknek azonos fokán álló pártok viaskodnának egy
mással. Thomas Kuhntól kölcsönvett metaforával megkülön
böztettem a pártfejlődés normál állapotát (amikor látszólag 
vagy valóságosan megvan a pártok közötti egyetértés) a forra
dalmi periódustól, amikor egyik-másik párt megtöri a rendet, 
újfajta szerveződési formákkal, témákkal és személyi kombiná
ciókkal próbálkozik, ezáltal azonban máris megteremti a „vi
szontválasz” lehetőségét. „Forradalmi” állapotban felbolydul a 
pártméhkas, nagyon gyorsan követhetik egymást az esemé
nyek, de ezeknek megvan a maguk logikája. A pártok ugyanis 
öncélúan ritkán bolygatják meg a konszenzust. Ehhez valami 
súlyos dolog kell, például nagy gazdasági válságok, értékrend
beli változások és így tovább. Ha igaz is a tétel, hogy a pártok és 
a társadalom közötti kötelékek mára meglazultak, és a pártok az 
állam  részeivé váltak, továbbra is éberen figyelnek a társada
lomban történtekre. Valamennyi nagy pártszervezeti és integ
rációs változáshoz (az elitpárttól a kartellig) az kellett, hogy a 
pártok és vezetőik belássák: a régi módon (pl. direkt érdekkép
viselettel) nem hatékonyak, szavazatszerző potenciáljuk csök
ken. A tanulmány első részében nemzetközi példákon illusztrál
tam a pártok alkalmazkodóképességét és az ebből adódó tapasz
talatokat.

Magyarország esetében az elmúlt évtizedekben nem volt 
mód a pártok működésére, másrészt -  1990-től -  a pártosodási 
folyamat nagyon koncentrált. Ami Nyugaton évszádok alatt zaj
lott le, arra nálunk lényegében egy évtized alatt került sor. Na
gyon sok oka van annak, hogy a pártok egymáshoz való viszonya 
olyan lett, amilyen. Néhányat megpróbáltam felvázolni ezek kö
zül. A legfontosabbnak azt érzem, hogy -  a Nyugathoz hasonló
an -  a pártok adaptációja nagy társadalmi változásokra való re
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agálás, de azok tudatos befolyásolása is. A politikatudománynak 
talán az eddiginél erőteljesebben kellene figyelnie arra, hogy 
milyenek az aktorok szándékai, motivációi. A Fidesz esetében a 
pártverseny újrastrukturálására irányuló szándékot abban a 
strukturális körülményben ismertük fel, hogy ez a párt, illetve 
elitje nem volt részese a Késő Kádár-kori elitkonszenzusnak. 
Politikai érvényesülése felé ezen elitkonszenzus dekompenzálá- 
sán keresztül vezetett az út -  legalábbis a párt ideológusai sze
rint.

Végső soron azonban a Fidesz alkalmazkodása logikusan ve
zetett el a pillérhagyományok felvállalásáig. Hogy ebből a felfo
gásból egy szegmentált vagy egy pluralista demokrácia gyakor
lata bontakozik-e ki, az a jövő zenéje.
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