
7. Jelenkortörténeti és történeti perspektíva
(Csizmadia Ervin)

Az előző fejezetekben összehasonlítottuk a Fideszt a világ más térségeiben mű-
ködő domináns pártokkal. Ezzel az összehasonlítással (ahogy azt könyvünk 1.
fejezetében is megfogalmaztuk) azt szerettük volna bizonyítani, hogy bármeny-
nyire is csábító lenne a Fideszt valamiféle „magyar fátumnak” vagy a „zsákutcás
magyar fejlődés” újabb állomásának tekinteni, a párt számos jellemvonása, po-
litikai stílusa, a demokráciához való sajátos viszonya más országok domináns párt-
jaiban is megtalálható.

Ebben a fejezetben azonban nézőpontot váltunk, s a Fideszt immár csak
hazai összefüggésben (azon belül két metszetben) kívánjuk értékelni.

Az első metszetben a Fidesz szereplését az 1990-ben induló hazai pártrend-
szer egészének változása felől, a többi párttal való kölcsönhatásában, a pártrend-
szer állandó változásának kontextusában értékeljük. Ennek során már nem
térünk ki nemzetközi összehasonlításokra, hanem azt vizsgáljuk, hogy „bele volt-
e kódolva” az utóbbi harminc év magyar pártfejlődésébe egy olyan kimenetel,
amely a sokpártrendszer felől a domináns pártrendszer felé mutat? Más szóval:
egyetlen párt elhatározásáról és ellenfeleit maga alá gyűrő cselekvéséről van-e
szó, vagy a kérdés megválaszolása komplex, a pártverseny egész dinamikáját át-
fogni képes megközelítésben adható meg csak? Válaszunk az, hogy egyértel-
műen az utóbbiról van szó. A magyar pártrendszer belső logikájából, a
pártviszonyok és a társadalmi viszonyok sajátos alakulásából fakadóan módosult
a pártrendszer, míg eljutott mai állapotáig. A pártverseny korai szakaszában (1994
és 1998 között) az MSZP (mint utódpárt) mutatott predomináns jegyeket.42 De
ennek a pártnak később (2002 és 2010 között) másodszor volt esélye, hogy belőle
váljék domináns párt. Végül ezt a szerepet a Fidesz töltötte és tölti be. Az aláb-
biakban harminc év miniatűr történeti távlatából kifejezetten a pártmezőnek az
aktorok értékelésétől nagyban függő változássorozatát mutatjuk be – végpont-
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42 Ilyen irányban érvel Löffler Tibor nagyon érdekes (s a magyar politikatudományi mezőnyben
egyedülálló) cikkében. Vö.: Löffler, 2002.
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ként a dominánspárti szerkezet létrejöttével. Ezt a részt azzal zárjuk majd, hogy
feltesszük a kérdést: igaz-e – mint a szakirodalom bizonyos része mondja –, hogy
az uralkodó pártok három-négy kormányzati ciklus után elöregednek, elfáradnak,
és közeledik számukra a vég?

A második metszetben a hosszú távú történelmi múltat vizsgáljuk. Úgy látjuk
ugyanis, hogy a Fidesz-jelenség még egy precíz rendszerváltás utáni pártstruk-
túra-elemzés elvégzése révén sem érthető meg. Szükség van tehát bekapcsolni
az elemzésbe olyan tényezőket, mint például a magyar politikatörténet. Ezt a
politikatörténetet a magyar politikatudomány meglehetősen mostohán kezeli, s
ha vannak is fontos kutatások a múlt és a jelen közötti szerves kapcsolat megte-
remtésére, szakmánk többsége úgy van vele: a múlt elmúlt, „nincs itt semmi
látnivaló”. Igyekszünk majd bizonyítani, hogy ez a megállapítás téves, és éppen
ellenkezőleg: annyi itt a látni- és találni való, hogy nem győzzük összeszedni és
-rendezni a releváns magyarázathoz szükséges, eddig jobbára a múlt ködében
szunnyadó információelemeket.43

Jelenkortörténeti dimenzió

Szemléleti alapfogalmak: folyamatok és aktorok 

Amikor a Fidesz mozgásirányát kívánjuk meghatározni, és az általa létrehozott
domináns rendszer jellemzését szeretnénk elvégezni, az első dolog, amit meg
kell tennünk, hogy el kell szakadnunk a Fideszt és rendszerét önmagában értel-
mező megközelítésektől. Anélkül, hogy a temérdek ilyen munkából egyet is
idéznénk (az olvasó nap, mint nap ilyen jellegű elemzések özönével találkozhat),
e munkák számunkra kirajzolódó közös jellemző karakterjegyének tekintjük azt
a sajátos levezetést, miszerint a Fideszből, amely viszonylag hosszú időn át de-
mokratikus párt volt, egyszer csak nem demokratikus párt lett, a magyar demok-
ráciából pedig nemdemokrácia, autoriter, önkényuralmi vagy hibrid rendszer.
Ezt a megközelítést könyvünkben nem osztjuk. Mégpedig azért nem, mert ezek
nem folyamatközpontú, hanem állapotközpontú megközelítések (lásd erről: Csiz-
madia, 2021). Az állapotközpontú megközelítések erősek abban, hogy kialakult
(vagy annak vélt) politikai rendszereket megnevezzenek és leírjanak, de nem
erősek abban, hogy az egyes rendszerek megszilárdulásáig vezető folyamatokat
– a változási folyamatokban releváns aktorok szerepét – leírják és feltárják.
Egyetértünk például Körösényi Andrással és Gyulai Attilával, akik a következőt
írják napjaink egyik slágerfogalmáról, a hibrid rezsimről: „A hibrid rezsim fo-
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43 Éppen a téma sokrétűsége miatt az elemzések túlterjeszkednek majd fő témánkon, a domináns
pártokon, és az elitek, illetve a társadalmi környezet dimenzióit is felölelik.
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galma valójában nem biztosít rálátást a politikai folyamatra, annak csupán struk-
turális előzményeit vagy következményeit veszi figyelembe” (Körösényi−Gyu-
lai, 2019: 163). Ugyancsak találónak érezzük azt, amit a struktúrák és a cselekvők
egymáshoz való viszonyáról írnak: „Az intézmények uralmát a vezetők informá-
lis, voluntarista és kevéssé kiszámítható hatalomgyakorlása váltja fel” (Uo.: 170).

Két tényező tehát, ami számunkra fontos: a folyamat- és az aktorközpontúság.
Érdekes módon amennyire ez a két fogalom kulcsszerepet játszott a rendszer-
váltás időszakában, a tranzitológiai paradigma fénykorában (Lásd: Kitschelt,
1992: 1032; Husz, 1997: 71), annyira háttérbe szorult később. Az időben előre-
haladva egyre inkább az intézmények vizsgálata lett fontos, holott a Fideszt el-
sősorban aktorszempontból érdemes megközelíteni, ahogyan a rendszerváltó
eliteket is. A kevés ilyen aktorfókuszú megközelítés között megemlíthetjük
Enyedi Zsolt munkáit (Enyedi, 2004; 2015). Megemlítjük továbbá Tóth Csaba
nevét, aki 2001-ben a véleményünk szerint legjobb pártrendszer-változási tanul-
mányt írta. Ő egyenesen úgy fogalmaz, hogy „a pártrendszerrel foglalkozó mun-
kák nagy részéből nem olvasható ki a pártrendszer átalakulásának az iránya, nem
válik megfoghatóvá e változás folyamatjellege” Tóth, 2001: 81). Majd hozzáteszi:
„a pártrendszer tízéves fejlődésének irányára reflektáló munkát tehát nem talá-
lunk a szakirodalomban. Ennek oka persze az is lehet, hogy egyáltalán nincs
ilyen irány, vagyis hogy a pártrendszer − akár a politikai aktorok döntései alapján,
akár a választási és parlamenti matematika következményeképpen − „eseti jel-
leggel” változik, és nem követ semmiféle immanens tendenciát” (Uo.: 82).
A szerző jól látja: tíz évvel a rendszerváltás után szükséges valamit mondani a
fejlődési és változási irányokról. Ő a „koncentrálódás” kifejezést használja, ami
annyiban helyes, hogy rögzíti a sokpártrendszerről a kétpólusú rendszerre való
áttérés bekövetkezését. De a szerző 2001-ben még nem láthatja sem az MSZP
kétciklusú kormányzását, sem utána a Fidesz három ciklusát. Mi azonban már
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az egész eddigi folyamatot ismer-
jük, és ennek alapján alakíthatjuk ki véleményünket.

Pártrendszerváltozás, társadalom és politikai aktorok44

E fenti munkák (és persze sok más, itt meg nem nevezett munka) szemlélet-
módjára is támaszkodva az alábbiakban kísérletet teszünk egy vázlatos folyamat-
központú megközelítésre. Állításunk az lesz, hogy a rendszerváltás után öt nagy
pártszerkezet-módosításra került sor, s ezekben a változásokban az elitek közötti
dominanciaviszonyok átalakulásán (azon belül az aktorok konkrét cselekvésén)
túl a magyar társadalom gyorsan változó igényei játszanak szerepet. Így a folya-

44 A pártokkal foglalkozó szakirodalomban másképpen történik a pártrendszerek csoportosítása
és osztályozása. Lásd például: Enyedi−Körösényi, 2001: 141−166. Lásd még erről legújabban:
Horváth, 2021: 13−57. Lásd még: Mair, 1997.
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mat vizsgálatát az éppen létező pártrendszer korrekciójához kötjük. Bár – mint
mondtuk – alapvetőnek tartjuk az aktorok mozgásait, most inkább a társadalom
igényváltozásinak a pártrendszer változásaira tett hatásáról szólunk. [3] Ezek fi-
gyelembevételével öt szakaszt különböztetünk meg. 1. 1990−1994: Induló párt-
rendszermodell: sokpártrendszer, egyciklusú jobboldali koalíciós kormányzással.
2. 1994−1998: Kétharmados többségű, egyciklusú baloldali-liberális koalíciós
kormányzás, aszimmetrikus pártrendszerben. 3. 1998−2002: Minimális többségű
egyciklusú jobboldali kormányzás, induló kétblokkrendszerben. 4. 2002−2010:
Minimális többségű, kétciklusú baloldali-liberális kormányzás, kifejlett kétb-
lokkrendszerben. 5. 2010−2021: Kétharmados többségű, háromciklusú jobboldali
kormányzás, egypólusú rendszerben (2019 után újra kétpólusú rendszerben).  

A fenti változásoknak pedig négy tartalmi elemét kell kiemelnünk: 1. Pártmé-
retváltozás (1994); 2. Új párt kipróbálása kormányon (1998). 3. Régi nagypárt vissza-
hozatala, megnövelt ciklusidővel (2002−2010). 4. Új nagypárt visszahozatala, tripla
ciklussal (2010−2021) 5. Hipotetikus jövő (2022 után). Lássuk ezeket bővebben.

1. Pártméretnövelés. A magyar választók a pártrendszer első korrekcióját 1994-
ben végezték el, amikor az MSZP-t 54%-os pártként visszaszavazták a hata-
lomba. Közkeletű magyarázatok szerint ebben a választóknak a Kádár-rendszer
iránti nosztalgiája fejeződött ki, de ha volt is ilyen megfontolás a választók egy
részében, ez mégsem fejezi ki a lényeget. A választók két okból „korrigálják”
az induló pártrendszert. Az egyik ok, hogy a rendszerváltás utáni első, MDF−
Kisgazda−KDNP koalíció nem jól kormányzott, s ezért elhasználódott. A máso-
dik (ezzel szorosan összefüggő) ok az, hogy azért nem tudott jól kormányozni,
mert nem volt szinkronban a rendszerváltás paradigmájával. Paradigma alatt
olyan koherens gondolati rendszert értünk, amely még a rendszerváltás bekö-
vetkezte előtt lett kidolgozva, és amely meghatározóvá vált az átmenet éveiben.
Ez a tranzitológia (lásd erről: Csizmadia, 2017: 62−68). A tranzitológia egy a po-
litikai jelen kihívásaira koncentráló, a feladatokat szinte lajstromba vevő útmu-
tatás volt a politikai elitek számára, amely kijelölte fő vonatkoztatási pontként
Nyugat-Európa fejlett demokráciáit. Éppen ezt a nyugati mintakövetést nem
tudta produkálni az Antall-, majd a Boross-kormány, és éppen a nyugatos para-
digma letéteményesének az SZDSZ és az MSZP számított. Ennek a két pártnak
az elitje már a pártosodás előtt „találkozott” a paradigma itthoni meghonosítá-
sában. Igaz ugyan, hogy (1990 és 1994 között) négy évig ellenzékben voltak, de
ez alatt rengeteg informális tőkét halmoztak fel, ami hozzásegítette őket, hogy
a második választáson nagy többséggel leváltsák a jobboldalt. S hogy miért az
MSZP kapott 54%-ot, és nem az SZDSZ? A választók tudták, hogy a két párt
közül folytonosságot mégis csak elsősorban az MSZP jelent a Kádár-rendszerrel,
s az SZDSZ inkább szellemi síkon mozog. Az tehát, hogy a választók az MSZP
méretét növelték meg, abban gyökerezik, hogy az MDF-kormány által hagyott
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válság, azon belül a rendszerváltó társadalom problémáinak kezelését és megol-
dását egy nagy tekintéllyel és ezáltal döntéshozatali potenciállal rendelkező párt-
tól várták. Az első pártrendszer-korrekció lényege tehát, hogy kell egy párt,
amely egymagában képes gyors döntéshozatalra, és ezzel szinkronba kerül a tár-
sadalom elvárásaival is.

A társadalom ugyanis ebben a korszakban jelentős válságot él át. Legalábbis
így értékeli az 1990-es évek második felében a hazai politikatudomány. Hadd
utaljunk Bihari Mihályra, aki szerint 1995 „a demokratikus intézményrendszer sta-
bilizálódásának és a társadalmi legitimáció csökkenésének az éve volt” (Bihari,
1996: 40 – kiemelés tőlem: Cs. E.). Miközben tehát számos hazai tudós megfo-
galmazza, hogy a pártrendszer stabil, eközben azt látjuk, hogy a társadalom részéről
ez nincs kellőképpen visszaigazolva. Az MSZP nagypártkénti visszatérésének fő
okát talán Csigó Péter fogta meg a legjobban: „A választási ciklus, az Antall−Boross-
kormány bukása és az MSZP győzelme jórészt annak a ténynek köszönhető, hogy
a politikai problematika kijelölésére tett kísérleteiben sokkal közelebb tudott
kerülni a társadalom elvárásrendszeréhez, hitelesebben tudta megfogalmazni,
rendszerbe foglalni, explicitté tenni a társadalom tagjaiban élő diffúz tapaszta-
lat- és elvárástömeget” (Csigó, 1997: 29).

Jegyezzük meg: „diffúz tapasztalat- és elvárástömeg”. Ami mindig megvan a
politikában, de nem mindig van olyan párt, amely ezt kielégíteni képes. Az MSZP
1994-ben képes volt erre, de rövid idő alatt kiderült, hogy tartósan nem lesz rá
képes. Ezért is jött a pártrendszer második korrekciója 1998-ban.

2. Új párt kipróbálása a hatalomban. Miután a választók négy év alatt nagyot
csalódtak az MSZP-ben (s persze az SZDSZ-ben is), 1998-ban – ha kis többség-
gel is – kormányra segítették a Fideszt. A Fidesz 1994-ig kis párt volt, és fontos
megjegyezni róla, hogy ha nem is főszereplőként, de maga is részese volt a tran-
zitológiai paradigmának. 1998 előtt a Fidesz ugyan levált a liberális blokkról, és
átállt a jobboldalra, de a magyar választók ebben nem feltétlen azt az árulást lát-
ták, amit sok elemző már akkor is hangoztatott, hanem tulajdonképpen termé-
szetes pólusképzést az MDF vezette koalíció összeomlása után. Ráadásul az,
hogy a magyar politikának a baloldali mellett legyen egy releváns jobboldali pó-
lusa, az 1990-es közepén nagyon is méltányolható igény volt. Kis János, az SZDSZ
első elnöke is úgy foglalt állást, hogy távlatilag az SZDSZ-nek az MSZP-vel
szembeni váltópárttá fejlesztése lenne indokolt (Kis, 1994). Azzal persze, hogy
az SZDSZ az MSZP koalíciós partnere lett, ez az opció lekerült a napirendről.
De nem a Fidesz számára, amely éppen ezt a programot tűzte ki célul maga elé.
A választók pedig erre kedvezően reagáltak.

A pártrendszer e korrekciójában az az újszerű, hogy 1998 és 2002 között meg-
szűnik az az aszimmetria, amely az 1994 utáni ciklusban megvolt. A két tábor
(kormányzat és ellenzék) méretileg nem tér el látványosan egymástól. A Fidesz
1998-ban valóban úgy tűnt fel a közönség nagyobbik része számára, mint egy
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olyan párt, amely új színt vihet a politikába, és ehhez nem is kell méretében
sokkal nagyobbnak lennie, mint az ellenzéknek. A jó kormányzáshoz elég az
akkor meghirdetett polgári ideológia, vagy az a szlogen, hogy „kormányváltásnál
többre, rendszerváltásnál kevesebbre van szükség”. A választók tehát azzal kor-
rigáltak, hogy elfogadták: itt nem elég egy szimpla kormányváltás, és a maguk
szempontjából igazuk volt: a Fidesztől azt lehetett várni, hogy a társadalom em-
lített elvárásaira valamifajta pozitív választ ad. Csakhogy erre a Fidesz ekkor nem
volt képes. A választók ezúttal a már kipróbált pártokhoz fordultak, de – 2006-ban
– ismét történik egy csavar: immáron megbízzák a kormánykoalíciót sorrendben
egy második ciklusra is.

3. Kétciklusú kormányzás. Természetesen 2002-ben nem lehetett tudni, hogy
mit tesznek majd a választók 2006-ban. 2002-ben a választók csak visszaszavaz-
ták az MSZP-t és az SZDSZ-t, és ezzel működtették a magyar politika addig jól
bevált mechanizmusát, az egyciklusú kormányzást. Ez voltaképpen jól bevált,
mert ha az említett társadalmi válságot nem is tudta megoldani, de legalább fo-
lyamatosan cserélte az eliteket, és így kielégítette a társadalomnak az éppen kor-
mányzókkal szembeni alaktalan elégedetlenségét. Érdemes észrevenni: 1990 és
2002 között ez a „tiltakozási spirál” a meghatározó, ami azonban 2006-ban várat-
lanul megtörik, Nyilván sok okot lehetne felsorolni, de talán a legfontosabb,
hogy a választók ismét rájöttek valamire. Ez pedig az, hogy a pártméretnövelés
és az új párt kormányzati kipróbálása (mint addig alkalmazott korrekciók) mellett
léteznek a kormányzati hatékonyság növelésére más módszerek is. Itt persze a
rendszerváltás egy addig biztos intézménye került veszélybe: a pártrendszer sta-
bilitása. Az egyciklusú kormányzási szisztéma ugyanis kiszámítható volt, és jól
keretezte a pártversenyt. E keretben a pártok jól tudták konfliktusaikat kezelni,
amint azt 1998-ban Enyedi Zsolt meg is fogalmazza egy, a pártok konszolidáló
szerepéről szól tanulmányában (Enyedi, 1998). Az egyciklusú kormányzások bi-
zonyos értelemben versenymérséklők is voltak. Abban az értelemben, hogy az
ellenzékben lévők „számíthattak” választási győzelmükre a választókban meg-
lévő és jól kiismerhető tiltakozási potenciál szerint.

2006-ban megszakad ez a hagyomány, és álláspontunk szerint a domináns
rendszer kialakulása szempontjából ez tekinthető a második kulcsévnek (1994
után). Az immár másodjára ellenzékbe kerülő jobboldal számára nyilván nehezen
feldolgozható volt a kialakult helyzet, hiszen 2002 után minden bizonnyal a Fi-
desz szerette volna elsőként megtörni az egyciklusú kormányzás lassan megkö-
vülő hagyományát. Viszont így az MSZP és az SZDSZ újabb kormányzati
koalíciója előrevetítette egy baloldali domináns rendszer kibontakozását.

Abban, hogy a második ciklust végül az MSZP nem tudta 2010-ben egy har-
madikra váltani, a legnagyobb szerepet a választók immár végső kiábrándulása
játszotta. Az MSZP 1994-ben – láttuk – a „diffúz társadalmi elégedetlenséget”
kihasználva került vissza a hatalomba. A rendszerváltás vesztesei, a leszakadók
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ettől a párttól várták, hogy a rendszerváltás során elszenvedett sérelmeikért kár-
pótolja őket. Erre az MSZP 1994−98 között nem volt képes, sőt nagy részben a
párt – főleg belső erőviszonyainak módosulása miatt – el is tekintett ettől a „tár-
sadalomcentrikus” szerepvállalástól. De ezt ekkor választói „elnézték” neki, mert
élénken élt bennük az Antall-kormány gyenge teljesítménye, illetve a jobboldali
kormányzás kilátástalansága.

2006 után azonban az MSZP semmiképpen sem foglalkozott ezekkel a (ne-
vezzük így) kisemberi igényekkel, sőt egyre inkább az elit, a nyertesek pártjaként
viselkedett. Nem árt emlékeztetni arra, hogy már az első Gyurcsány-kormány
idején is megjelenik itthon a blairizmus, azaz a Tony Blair-féle harmadikutas szo-
ciáldemokrácia programjának hazai adaptációja.45 Ennek lényege leegyszerűsítve
a baloldal középosztályi bázisú párttá történő átprogramozása. Nem tudjuk, mi
történik, ha 2006-ban nem kerül nyilvánosság elé az őszödi beszéd, s ha nincs a
beszéd kiváltotta rendkívüli helyzet, de az bizonyos, hogy az új profilú MSZP-
nek a beszéd nélkül sem lett volna könnyű megtartani hagyományos szavazó-
bázisát. Azzal viszont, hogy az őszödi beszéd kikerült a nyilvánosságba, az MSZP
kétciklusú kormányzása is bizonytalanná vált, nem is beszélve arról, hogy egy
harmadik ciklus megnyerésére nem maradt semmi esélye. 2010-ben tehát a Fidesz
könnyen nyerte a választásokat, s ekkor legfeljebb a győzelem arányából lehetett
tudni, hogy itt nem feltélen egy szokványos visszatérés történt a sokpártrend-
szerű váltógazdaság korábbi trendjéhez, hanem egy nagy horderejű, a további
fejlődést hosszú időre meghatározó folyamat indult el.  

4. Háromciklusú kormányzás. 2010-ben – a kétblokkrendszer addig uralkodó
pártjának összeomlása miatt – egyértelmű volt, hogy nem az előző választásokhoz
hasonló kisebb-nagyobb korrekció történik a pártrendszerben, hanem itt hosszú
távon meghatározó erőviszonyok alakultak ki. Enyedi Zsolt és Kenneth Benoit
nem véletlenül nevezi ezt a választást „kritikus választásnak” (Enyedi−Benoit,
2010).46 Elfogadjuk a „kritikus választás” fogalmát, de úgy látjuk, hogy itt egy
szélesebb értelemben vett rendszerváltási folyamat lezárulásáról és egy új kez-
detéről is szó van, nem pusztán egy addig nem látott szavazati arányú választási
győzelemről és átrendeződésről. Ez a szélesebb folyamat még a pártpolitika előtt,
az 1980-as évek végén kezdődik, amikor létrejön a domináns rendszerváltó ide-
ológia (tranzitológia), illetve a nyugatos adaptációt és a demokratikus intézmé-
nyek átültetését szorgalmazó baloldali és liberális elit szövetsége.47 2010 tavaszán
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45 Lásd: Giddens, 1996. Mándi Tibor rövid életű, átmeneti ideológiai konstrukcióként elemzi a
blairizmust. Lásd: Mándi, 2000. 
46 Lásd még: Bozóki, 2002.
47 Ennek a látásmódnak az egyik jól nyomon követhető vonulata például a demokratikus intéz-
mények tervezése és elterjesztése. A témáról lásd: Offe, 1994; Greven, 1995; Rüb, 1999; Ko-
pecky−Mudde, 2000. A külföldi szerzők írásai azért is érdekesek, mert bár alapvetőnek tekintik
a demokratikus intézményépítést és a demokrácia elmélyítését, felhívják a figyelmet a gyors adap-
tációból és bizonyos felszínes átültetésekből származó anomáliákra is.
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tehát a Fidesz választási győzelme nemcsak pártpolitikai siker, hanem annak a
kifejeződése is, hogy a rendszerváltás domináns paradigmája már nincs domináns
helyzetben, és a Fidesz elitje már rendelkezik saját alternatív paradigmával.

Ez az új paradigma a politikatudományon belül is megjelent a 2000-es évek
elejétől. Thomas Carothers ekkor írja meg nevezetes cikkét a tranzitológiai pa-
radigma kimerüléséről (Carothers, 2002). De nemcsak arról szól az irodalom,
hogy valami „eltűnik”, hanem arról is, hogy mi jön a helyébe. A 2000-es évek –
szemben a „történelem vége” tétellel – a történelem „visszatéréséről” szólnak
(Kagan, 2008), s ez a változás érezteti hatását az elitek itthoni küzdelmében is:
az MSZP és az SZDSZ elitjének a történelem végéhez kötött legitimációja je-
lentősen gyengül, és megerősödik a Fideszé, amely – egybehangzóan a tranzi-
tológia utáni irodalommal – a történelem és a hagyományok fontosságára épít.

„Kritikussá” tehát azáltal vált a 2010-es választás, hogy egy nemzetközileg is
regisztrált paradigmaváltás is állt mögötte. Ezt nem nevezhetjük olyan horderejű-
nek, mint az 1980-as évek végén bekövetkező paradigmaváltást, de annyira mégis
jelentősnek, ami nagy fokú pártrendszer-változás előidézésére képes. Az új para-
digma tartalma az (később még bővebben visszatérünk rá), hogy az egyes országok
fejlődésében igenis fontosak a történeti előzmények és hagyományok, s a demok-
ráciát nem lehet puszta nyugati mintaátvétellel tartósan életképessé tenni.

A Fidesz felemelkedésének külső háttere tehát (hasonlóképpen ahhoz, hogy
a rendszerváltás korában is külső tényezők járultak hozzá a domináns elitek meg-
jelenéséhez) itt keresendő. De persze nem egyoldalú kapcsolatról van szó. A Fi-
desz ugyanis – ahogy már könyvünkben ezt bőségesen argumentáltuk – az
1990-es évek második felétől sokat tett azért, hogy versenybe kerüljön. Ennek
egyik mutatója, hogy már 1998-ban pártpolitikai vetélytárs, és a korai sokpárt-
rendszer éppen a Fidesz felemelkedése miatt módosul kétblokkrendszerre. De
nem jöhetett volna létre a 2010-es kritikus választás, ha a Fidesz nem tesz szert
nagy mértékű közéleti befolyásra, és nem hozza létre a hozzá kötődő gazdasági,
kulturális és szellemi infrastruktúrát. Ezek annál is inkább fontos előfeltételei a
párt új korszakot nyitó választási győzelmének, mert az 1990-es évek közepén a
Fidesz még társadalmilag nem beágyazott párt, és nagyon szűkösek az őt segítő
különféle erőforrások. A 2000-es évek ezeknek az erőforrásoknak a megszerzé-
séről, sőt részben a korábban az MSZP által birtokolt erőforrások megszerzéséről
szólnak. Itt tehát tudatos döntésekről és a Fidesznek arról a helyzetértékeléséről
van szó, hogy az MSZP-t csak egy olyan beágyazottságú és hátterű párt tudja le-
győzni, mint amilyen maga az MSZP. Az átszivattyúzási művelet olyan jól sikerült,
hogy a Fidesz a köréje csoportosult (részben új) holdudvarral a 2014-es és a 2018-
as választást is ugyanolyan fölénnyel (kétharmaddal) nyerte, mint a 2010-est.48
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48 Tóka Gábor ugyanakkor a 2018-as választást a Fidesz szempontjából már a vég kezdetének látja.
Lásd: Tóka, 2019.
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5. Hipotetikus negyedik ciklus, avagy a domináns kormánypárt élettartamának kér-
dése. Miután 2010-ben létrejött, és mind a mai napig szinte vetélytárs nélkül áll
a Fidesz, feltehető a kérdés: valóban létrejött-e egy új képlet, az „örök kormány-
párt” képlete, vagy azért lehetséges, hogy a pártrendszer a közeljövőben (akár
2022-ben) újabb nagy változáson menjen át? Láttuk, hogy Tóka Gábor politi-
katudós ilyen értelemben nyilatkozott a 2018-as választás után, és az ellenzék
térfelén az utóbbi egy-másfél évben mutatkozó jelek nem zárnak ki egy ilyen
értelmezést. Mivel a 2010 óta működő pártrendszerben kidőlt az addig létező
kétblokkrendszer Fideszen kívüli lába, nyilvánvaló, hogy a domináns pártrend-
szer addig tart, amíg ilyen láb (egy vagy több párt szövetsége) nem teremtődik
meg. Ebben a tekintetben – az ellenzék szempontjából – kifejezetten jó előjel
lehet, hogy az ellenzéki széttagoltság javarészt megszűnt, s ha nem is jött létre
a sok ellenzéki pártból egy vagy kettő, a mai ellenzéki pártok képesnek tűnnek
programjaik és sratégiáik koncentrálására, ami közös miniszterelnök-jelöltet,
listát és közösen induló jelölteket jelent.

De természetesen a pártrendszer esetleges újabb átalakulása nemcsak, vagy
talán nem is elsősorban az ellenzék kezében van. Nagyon sok múlik azon az ál-
lapoton, amelyben most a Fidesz van. Ha ezt az állapotot a közvélemény-kutatási
trendek felől nézzük (az írás 2021 szeptemberében készült), akkor azt látjuk,
hogy a kormánypárt nincs rossz állapotban, és körülbelül akkora a támogatott-
sága, mint az összes ellenzéki pártnak együttvéve. 2022-ben tehát akár a negyedik
ciklusára is mandátumot kaphat.

A nagy párt degenerálódása

Érdemes azonban függetleníteni magunkat az aktuális folyamatoktól, és a szak-
irodalom tükrében feltenni azt a kérdést, hogy a hosszú kormányzás mennyire
koptat el egy pártot. Nagy-Britannia pártjairól (ahol elég gyakran volt hosszú
kormányzás 1945 és 1990 között) készültek ilyen kutatások. Ezek közül most
egyet idézünk, azt, amelyet Timothy Heppel végzett, és amelynek egyik fő té-
tele, hogy a nagy domináns pártok a harmadik és a negyedik ciklus környékén
óhatatlanul „degenerálódnak”. (Heppel, 2008)49 Az első általa vizsgált kormány
az 1950-es évek elejétől 1963-ig működő (konzervatív) MacMillan-kormány; a
második az 1979-től 1997-ig működő (konzervatív) Thatcher−Major-kormány;
és a harmadik az 1997-től 2010-ig működő (munkáspárti) Blair−Brown-kormány.
A szerző azt állítja: minél inkább meghaladja a kormányzati ciklusok száma a
kettőt, annál nagyobb a valószínűsége a kezdetben meglévő pozitív kormányzati
energiák elapadásának, illetve a kezdetben gyengének mondható ellenzéki po-
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zíció fokozatos megerősödésének és kormányképessé válásának. Öt pontban
foglalja össze, hogy a radikálisnak tűnő degenerálódás kifejezés mit takar. Ezek:
1. A kormányzási kompetencia elvesztése. 2. A vezetésre való képesség elvesz-
tése. 3. Belső ideológiai megosztottság. 4. Korrupciós ügyek és botrányok. 5. Az el-
lenzék megújulási képessége és bejelentkezése a hatalomért. (Heppel, 2008: 380.)

Ha ezeket a szempontokat a Fideszre alkalmazzuk, akkor azt mondhatjuk,
hogy az első három területen nem látunk látványos változásokat. Nem tapaszta-
lunk sem látványos kompetenciacsökkenést, sem a vezetőkészség hanyatlását.
Sőt (nyilván a koronavírus-járványnak köszönhetően) a kormánypárt épp kom-
petenciáját és kormányzásképességét domborítja ki, és a választók nagy többsége
e tekintetben nem is pártolt el tőle. Természetesen az ellenzék mindkét dolgot
megkérdőjelezi, és ez így is van rendjén.

Nem látszódnak jelei a kormánypárt belső ideológiai megosztottságának, azaz
nem jelentek meg a Fideszből leváló csoportok, de még személyek sem. A párt
vezetésének sikerült a korábban olykor éles kritikákat megfogalmazó személyek
(Navracsics Tibor, Stumpf István, Lázár János) pacifikálása, így a Fidesz továbbra
is egységes és a politikai vezetéshez maximálisan lojális szervezet képét mutatja.

Két területen beszélhetünk csak arról, hogy a helyzet nagymértékben válto-
zott a 2010-es induló állapotokhoz képest. Az egyik valóban a korrupció. A kor-
rupció egyébként is hálás téma, és a világban számos kormánypárt bukását idézi
elő, s a Fidesz sem mentes attól, hogy ne lennének ilyen ügyei. A Simicska Lajos
gazdasági vezetése alatt működő Fidesz gazdasági ügyei még nemigen érdekel-
ték a közvéleményt, vagy olyan hermetikusan sikerült ezeket az ügyeket levá-
lasztani a közérdeklődésről, hogy még oknyomozó cikkek sem születtek a Fidesz
korabeli gazdasági-pénzügyi háttérvilágáról. Ellenben azóta, hogy Simicska
Lajos távozott a Fidesztől, a párt „oligarchikus” működésmódja állandó táma-
dások kereszttüzében áll, és ma már bizonyos nemzetközi korrupciós rangsorok-
ban elöl jegyzik a Fideszt és az általa dominált kormányt.  

Végül az ellenzék legerősebb ütőkártyája saját megerősödése lehet. Heppel sze-
rint ez még akkor is bekövetkezik, ha egyébként az ellenzék térfelén nincs is
látványos innováció. A magyar példában azonban – különösen 2018 után – az el-
lenzék mutat innovatív jeleket (mint például a széttagoltság oldása, az előválasz-
tási folyamat megszervezése, hat ellenzéki párt „Közös alap” nevű internetes
felületének létrehozása stb.), így kijelenthető, hogy nem esélytelen a kormány-
párttal szemben.

A kormánypárt mellett viszont az szól, hogy az ellenzék mögött ma nincs egy
olyan látványos (és megfellebbezhetetlen) narratíva, mint amilyen 1990-ben a
liberális demokrácia paradigmája volt. Az akkori paradigma ugyan zárójelbe tette
a történelmet, de cserében erősen premizálta azokat az erőket, amelyek a jelen
viszonyait megváltoztathatónak gondolták. Most azonban a liberális demokrácia
paradigmája korántsem olyan egyértelmű, mint harminc évvel ezelőtt, s a je-

210 URALKODÓ PÁRT

ujkonyv.qxp_Layout 1  2021. 11. 12.  8:03  Page 210



lenlegi viszonyok átalakítása sem ragadja magával a társadalom jelentős részét.
A Fidesz azzal, hogy a „történelem nevében” kormányoz, egy fontos dolgot is
véghezvitt: azt a bizonyos (az MSZP által magára hagyott), Csigó Péter által dif-
fúznak nevezett társadalmat is képviseli. A diffúz társadalom pedig nagy erő,
mert a magyar politikatörténet hagyatéka, hogy aki ezt képviselni tudja, az hosz-
szú távú bizalomra számíthat. Ma ennek a rétegnek a képviselete a Fidesz nagy
versenyelőnye, és az, hogy ehhez az ellenzék nem tud/akar eljutni, az ellenzék
nagy versenyhátránya. A mai magyar domináns rendszer azért működik, mert itt
a Fidesznek monopolhelyzete van.

De mindezekkel még nem merítettük ki annak taglalását, a Fidesz miért jut-
hatott ilyen „uralkodó” pozícióba. Ehhez a dominancia megszerzésén (a mai el-
lenzék szempontjából elvesztésén) túl sok más tényezőre is szükség volt. Két
dologra mindenképpen. Egyrészt arra, hogy a hazai párttörténeti múltban legyen
egy olyan masszív trend, amely „hajlamosít” a pártrendszeren belüli aszimmet-
riára; másrészt arra, hogy ez a hagyomány ne „holt” hagyomány legyen, hanem
előhívható legyen azok számára, akik nagy kormányzati hatalomra és befolyásra
tettek szert. Semmi nem történt volna ezzel a létező hagyománnyal, ha az 1990
utáni magyar demokrácia befutja a neki szánt karriert, létrehoz egy a magyar tör-
ténelemben ismeretlen demokratikus alapzatot, és ezen az alapon, autonóm
módon fejlődik tovább. Az elmúlt harminc év magyar politikai fejlődésének
azonban éppen az a tanulsága, hogy a fejlődés minimum részben újrateremtette
azokat a régi struktúrákat és magatartásformákat, amelyek a dualizmusban és a
Horthy-korszakban alakultak ki. Ily módon tehát a Fidesz dominánspárti rend-
szere nemcsak a jelenről, de a múltnak a jelenben való megjelenéséről is szól.
Mindezt alapul véve meg kell ismerkednünk a múlt hazai párt- és politikatörté-
netével is. De előtte még röviden szólnunk kell az általunk alkalmazni kívánt
és korántsem megszokott történeti-politikatudományi látásmódról.      

Tágabb történeti dimenzió 

Összehasonlítható-e a jelen a távolabbi múlttal?50

Könyvünkben éppen azért keresünk történeti magyarázatot, mert a rendszer-
váltás belső logikája felől adott magyarázatok – bár sok mindent tisztáznak – nem
teljesen kielégítők. Más kérdés, hogy a történelmi örökség felől sokkal nehezebb
elmondani a rendszerváltás utáni Fidesz-történetet, és a pártrendszer egészének
szakadatlan változását. Egyrészt azért, mert távoli dolgokról kell beszélnünk, és
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a távoli dolgokról sokan nem hiszik el, hogy szerepet játszhatnak a mai politiká-
ban. Másrészt azért, mert ha sikerül is valakit meggyőznünk, hogy a történelmi
hagyományok ma is komoly szerepet játszanak, felmerülhetnek a kételyek, hogy
hogyan, mily módon játszhatnak szerepet, azaz hogyan lehet egzakt módon bi-
zonyítani a történelmi örökség mai jelenlétét. Harmadrészt felmerülhet az a di-
lemma, hogy milyen szempontok alapján csoportosítjuk a rendelkezésünkre álló
történeti anyagot; mi az, amit kihagyunk belőle, s mi az, amit figyelembe ve-
szünk. Nem lesz-e így tendenciózus a munkánk, nem akarunk-e előzetes pre-
koncepciókat bizonyítani? Negyedrészt, még ha találunk is hasonlóságokat a régi
korszakok és a maiak között, ezek a hasonlóságok nem felszínesek-e? Hiszen az
1945 utáni politika nagyon más alapokon szerveződik, mint a régi, nem is be-
szélve a 20. század végéről és a 21. elejéről. Ma egy globalizálódó világban élünk,
míg 1945 előtt nemzetállami korszak volt. Nem véletlenül érvel a mai kor és a
régi kor összehasonlítása ellen a kiváló politikatudós, Valerie Bunce, aki megál-
lapítja, hogy a mai Európa összekapcsoltabb, mint valaha, s ennél jobb érv nem
kell a mai és a két háború közötti folyamatok összehasonlíthatósága ellen (Bunce,
2000: 209).  Hasonlóképpen foglal állást Pesti Sándor is, aki a következőt írja: „óva-
kodnunk kell a jelenlegi közjogi, politikai, sőt komplex társadalmi-kulturális körül-
mények között működő parlamentáris rendszereket anakronisztikus módon a több
évtizeddel, sőt évszázaddal ezelőtt létező állapotokkal összevetni” (Pesti, 2002a: 73).

E két vélemény alapján (s még számos másikat idézhetnénk) megállapítható
egyfajta ellenállás a tudományos közösségen belül, amikor a régi és a mai kor
összehasonlításának kérdése merül fel. Szerencsére vannak, akik remek össze-
hasonlító munkákat tettek le az asztalra (Ilonszki szerk., 2011; Ilonszki−Lengyel,
2009; Pesti, 2002b; Gradvohl−Marián−Szabó, 1998),51 de mégsem mondhatjuk
azt, hogy a múlt folyamatainak politikatudományi átvilágítása népszerű polito-
lógiai téma lenne. Ebben nyilván közrejátszik az is, hogy nálunk mintha a törté-
nelem inkább a történettudomány illetékességébe tartozna, és a politológusok
többsége önként levonulna erről a terepről. Talán ott rejlik a magyarázat, hogy
a magyar politikatudósok nem találnak a magyar múltban olyan pontokat, mint
amilyeneket a nyugati politikatudósok találnak. Az ő számukra ilyen kapcsoló-
dási pont például a demokrácia 19. századi kialakulásának folyamata (rövidesen
látjuk, milyen módon). Mivel azonban a magyar politikatörténetben demokrá-
ciáról csak nagyon visszafogottan beszélhetünk, a hazai politikatudomány nem
talál indítékot a régi viszonyok vizsgálatára.52 Másfelől viszont azt látjuk, hogy
ha mégis nyilatkoznunk kell a magyar politikatörténetről, akkor szinte egyedüli
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51 A lista természetesen sok újabb tétellel bővíthető.
52 Az üdítő kivételek egyike az a friss kötet, amelynek szerzői több magyar politikai rezsim (kezdve
az 1867 utáni rendszerrel) összehasonlító elemzését végzik el a szakpolitikai agendák szempont-
jából. Lásd: Sebők−Boda, 2021).

ujkonyv.qxp_Layout 1  2021. 11. 12.  8:03  Page 212



magyarázó elvként annak a – Bibó István által leírt – zsákutcássága kínálkozik
(Bibó, 1986). Ha pedig netán valaki a történelem felől (is) akarja értelmezni a
Fideszt, könnyen jut ahhoz a magyarázathoz, hogy a Fidesz a magyar történelem
újabb zsákutcája.

A történeti örökség kutatása a nemzetközi irodalomban 

Valószínűleg az lehet paradigmaváltás a politikatudomány számára, ha elfogadja,
hogy a történelmet nem pusztán csak akkor lehet tanulmányozni, ha abból egye-
nes utak vezetnek a jelenkorba, hanem akkor is, ha ez a hagyaték nem a demok-
ráciáról szól, hanem például pártok rendszerbeli elhelyezkedéséről vagy a politikai
szereplők egymás iránti magatartásáról. Ha érdekelni kezd bennünket, ezeken
a területeken milyen hagyományunk van, talán közelebb léphetünk annak a kér-
désnek a megválaszolásához, hogy a Fidesz milyen történeti kapcsolódásokon
keresztül érkezhetett el abba a fázisba, ahol most tart.

De ezekre a kérdésekre visszatérünk, amikor ezeket a szerveződési és magatar-
tási hagyományokat keressük majd. Mielőtt ide eljutunk, néhány példát idézünk
a nemzetközi irodalomból, annak bemutatására, hogy a nyugat-európai kollégák
milyen összehasonlításokat tesznek múlt és a jelen között. Giovanni Capoccia és
Daniel Ziblatt például alapvető tanulmányában arra jut, hogy a 19. század második
felében a pártok szerepe nem elsősorban a társadalom különböző osztályaiban meg-
jelenő osztályérdekek képviselete (ahogyan sokáig ez volt a politikatudomány ma-
instream álláspontja), hanem az, hogy előmozdítsák a már említett demokratikus
fejlődést (Capoccia−Ziblatt, 2010: 933−945).53 Egy másik szerző, Kurt Weyland
ehhez kapcsolódva egy évszázad európai demokratizálódási folyamatait, azok sike-
reit és kudarcait tekinti át, megállapítva, hogy a demokratizálódásokban nem is
mindig belső tényezők játszanak döntően közre, hanem például a máshol már be-
következett és sikerrel kecsegtető események utánzása (Weyland, 2010).

Capoccia és Ziblatt, valamint Weyland a demokrácia európai múltját keresi,
de rengeteg politikatudományi tanulmány koncentrál Európa egy-egy régiójának
nem demokratikus múltjára. Dél-Európa politikai múltjának kutatása például na-
gyon kurrens téma. Ahogyan a nyugat-európai országok kutatóit az izgatja, hogy
a múltbéli demokratikus hagyományok hogyan alakultak ki és mélyültek el az
idők során, a Dél kutatói főképpen az autokratikus (időnként szélsőséges) ha-
gyományokat tárják fel, és elemzik azok hatását a demokrácia korában. (A dél-
európai múltról általában lásd: Costa Pinto, 2010a; az olaszról: Tarchi, 2010; a
görögről: Sotiropoulos, 2010; a spanyolról: Humlabaek, 2010; a portugálról: Costa
Pinto, 2010b; Morlino, 2010.)
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53 A klasszikus felfogás (miszerint a nyugati pártosodás döntően a társadalmi érdekek becsatorná-
zására és képviseletére épül) kifejtésére lásd: Bartolini−Mair, 2003.
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De itt is érdemes pontosítani. Természetesen az autokratikus hagyományok
nem fedik le a múlt teljes örökségét, és nagyon is vizsgálandó kérdés, hogy e kü-
lönféle hagyományrétegek milyen arányban és milyen közvetítések révén je-
lentkeznek a demokratizálás folyamatában (Vö. Costa Pinto, 2010b). Az sem
mellékes kérdés ebben a kutatási vonulatban, hogy a múlt feltárásának nemcsak
közvetlen tudományos értéket, hanem közvetett politikai hatást is tulajdonít,
hiszen a múlt tisztázása egyben a demokrácia minőségének javulásához is hoz-
zájárul (lásd erről részletesen: Morlino, 2010: 527−529).

Ki kell emelnünk továbbá Grzegorz Ekiert és Daniel Ziblatt: Democracy in
Central and Eastern Europe One Hundred Years On című tanulmányát (Ekiert−Zib-
latt, 2013), amelyben a szerzők általános elméleti szempontokat és értelmezési
kereteket jelölnek ki. Először is azt mondják, hogy az 1989−91-es átmeneteknek
nem megfelelő értelmezési kerete az úgynevezett hullámelmélet.54 Sokkal in-
kább arról van szó, hogy ezek a demokratizálódások egy hosszabb történelmi
trend részei. Így a történelmi örökség kérdése nem pusztán a kommunizmus
örökségeként vetődik fel, hanem sokkal nagyobb időtávlatban. A demokrácia
harmadik hullámáról szóló elméletek azonban (lásd Huntington, 1991) kifeje-
zetten alábecsülték a történelmi faktorok szerepét (Ekiert−Ziblatt, id. mű: 94).
A történeti alapon álló politikatudományi kutatások feladata tehát „a kontinuitás
megértése a diszkontinuitás felszíne alatt” (Uo.: 96).

De a szerzők írása nemcsak amiatt érdekes, mert a történeti látásmód mellett
szavaznak, hanem azért is, mert felhívják a figyelmet a nagyon kemény mód-
szertani fegyelem alkalmazására. Kifejtik ugyanis, hogy egy történeti összeha-
sonlítás során sok módszertani kihívással találkozik a kutató, és ha nem vigyáz,
beleeshet abba a csapdába, hogy normatív előfeltételezésként fogalmazza meg
a múlt jelenformáló szerepét, azaz determinációt tételezhet fel a múlt jelenre
gyakorolt hatását illetően (Uo.: 97).  

Hasonló mederben mozog Jason Wittenberg is, aki az elmúlt évtizedekben a
„múlt mint jelenbeli örökség” témakörének egyik legbefolyásosabb kutatója.
Ő egyenesen arra tesz javaslatot, hogy hogyan lehet konceptualizálni a politikai
örökség fogalmát (Wittenberg, 2015). Ő is úgy érvel, hogy a politikatudománynak
egzakt fogalmi apparátust kell kidolgoznia, és ennek segítségével különbséget
kell tudni tennie a között, ami örökségnek tekinthető, és ami nem. Ha ugyanis
nincsenek megfelelő kritériumaink a múlt jelenbeli plauzibilitásának magyará-
zatához, akkor a múlt esetlegességek halmazaként jelenik majd meg, és kizárólag
a kutatói önkény dönti el, hogy ezekből a múlt-morzsákból mit használunk fel
és milyen célokra (Wittenberg id. mű: 369).
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54 Ennek lényege, hogy a demokratizálódásnak különféle hullámai és ellenhullámai vannak, s a
80-as évek végén történetesen egy hullám tetején voltunk.
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Talán az olvasó az eddigiekből is megállapíthatja, hogy a történelem politi-
katudományi kutatásában komoly tudósok nagyon komoly állításokat tesznek.
Az irányzat igazi helyi értékének megállapítására hadd idézzünk végül még két
írást. Először a már említett Grzegorz Ekiert egy összefoglaló cikkét az új de-
mokráciák politikatudományi kutatásainak három generációjáról (Ekiert, 2015).
Cikkében a szerző bemutatja, hogy 1. létezik a kommunista örökség; 2. a demokrá-
ciába való átmenet55 és 3. az új historicizmus paradigmája. Önmagában is rendkívül
figyelemre méltó, hogy a történeti paradigmát a másik kettővel egyenrangúként
említi, de nem is tehet másként, hiszen a 2010-es évek közepén ez a történeti
irányzat már komoly múltra tekinthetett vissza, és erős pozíciókkal rendelkezett.
Így tehát megerősítést kaphatunk tőle ahhoz, hogy valamiféle új historicista stra-
tégiával magunk is megpróbálkozzunk.56

Végül megemlítjük Sheri Bermant, aki az európai történelem hosszú trend-
jeiből leszűrhető politológiai tanulságokról ír nagyon megfontolandó cikket (Ber-
man, 2007). A szerző áttekinti az európai demokráciák kialakulásának folyamatát
a 19. századtól napjainkig, és arra a következtetésre jut, hogy Nyugat-Európában
a demokráciák nem békésen vagy folyamatos előrehaladásban jöttek létre,
hanem komoly belső törések és kudarcok árán (Berman, 2007: 237). „A problé-
mák és kudarcok – írja – nem vonják kétségbe a demokrácia sikerét; visszame-
nőleg nézve mindezek integráns részei egy hosszabb folyamatnak, amely nem
demokratikus intézményeken és eliteken át vezet. A mai kor sok elemzője, úgy
tűnik, mindezt nem veszi észre, mégpedig a történelmi perspektíva hiánya
miatt” (Uo.: 38). Hozzáteszi még: sokszor meglep minket, hogy az új demokrá-
ciák illiberálisok, és ezzel együtt is hatékonyak. „A történelem azt tanítja, hogy
„sok ország első kísérletei nagyon rosszul sikerültek. Miért gondoljuk, hogy a
mai helyzet más” (Uo.: 39). Legkonkrétabb példája pedig Franciaország, amely
ma működő demokrácia. Ám a történeti áttekintésből kitűnik, hogy ezt a mai
állapotot a franciák több évszázad alatt érték el. Miért várjuk az új demokráciától
– veti fel a kérdést Berman –, hogy Európa 1990-ben létesült új demokráciái
rövid idő alatt eljussanak oda, ahová a franciáknak is csak hosszú idő alatt sike-
rült? (Uo.: 39).

A történeti összehasonlítás tehát érdekes új szempontokat vihet bele a do-
mináns pártok vizsgálatába is. Természetesen a domináns pártok a jelenben nye-
rik el alakjukat, és kialakulásuk a jelen politikusainak döntése. De ezekben a
döntésekben ott rejtőzhetnek a múlt struktúrái és magatartási reflexei. Szá-
munkra nem lehet kétséges, hogy a magyar politikatörténet vizsgálata során szá-
mos folytonosságra bukkanhatunk.
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55 A mi szavainkkal: a tranzitológia.
56 Az új historicizmusról részletesebben: Csizmadia, 2017: 69−75.
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A folytonosság vizsgálata a magyar politikatörténetben

Kiindulópontunk tehát az, hogy a magyar politikatörténet korábbi trendjeivel
való folytonosság vizsgálata fontos segítséget nyújt a 2010 utáni dominánspárti
szerkezet létrejöttének jobb megértéséhez. Módszerünk ebben az országon belüli
összehasonlítás, amelyhez figyelembe vesszük William Sewell intelmeit (Sewell,
1967). A módszer segítségével az a célunk, hogy a/ megállapítsuk, hogy egy adott
országban történt események – más országokkal összehasonlítva – mennyire
egyediek; b/ megállapítsuk azt, hogy az adott országon belül mennyire egyediek
(Sewell, 1967: 209−210). Az előbbi összehasonlítást elvégeztük a 2.-tól az 5. fe-
jezetig; a belső összehasonlítást pedig most végezzük el. Sewell ugyanakkor
figyelmeztet két veszélyre. Egyrészt arra, hogy belső komparatív kereteink le-
gyenek rugalmasak, azaz különböző összehasonlításokat ne végezzünk ugyan-
azokkal a keretekkel. Másrészt arra, hogy összehasonlításunk legyen valódi
összehasonlítás. Mit sem ér ugyanis az olyan „összehasonlítás”, amikor párhu-
zamos fejlődéseket állítunk egymás mellé, de nem végezzük el valódi összeha-
sonlításukat, mert talán össze sem hasonlíthatók (Uo.: 214). A leginkább azt
tanulhatjuk meg Sewelltől, hogy az országon belüli összehasonlítás segítségével
eldönthető, hogy egy-egy jelenség vagy egy-egy fenomén (akár a domináns párt)
egyedi-e, avagy netán a jelenség ismétlődik. 

A fenti intelmeket, de ugyanakkor kitűzött célunkat is szem előtt tartva az
első kérdés, hogy annyira különböző rendszerek, mint a dualizmus, a Horthy-
korszak és az 1990 utáni demokrácia egyáltalán összehasonlíthatók-e egymással.
Még mindig soroljuk az ellenérveket. 1. A három időszakban Magyarország nagyon
különböző államkeretekben működött. A dualizmus évtizedeiben Magyarország az
Osztrák−Magyar Monarchia része; a Horthy-korszakban függetlenségét vissza-
nyerő, súlyos terület- és népességfogyást elszenvedni kénytelen, de immár füg-
getlen ország; az 1990-es rendszerváltás után pedig demokratikus jogállam,
amely kezdettől megcélozza csatlakozását az egységesülő Európához. 2. Nagyon
eltérő a három korszak államformája. A dualizmusban parlamentáris királyság; a
Horthy-korszakban király nélküli királyság; a rendszerváltás után parlamentáris
köztársaság. 3. Nagyon más ideológiai korszakokról van szó, amelyeknek rendkívül kü-
lönböző a viszonyuk a demokráciához. A dualizmus idején a liberalizmus ideológiája
van vezető szerepben, de a rendszer nem eléggé nyitott a demokratikus tovább-
fejlődésre. A Horthy-korszakban a fő ideológiai ellenfél a liberalizmus, és a rendszer
alapjellege elég autoriter, ugyanakkor a rendszer hivatalos képviselői a demokrácia
és a diktatúra valamilyen sajátos elegyét is el tudják képzelni. A rendszervál-
tás után a rendszer elvben liberális demokrácia, igaz, az időben előrehaladva li-
beralizmus és demokrácia szembe kerülnek egymással. 4. Az egyes korszakokban
teljesen különbözik a nemzetközi környezet. A dualizmus idején Magyarországot rész-
ben más birodalmak, részben nemzetállamok vették körül. A Horthy-korszakban
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már nincsenek birodalmak, nemzetállamok néznek egymással szembe, viszont
fokozatosan háborússá fokozódik közöttük a helyzet. 1990 után, a szovjet biro-
dalom bomlásával szabad és független országok jönnek létre, igaz, a nemzeti ön-
állóság visszanyerésével azt bizonyos szempontból korlátozni is kell a közös
európai érdekek javára. 5. Nem mindegyik korszakban van békés fejlődés; békés és
háborús korszakokat nem lehet összehasonlítani. A dualizmus időszakát ugyan
„boldog békeidőszaknak” szokás nevezni, ám a korszak vége háborúba torkol-
lott. A Horthy-korszak erre a háborús helyzetre következik, s ennek második
fele újabb háborús időszakra esik. Csak a 2. világháború után jön létre tartós
béke Európában.  

Az ellenérvek megfontolandók, de nem meggyőzőek. Mert igaz, hogy a fent
jelzett különbségek létezők, mégsem állítható, hogy a három korszak az alma, a
körte és, mondjuk, a narancs esete. Vannak ugyanis ezeknek a korszakoknak kö-
zösen vizsgálható karakterjegyei. Hadd említsünk három olyan folytonosságot
(magatartási, vezetési, külvilágba illeszkedési), amelyekről korábbi vagy jelen-
kori kutatók, politikai szereplők is írnak.

Az első téma gróf Széchenyi Istvántól érdekli a közvéleményt, s a magyarok
történelmen átívelő tulajdonságaira vonatkozik. Széchenyi sokat írt például a
magyarok szalmalángtermészetéről, vagy arról, hogy Mohács után milyen visel-
kedésformák alakultak ki a társadalomban. Babits Mihály például a magyarok
„nem cselekvő” természetéről (Babits, 1999/1939), Prohászka Lajos a „bujdo-
sásról” (Prohászka, 1936), Bibó István egyenesen a magyar alkat „eltorzulásáról”
írt (Bibó, 1986). A közös ezekben az, hogy hosszú történelmi korszakok alapján
leszűrt, meglehetősen sarkos megfigyelések, amelyek tudományosan ugyan ke-
véssé verifikálhatók, mégis érzünk bennük némi igazságmagot.   

De sokakat foglalkoztat, hogy van valami folytonosság a 20. századi magyar
vezetők (Horthy, Kádár) habitusában, stílusában, szerepfelfogásában. Újabban
– nyilván a Fidesz-uralom negatív történeti előképeinek megtalálásán keresztül
– a fenti személyiségek Orbán Viktorral való összehasonlítása politikatudósok
számára is érdekes kutatási területté vált (lásd: Bozóki, 2019).

A harmadik példa a külvilághoz való illeszkedés vizsgálata. Főleg a két háború
között élő szerzők foglalkoznak ezzel sokat. A magyarság Európától elzárkózó
(„szeparatista”) magatartásformájáról Prohászka Lajos írt, míg Babits Mihály azt
mondja: a magyarság különállása mélyről fakadó: vannak fürge nemzetek, ame-
lyek jól beilleszkednek egy európai együttműködési folyamatba, és vannak
lomha nemzetek (mint a magyar), amelyek inkább szemlélődnek, nem kenyerük
a gyakorlati cselekvés, és nem is nagyon akarnak sok szálon kapcsolódni a kül-
világhoz (Babits, id. mű). 

De mindezek után most már célszerű meghatároznunk, mit is vizsgálunk: a
folytonosság fogalmát. Most már előrehaladtunk annyira, hogy szükséges pon-
tosabban meghatározni ezt. Folytonosság alatt a továbbiakban olyan hagyomány-
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rétegeket értünk, amelyek különböző korokban, különböző ideológiai és politikai
keretek között hasonló, ismétlődő intézményes, elit- és magatartási mintázatokban
jelennek meg. Intézményes folytonosságként döntően a pártokra és a parlamen-
tarizmusra; elitfolytonosságként az elitek egymáshoz való viszonyára; magatartási
folytonosságként az elittársadalmi interakció ismétlődő modelljeire gondolunk.
A három közül döntően az elitekre és azok pártépítő szerepére koncentrálunk.
Arra keressük a választ, hogy az egyes korszakokban az elitek hogyan alakítják
ki dominanciájukat, aztán ezt a dominanciát hogyan használják fel egy domináns
pártrendszer kiépítéséhez, s ezek a minták hogyan ismétlődnek. 

Elitdimenzió és pártfejlődés a dualizmus rendszerében

Korábban bemutattuk, milyen elitkonstelláció révén jött létre 1990-ben, majd
azt követően a rendszerváltás rendszere, és az elitkonstelláció (illetve annak vál-
tozása) hogyan járult hozzá a pártrendszer folyamatos átalakulásához. Most a két
korábbi rendszer közül a dualizmust nézzük meg ugyanebből a szempontból.
Arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon a dualizmusban milyen módon rendeződtek
el az elitek, és hogyan strukturálódott a pártrendszer (a következő alfejezetben
tekintjük át a Horthy-rendszert, majd végül összehasonlításokat teszünk a három
rendszer között). 

Abból indulhatunk ki, hogy az 1867-es kiegyezésnek – az 1990-es átmenethez
hasonlóan – volt egy elitje és egy domináns paradigmája. A domináns elit ideo-
lógiai karakterében liberális volt, s mint ilyen 1848 (részben megegyezéses, rész-
ben forradalmi) hagyományainak örököse. Ennek az elitnek a legfontosabb célja
az volt, hogy az 1848-ban, tárgyalások és törvények útján elfogadott liberális vív-
mányokat visszahelyezzék az őket megillető helyre, és Magyarország vissza-
nyerje 1849 után elvesztett függetlenségét.

Ennek a liberális elitnek – ugyancsak hasonlóképpen az 1990-es elithez –
nincs komoly ellenfele: a liberális jogelvek és intézmények helyreállítását a vele
politikailag egyet nem értők is magukénak vallják. A liberalizmus mint ideológia
tehát annyira megkérdőjelezhetetlen, hogy a rendszer indulásakor megvan
benne az a lehetőség, hogy a pártpolitikában is meghatározó legyen. 1875-ig
nincs önmagát nevében liberálisnak valló párt, ám 1875-től 1905-ig a Szabadelvű
Párt vezeti Magyarországot.

De abból, hogy a liberalizmus ennyire népszerű a korban, még nem vezethető
le a későbbi párturalom. Ehhez kellett még valami, s ez a valami egy olyan program,
amely a kor legfontosabb kérdéseire nyújt választ. Ilyen program volt a domináns
liberális elit közjogi programja. Ez a közjogi program egy olyan állam-rekonst-
rukció, amely a korszak geopolitikai realitásaiból indul ki. Abból például, hogy
1867-ben nem lehet teljes magyar függetlenséget várni, mert egy önállóvá váló
Magyarország nem lenne életképes. Így a liberális elit közjogi tervének lényege
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ennek belátása. A másik, ami a liberális elitet domináns helyzetbe hozza: az idő-
zítés. Ahogyan a késő Kádár-korszakban is meg kellett várni az alkalmas időt a
puha diktatúrából az átmenet megtervezésére, ugyanígy nem lehetett siettetni
az osztrák−magyar kiegyezést. Azok tehát, akik az 1860-as évek elején akartak
kiegyezést, elbuktak; azok, akik néhány évvel később, 1865 után szerették volna
ugyanezt, azokról ma mint reálpolitikusokról beszélünk. Egy biztos: az 1867 előtt
még csak informális szerepet játszó liberális elit a tárgyalások révén formális sze-
replővé válik; 1867-től pedig a Deák-párt vezeti az országot.

Ha jól meg akarjuk érteni az adott szituációt, illetve ennek korokon átívelő,
a későbbiek szempontjából is fontos vonásait, akkor magából a „rendszerpárt”
fogalmából kell kiindulnunk. A modern Magyarország kezdeteinél egy olyan
pártot találunk, amely – közjogi indíttatásánál fogva – az egész Magyarországot
képviseli, vagy pontosabban egy államjogi konstrukciót, amelyben az egész Ma-
gyarország él. Hogy miről is van szó, arról egy kortárs, Toldy István ad nekünk
rövid, de pontos definíciót: „A Deák-párt összetartó kapcsa az államjogi program,
amelynek kivitelére a legkülönfélébb elemek egyesültek benne” (Toldy, 1868:
230). Ha pártmintázatok rendszerfüggetlen továbbélését keressük, ezek közé
felvehetjük a magyar pártrendszer államjogi karakterét. Ez persze az adott korban
nem ritkaság, de azért nem is tipikus. A brit pártrendszer bizonyosan nem ilyen
volt. A lényeg tehát, ami mindjárt itt kezdeteknél rögzül, hogy a pártrendszer
nem individuális jogokra, vagy másképpen: nem egy magánjogi konstrukcióra
épül.57

A két meghatározó elem tehát az államjogi pártszerveződés és a gyűjtőpárti
jelleg. Az előbbihez azt tehetjük hozzá, hogy a modern magyar politika kezdetén
összekapcsolódik a geopolitika és a belpolitika. Azért van szükség államjogi alapon
fellépő pártra, mert a geopolitikai tényező tartósan jelen van és jelen lesz: Ma-
gyarország számára az Osztrák−Magyar Monarchia tartós és mozdíthatatlan rea-
litás. Amennyiben nem lenne ilyen meghatározottsága a rendszernek, nyilván a
pártrendszer is más alapokon nyugodna, így azonban a pártverseny nem lehet
korlátlan és szabad, mert csak olyan pártok szerepelhetnek benne, amelyek eze-
ket az alapfeltételeket tudomásul veszik. Nyilvánvaló, hogy maradéktalanul nem
lehetett visszaszorítani a versenyt, és olyan pártok is léteztek a pártrendszerben,
amelyek Magyarország sokkal teljesebb (de nem teljes) függetlenségét követel-
ték. A rendszerpárt mellett tehát voltak rendszerellenzéki pártok is.

Ugyanakkor minden rendszerváltásnak van egy kiemelt feladata, és a rend-
szerváltó elitnek egy ehhez szorosan kötődő szerepe. Ez pedig az, hogy a rend-
szerváltás után milyen elvek mentén rendezi be az országot. Ez a fő elv 1990
után az volt, hogy a demokráciát minél gyorsabban és szélesebb körűen intéz-
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ményesíteni kell. 1867 után a liberális elit fő programja a magyar társadalom régi
kettéosztottságának megszüntetése, vagy legalábbis enyhítése. Hogy mit is je-
lent ez a kettéosztottság, arról Szekfű Gyula hosszan ír a Három nemzedék első
fejezetében. Széchenyi gondolatrendszerét összefoglalva mondja: a 19. századot
megelőzően a külső erőtérhez (ami itt az osztrák felet jelenti) való viszony meg-
ítélésében két megközelítés alakult ki. Az egyik, amely elhitte és elfogadta, hogy
Magyarország Ausztria társországa; a másik, amely ezt nem hitte és nem fogadta
el, mert szerinte Magyarország voltaképpen provincia (Szekfű, 1935: 37−38).
Egy ilyen – a ma olvasója számára bizonyára a jelenből is jól ismert – problémát
azonban nem volt könnyű megoldani. Egyrészt azért nem, mert a kiegyezési
megegyezés voltaképp egy háttéralku nyomán jött létre, és sokan úgy érezték,
hogy így már eleve nem legitim.58 Másrészt azért, mert még egy tökéletes két-
oldalú szerződés sem tudja felülírni az évszázadok során szerzett (kölcsönös) sé-
relmeket. Harmadszor pedig azért (s most számunkra ez a fontos), mert egy
közjogi-államjogi berendezkedésű pártrendszerben nem lehet kilépni a köz- és
államjog által meghatározott magatartási keretek közül, és új fejlődési szakaszt
nyitni. Apponyi Albert, a korszak ellenzéki politikusa egy helyütt arról beszél,
hogy Magyarországnak ez a közjogi hagyománya háromszáz éves, és a dualizmus
során az bizonyosodik be, hogy a magyar nincs felkészülve arra, hogy konfliktu-
sait ne közjogi konfliktusokként élje meg. (Apponyi, 1896: 498) Szekfű ehhez
hozzáteszi: a dualizmus nem más, mint „a közjogi szakadás egyiptomi fogsága”
(Szekfű, 1935: 238). Ezt a szakadást kellett volna megszüntetnie a dualizmus
domináns liberális elitjének. Csakhogy a szakadás megszüntetéséhez magát a
dualista rendszert kellett volna megszüntetni. Ami nem volt lehetséges, hiszen
a létrejött pártrendszer éppen ennek fenntartását célozta.

Természetesen a rendszer vezetését 1867 óta ellátó elit még az 1875-ös párt-
fúzió előtt igyekszik mérsékelni a közjogi vita hevességét. A már említett Ráth
Mór például azt kéri az ellenzéktől: lássa be, hogy a közjogi kérdés eldőlt, ezért
nincs értelme a végeláthatatlan közjogi vitáknak. A kormánypárti táborban azt
szerették volna, ha a rendszerváltás után a politika lekerül az államjogi kérdé-
sekről, és áttevődik a belpolitikára (gazdaságra és társadalomra). Csakhogy az el-
lenzék (vagy annak egy része) nem akart fókuszt váltani. Ők azok, akik Széchenyi
Szekfű által idézett felosztásában Magyarországot provinciának látták, és szá-
mukra ez a helyzet elfogadhatatlan volt. Mindent meg is akartak tenni a helyzet
megváltoztatására. Közjogi értelemben tehát a dualizmus első éveiben nemhogy
javult volna, de romlott a helyzet. Ámde a jobboldali kormánypárt számára ebben
a helyzetben mégis esély kínálkozott a közjogi tematika meghaladására és egy
új fejezet nyitására. Ez az esély a gazdasági válság volt.
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Schlett István politológus aprólékosan végigelemezte (Schlett, 2007), hogy
1872−74 között milyen pártpolitikai viták zajlottak a témáról, és ezek következ-
ményeképpen hogyan alakult át alapjaiban a pártrendszer. Az átrendeződés lé-
nyege, hogy a kormánypárt és a vezető ellenzéki párt egyesült, és belőlük
létrejött a Szabadelvű Párt, amely aztán 1875 és 1905 között harminc évig állt az
ország élén. A pártegyesülés megmutatta, hogy a kormány-ellenzék törésvonal
– például nagy gazdasági válság esetén – felülírható. De az egyesülést felfoghat-
juk úgy is, hogy a liberális elit két szárnya (mert természetesen az új nagypártba
belépő baloldal is liberális volt) arra szövetkezik, hogy a közjogi kérdésen – most
már óriási parlamenti többséggel a háta mögött – végleg fölülemelkedjen.

Ismételten visszautalunk a rendszerváltás utáni rendszerkezdetre. Ekkor a
demokrácia kilátásai rendkívül fényesek; mindenki demokráciát akar, ugyanak-
kor valami mást is. 1994-ben ugyanis – ahogy bemutattuk – már megjelenik az
az igény is, hogy a demokrácia alapzatán egy nagy párt avatkozzon be a folyama-
tokba, mégpedig a társadalom csalódottjainak nevében. 1875 körül sem volt más
a helyzet. A kormánypárt hiába hivatkozott arra, hogy a pártegyesüléssel sikere-
sen kezeli a gazdasági válságot, továbbá ezzel a háttérbe szorítja közjogi vitákat, a
dualizmusnak is voltak csalódott rétegei, amelyeket az új rendszer teljesítménye
nem elégített ki. Ők a társadalom hangját szólaltatták meg, és ők azt várták, hogy
a nagy kormánypárt immár a társadalom problémáira is megoldást kínáljon. Aki
azt hitte volna 1875-ben, hogy a pártegyesüléssel megoldódtak a dolgok, az té-
vedett volna, mert az elkövetkező harminc év a magyar politikának különlegesen
felfokozott állapotát mutatja.

Először is létrejött egy nagy párt, amely az indulása évében tartott választáson
a szavazatok körülbelül négyötödét szerzi meg. Hatalmas parlamenti támogatás
áll mögötte, és egyben nagy lehetőséget is kap a társadalmi konszolidációra.
Ehhez képest, ha ezt követő választási eredményeit összehasonlítjuk a Fidesz
választási eredményeivel, akkor nagy fokú eltéréseket tapasztalunk. A Fidesz
sorozatosan kétharmados választói támogatottságot szerez, amit a Szabadelvű
Párt nem mondhat el magáról. Az 1875-ös négyötödös választás után például már
a következő, 1878-as választáson a párt száz képviselőt veszít (Rudai, 1936; Pö-
löskei, 2010). Később is nagyon ingadozó eredményeket produkál. Ennek alap-
ján megállapíthatjuk, hogy a magyar politikatörténet első domináns pártja nem
azzal hívja fel a figyelmünket magára, hogy folyamatosan elsöprő többség, hanem
azzal, hogy folyamatosan kormányon van, akkor is, ha nagyon nagy, és akkor is,
ha viszonylag szűk a többsége.

Következő jellemzője a pártnak a belső szervezete, tagoltsága. Tekintettel arra,
hogy a pártba nem csak (sőt nem is elsősorban) ideológiai alapon lehetett be-
lépni, hanem egy közjogi program végrehajtására, a párt rendkívül sokszínű volt. Ez
a sokszínű bázis a legkülönfélébb ügyekre nagyon különbözőképpen reagált. Gyak-
ran fordult elő, hogy bizonyos nemzetközi konfliktusok megítélésében a kormány-
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párt különböző frakciói másként reagáltak, és a kisebbségben maradottak kiléptek
a párt kötelékéből. Ugyanez természetesen előfordult belpolitikai kérdések (köz-
igazgatási reform, az egyházügyi reformok kérdése, gazdasági kihívásokra való rea-
gálás stb.) esetében is (Pölöskei). A kormánypárt állandó hullámzásban volt: olykor
párton kívüliek léptek be a pártba, vagy képviselők léptek ki a pártból. És persze ez
a hullámzás egészen a miniszterelnökig is eljutott: Tisza Kálmán 1890-es bukása
után a kormányfői poszt gyakran cserélődik. Ami azt is jelenti, hogy az egyik kor-
mánypárti frakció (aki épp támogatja az új kormányfőt) erősebb lesz, a másik gyen-
gébb, de lehet, hogy pár év múlva fordul a helyzet. Szó sincs tehát arról, hogy az
egyszer létrejött kormánypárt változatlan marad; épp ellenkezőleg, folyton változik.

Ez is olyan terület, amelyben nagyon különbözik a Fidesz és a korszak do-
mináns pártja. A Fidesz esetében épp az állandóság és a változatlanság tűnik fel
a szervezeti politikában. Nem látunk belső erőcsoportokat, nagyobb szabású át-
rendeződéseket. Sem a pártba belépőkről, sem onnan kilépőkről nem tudunk.
A Fidesz a Szabadelvű Párthoz képest nagyon zárt közösség. A dualizmus kor-
mánypártja viszont úgy van felépítve, hogy reagálni tudjon az 1875−1905 közötti
korszak nagy kihívására, a váltógazdaság hiányára. Nyilván egy gyakori kormány-
ellenzék helycsere a legjobb módja a politikai élet megújulásának, de erre a 19.
század végén nem volt mód sok más európai országban sem. Viszont a Szabadelvű
Párt struktúrája alkalmazkodik ehhez, amikor a belső váltógazdálkodás módszerét
működteti. Eszerint épp a túlságosan elkényelmesedő és megmerevedő kormány-
zás rugalmasabbá és adaptívabbá tételére alkalmazták ezt a metódust. Ami kelthette
a váltógazdálkodás látszatát, de nem oldotta meg azt a problémát, hogy az ellenzék
egyáltalán nincs hatalmon, és nem tudja megmutatni kormányképességét.

Egy tekintetben látunk azonban teljes egybeesést a Fidesz és a Szabadelvű
Párt között, ez pedig a két párt vezetése. Mindkét párt élén egy rendkívül te-
kintélyes politikust látunk (a Szabadelvű Párt fénykorában Tisza Kálmánt; il-
letve Orbán Viktort). Tisza Kálmán nagy érdemeket szerzett az 1875-ös
pártfúzióban, és utána tizenöt évig ő a miniszterelnök. Orbán Viktor tekintélye
még 1989-re megy vissza, és ő még hosszabb ideje vezetője a Fidesznek, mint
amennyi időt Tisza a liberális párt élén töltött. De a hasonlóság legérdekesebb
része az általuk kiépített állammodell. Tisza esetében ennek első eleme a már
jól ismert közjogirendszer-menedzselés.59 Ez – mint láttuk – a Monarchia kere-
teinek fenntartását jelenti. De legalább ennyire fontos a domináns párt minisz-
terelnöke számára egy olyan állammodell létrehozása, amelyet közvetlenül tud
működtetni. Ezt csak úgy tudta elérni, hogy megszervezte az államigazgatás
hozzá hűséges rendszerét, amit ellenzéke természetesen elutasított, mert rész-
ben korrupciót, részben nem hatékony működtetést sejtett mögötte. Mindene-
setre Tisza Kálmán kialakítja a személyi függőségek rendszerét, és ezáltal a hozzá
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való bizalmi viszony alapján működteti a politikát. Talán nem kell részleteznünk,
hogy Orbán Viktor rendszere nagyban hasonlít ehhez. Mint ahogy nagyon hasonló
az ellenzék viszonya mindkettőjükhöz. A dominánspárti miniszterelnök sem
akkor, sem ma nem szeretett, sőt gyűlölt politikus. Mindez strukturális – a kor-
mánypárt szakadatlan kormányzásával összefüggő – problémának tűnik, pedig
nem az, hanem inkább a személyközi viszonyok rendszeréből fakad. Egy olyan
példát tudunk, amikor a miniszterelnököt nem gyűlölte ellenzéke. Ez Széll Kál-
mán kormányzása, 1899 és 1903 között. Az ok pedig, hogy a miniszterelnök jó
viszonyt ápolt az ellenzékkel, sőt az ellenzék egyik frakciója – Apponyi Albert
Nemzeti pártja – be is lépett a kormánypártba.

Felsoroltunk jó néhány különbséget és egy hasonlóságot a Szabadelvű Párt
és a Fidesz között. Mivel a különbségek voltak túlsúlyban, akár azt is leszűrhet-
nénk tapasztalatként, hogy a két párt között nincs is mintázatbeli átfedés, már-
pedig azzal kezdtük a magyar politikatörténet átvilágítását, hogy jeleztük: a
folytonosságok akkor tekinthetők létezőnek, ha több, egymástól különböző
rendszerben is megjelennek. Ahhoz, hogy a mintázatok áthagyományozódásáról
egyáltalán beszélhessünk, határoljuk be az eddigieknél pontosabban, hogy mi
az a terület, ahol ezt a leginkább tetten érhetjük. Ez az elitek egymáshoz való
viszonyának területe. Itt érezzük úgy, hogy a dualizmus mintát teremtett, és ez
a minta rendszerről rendszerre vándorol.

A mintának van egy pártpolitikai és egy társadalmi dimenziója. A pártpolitikai
rész az, ahogyan az elitek megélik saját szerepeiket, és művelik a politikai ver-
senyt. A társadalmi az, ahogyan a társadalom különféle osztályai és csoportjai vi-
szonyulnak mindehhez (a társadalmi hatásokról csak áttételesen, a pártpolitikai
és elitdimenziókról részletesebben beszélünk).

A politikai elit kormánypárti és ellenzéki része közötti vita 1875 után nem-
hogy alábbhagyott volna, még intenzívebbé vált. Az időben előrehaladva ehhez
egyértelműen hozzájárult az intézményes viszonyok merevsége, az említett vál-
tógazdaság-hiány. A két tábor az új intézményes keretek között a közjogi törés-
vonalat működtette, s hiába tartotta magát kormánypárt és ellenzéke egyaránt
liberálisnak, az Ausztriához fűződő viszony kérdésében alapvetően nem értettek
egyet, és ez volt a pártverseny meghatározó dimenziója. Nagyon jellemző ebből
a szempontból a már említett Apponyi Albertnek és pártjának esete, aki szerette
volna átmetszeni ezt a törésvonalat, hidat képezve a Szabadelvű Párt és a radi-
kális ellenzéki Függetlenségi Párt között. Ám az általa képviselt középutas prog-
ramra a választók nem voltak kíváncsiak, s Apponyi akkor lesz politikai tényező
(az 1890-es évek elejétől), amikor a nemzeti jelszót írja a zászlajára.60 A közjogi
törésvonal tehát nemzeti – nem nemzeti törésvonalat is jelent.
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60  A középutas pártépítés kudarcáról – mint ahogy a Nemzeti Párt felemelkedéséről is – részlete-
sen beszámol Apponyi Emlékiratában, Apponyi, 1922: 102−168.
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Fontos megemlítenünk, hogy ez a törésvonal a magyar politikatörténet egyik
legősibb ellentéte. Szóba hoztuk idevonatkozóan Széchenyi és Szekfű nézeteit.
De azt is látni kell, hogy a reformkortól kezdődően a liberalizmus volt a nemze-
telvű irányzat, és a konzervativizmus a nem nemzeti. A konzervativizmus mint
önálló, pártpolitikai létezésre is alkalmas irányzat éppen „nem nemzeti” jellege
miatt volt népszerűtlen, s nem véletlen, hogy az ízig-vérig konzervatív Apponyi
sem konzervatív, hanem nemzeti pártot hoz létre.

A dualizmus megörököli a reformkortól a konzervativizmust mint „idegen”,
osztrák orientációjú irányzatot. De mi történik a reformkor nemzeti alapú libe-
ralizmusával? Az hogyan jelenik meg a dualizmusban? Láttuk, hogy a kiegyezést
létrehozó magyar elit liberális volt. Azt is láttuk, hogy programja államjogi prog-
ram: a két ország közötti megegyezés védelme. Természetesen a liberálisok azt
gondolták magukról, hogy az általuk képviselt közjogi pozíció egyben a legnem-
zetibb magatartásforma, ellenfeleik azért (is) támadták őket, merthogy nem tar-
tották azt eléggé nemzetinek. Mindenesetre a domináns párt politikája a
századvégen a nemzeti érdekek fokozottabb érvényesítését jelenti, ami arra utal,
hogy maguk is úgy gondolták: pozícióikat csak akkor őrizhetik meg, ha a nemzeti
érdeket politikájukban hatékonyan megjelenítik.

Talán már világosabban látjuk az elitek szintjén megjelenő törésvonalak miben-
létét: a feloldhatatlan közjogi és nemzeti konfliktusokat. De hátra van még a társa-
dalmi dimenzió. Már eleve érdekes, hogy az elit és társadalom viszonyát ebben a
sorrendben tárgyaljuk, s nem úgy, ahogyan például a Lipset−Rokkan-féle törésvo-
nal-képződési modellben van (Lipset−Rokkan, 1967). Ott ugyanis az fogalmazódik
meg, hogy a törésvonalak alul jönnek létre, majd a pártok ezekből választják ki a
politikailag relevánsakat. Magyarországon fordítva történt. Itt a pártpolitika hozott
létre egy kettéosztott helyzetet, ami „leszivárgott” a társadalomba. Bár vannak olyan
vélemények, melyek szerint a dualizmus két nagy pártjának politikája nagy társa-
dalmi osztályok (a kormánypárt esetében az arisztokrácia, a vezető ellenzéki párt
esetében a köznemesség) képviseletére épült (Lásd: Lakatos, 1942: 54). Ezzel
szemben mi úgy látjuk, hogy itt nem osztálypolitikáról van szó, hanem egy a re-
formkor előtti preliberális kettéosztottság pártpolitikai, majd a társadalomban tör-
ténő intézményesítéséről. S itt most az utóbbi elem – a társadalom dimenziója – az,
amit hangsúlyozunk. Elfogadjuk a két háború közötti szerző véleményét, miszerint
a közjogi ellentét a dualizmusban minden társadalmi mozgalomban, gazdasági egye-
sületben „termékeny talajra hullt” (Kemenczi, 1936: 40). Azaz: az egész magyar tár-
sadalom ebben a kettéosztottságban (annak egyik vagy másik pólusán) élte az
életét. Emiatt is tartjuk irrelevánsnak a neves történész és politikai író, Gratz Gusz-
táv megjegyzését a dualizmus koráról: „ahhoz, hogy a dualizmusban váltógazdál-
kodás legyen, szükség lett volna, hogy valamilyen néplelket megmozgató kérdésben
ellentét támadjon a két szembenálló párt között” (Gratz, 1999: 213 – kiemelés:
Cs. E.) A néplélek azonban „kötött” volt, s éppen az említett törésvonal alapján.
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Így tehát egy fontos mintát látunk, ami a mostani magyar politikáig hatolónak
tűnik, s ez politika és társadalom komplex megosztottsága. Többről van tehát
szó, mint a politikai elit megosztottságáról.  A magyar társadalom természetesen
nem úgy részese a folyamatnak, hogy maga is tagja a pártoknak, hanem úgy, hogy
alkalmazkodik a rendszer kettéosztottságához, és túlélési stratégiákat alakít ki.

A Horthy-korszak elit- és pártpolitikája 

Az 1919 utáni politikai rendszer kiépülése kapcsán először is az vethető fel, hogy
a dualizmushoz hasonlóan ez a rendszer is az előző korszak tagadásra épül. Amint
a dualizmus létrejöttének feltétele, hogy az informális pozícióból immár formá-
lisba kerülő liberális elit tagadja a közvetlenül megelőző (ez esetben önkényu-
ralmi) rendszerrel való kontinuitást, úgy a Horthy-rendszer kezdetén ugyanilyen
rendszer-tagadás áll. A már többször idézett Szekfű Gyula könyvében úgy nyi-
latkozik: „mindenki megegyezik abban, hogy a liberalizmus, a közelmúlt a té-
velygések korszaka volt” (Szekfű, 1935: 6). Nyilvánvaló, hogy a dualizmus
ötvenéves periódusát nem lehet olyan indoklással tagadni, hogy az önkényura-
lom volt. Nem is mondott ilyet senki. A korszak új keresztény-nemzeti elitje
mégis elveti az előző korszakot, éspedig azért, mert – ahogy szintén Szekfű írja
–: a dualizmus korában a liberalizmus radikális, a „lelkeken despotikusan ural-
kodó” ideológia volt. (Szekfű, id. mű: 137). Ebben a metszetben az új korszak
egyik alapvető korfeladata volt a megelőző liberális közszellem felszámolása, és
helyébe egy másfajta közszellem állítása. Az új pártrendszer is ennek a korfel-
adatnak az elvégzésére szerveződik: 1919 után van ugyan liberális párt, de sokkal
több a keresztény és a nemzeti.

A Horthy-korszak indulását – a rendszer ideológiai átfazonírozása mellett –
egy másik kérdés is nagymértékben befolyásolja. Az Osztrák−Magyar Monarchia
bukásával és az önálló nemzetállam kialakulásával megszűnik ugyan a régi érte-
lemben vett közjogi kérdés, de helyére lép egy másik életkérdés: hogyan lehet
életben tartani és működtetni egy méretileg és a lakosság számát tekintve a „bi-
rodalmi Magyarországnál” jóval szerényebb lehetőségekkel rendelkező országot?
Ha ilyen típusú kihívás előtt soha nem is állt az ország, az „életkérdés” fogalma
egyáltalán nem volt ismeretlen. A magyar múltat vizsgáló könyvében Prohászka
Lajos tájékoztat minket arról, hogy a magyar fejlődésben mindig erős volt a ki-
egyezésre való törekvés, de nem elvi alapon, hanem az élet kihívásaira reagálva
(Prohászka, id. mű, 107).

Ilyen értelemben életkihívás volt a kiegyezés megkötése, majd folyamatos
működtetése, s mivel ez elsősorban gyakorlati kérdés volt a korabeli elitek szá-
mára, ezért sem jött létre az ötvenéves periódusban elvi alapú liberális-konzer-
vatív tagolódás a pártok között. Most, az új rendszer indulásakor is hasonló volt
a helyzet, azzal a különbséggel, hogy itt nem az volt a feladat, hogy egy létező
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szerződést (a kiegyezést) átültessenek a gyakorlatba, hanem az, hogy a trianoni
szerződés következményeit felülvizsgálják.

Nem csodálkozhatunk azon, hogy erre a feladatra már a rendszer legelején,
1921-ben létrejön egy nagy gyűjtőpárt, az Egységes Párt, amely aztán 1931-ig
hatalomban marad. Bethlen István egypárti kormányzása az addigi magyar párt-
történet második leghosszabb kormányzása (Tisza Kálmán tizenöt éve után).
Lássuk először a kormánypárt felépítését a dualista kormánypárttal összevetve.
Két területen mindenképp hasonlóságot látunk. Az egyik, hogy amíg a párt élén
karizmatikus vezér áll, addig a párt vezetése megkérdőjelezhetetlenül ennek a
vezérnek van alárendelve. Tisza Kálmán tizenöt és Bethlen István tíz éve egya-
ránt arról szól, hogy bár ezek a vezetők az ellenzék szemében (különösen kor-
mányzásuk végén) gyűlölt személyiségek, de saját pártjukon belül elismert
autoritások, akik egy személyben tartják össze a kormánypártot. A másik, hogy
amint a politikai folyamatok elsodorják a nagy vezetőt, utána érvénybe lép a pár-
ton belüli erőcsoportok küzdelme, s attól kezdve a parlamenti frakción belül fo-
lyamatos átrendeződések zajlanak, képviselők, sőt egész csoportok lépnek ki.
Mindkét esetben vetélytárs nélküli igazi uralkodó pártokról van szó, amelyeknek
leválthatatlan kormányzását senki nem veszélyezteti.

A Horthy-korszak pártrendszere kiterjedtebb, mint a dualizmusé. Csak ke-
resztény pártból is sok van, amelyek közül néhány az Egységes Párt (majd 1932-
től a Nemzeti Egység Pártja) ellenfele, de van egy szinte állandó szövetséges, a
Keresztény Gazdasági Párt. E párt képviselőivel együtt a kormánypárt kényel-
mes többséget ér el az 1922-es, az 1926-os és az 1931-es választáson.61 Ez után
viszont a Bethlen-dominancia megszűnik, a miniszterelnök lemond, és rövid
időn belül ki is szorul a párt vezetéséből, majd a pártból is. Az 1930-as évek nagy
részében a pártot egy másik elit veszi kézbe, amely alapvetően más értékeket
vall, mint amit Bethlen István és az 1920-as évek kormánypártja vallott. A Beth-
len-féle elit őriz valamit a dualizmus liberális értékeiből, és ha összességében el
is veti a Szekfű által jellemzett „radikális liberalizmust”, a liberalizmus nyugatos
orientációját nem tagadja. Ennek jegyében Bethlen és nemzedéke számára nem
kérdés, hogy Magyarország 1920-as években jelentkező gazdasági és hitelválsá-
gát csakis nyugati kölcsönszerzésekkel lehet megoldani.62 Ebben a politikában
az az uralkodó tónus, hogy Magyarországnak – Trianon ellenére is – törekednie
kell az európai jelenlétre és az európai nagyhatalmakkal való jó viszonyra. 

Az említett „másik elit” 1932-ben (Gömbös Gyula által), de igazából 1935-
ben (előrehozott választás útján) veszi át a hatalmat. Ebben az időszakában szü-
letik egy érdekes tanulmány, amelyet a korszak egyik ismert politikai szociológusa,
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61 Történészek e választások eredményeit részletesen bemutatták és kielemezték, nekünk nem
feladatunk a részletek ismertetése vagy összefoglalása.
62 Ezekről lásd: Ferber, 1983: 191
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Rudai Rezső írt. Érdemes röviden felidéznünk. A szerző ugyanis felteszi a minket
is izgató kérdést: miben rejlik a kormánypártok erejének forrása? Hármat említ: az
elhivatott államférfiú vezető szerepét; a megfelelő politikai ideológiát; és – a párt-
szerkezetet (Rudai, 1936: 14 – kiemelés: Cs. E.) „A kormánypárt erejét – írja – a párt
belső szerkezetének szilárdsága adja meg (a nemzeti öntudattal telített hivatási cso-
portok erős befolyása és számbeli súlya is)” (Uo.:17). Mai kifejezéssel azt is mond-
hatnánk: belső egység, amely mindenekelőtt kormányzásképességet jelent.

Rudai Rezső dolgozatában egyébként van még egy érdekes, az egypártrendszerre
vonatkozó megállapítás: „A parlamentarizmus egypártrendszerének jelentőségét a
parlamenti pártok számának folyamatos növekedése és a politikai ideológiáknak
egyre inkább szétágazó sokfélesége tette szükségessé” (Rudai, 1936: 22). Ez a meg-
állapítás nem kevesebbet mond, mint azt, hogy a rendszer nem úgy tekint magára,
mint ami – mai szóval – pluralizmushiányos, hanem mint amiben túlteng a sokféleség.
Rudai tehát az „örök” kormánypárt jelenségét védekezésnek tekinti a centrifugális
hatásokkal, a sokpárti diverzitással szemben. Eszerint tehát az „egypárt” szükség-
szerű felelet egy meglehetősen szétszabdalt pártpolitikai tér veszélyeinek kiszűré-
sére, azaz fenntartása kívánatos a ’30-as évek második felében is.63

Rudai a pártok számának növekedéséből és a széttartó ideológiákból vezeti
le az „egypárt” szükségességét. Nem mondja ki, de burkoltan céloz rá: a széttartó
ideológiák mögött nemcsak pártok, de a legkülönfélébb társadalmi szerveződések
állnak. Mire gondolhat? Valószínűleg arra, amit a mai politikatudomány informális
politikának hív. Nem értenénk meg az 1930-as évek sajátos világát a látensen
nagyon is plurális Magyarország mozgástörvényeinek rövid felidézése nélkül.

Andrew C. Janos neokorporatistának nevezi azt az intézményi struktúrát,
amely 1919 és 1931 között megszilárdult Magyarországon (Janos, 1982: 201–237).
Ebben az intézményrendszerben (amely erősen etatista, és nagy szerepet játszik
benne a bürokrácia mint osztály) a zsidóság, az arisztokrácia és a katolikus egyház
komoly társadalmi pozíciókat birtokolt, ami a konszolidáció biztos társadalmi-
belpolitikai hátterét is jelentette. Ezek az erőcsoportok nem az „ellenforradalmi”
Magyarország autochton csoportjai voltak, hanem az 1918 előtti konzervatív-li-
berális korszak meghatározó szereplői, illetve azok utódai. A Bethlen-korszak
után, az 1930-as években induló új elit szembetalálkozott ezekkel a csoportok-
kal, és meg akarta törni a hatalmukat. Mégpedig azért, mert úgy ítélte meg, hogy
a Bethlen-rendszer 1919 után nem a „megfelelő”, a régi rezsimmel szemben álló
erőkre alapozta a hatalmát, hanem az 1918 előtti rendszer intézményes és infor-
mális elitjére.64
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63 Itt jegyezzük meg, hogy a Fidesz egyik korábbi szlogenje az egészpályás letámadás volt, amelyet
a párt korifeusai védekezésnek tekintettek.
64 Talán ismerős lehet nekünk az érvelés, ha máshonnan nem, az 1990 után „átmentett elitek” té-
ziséből.
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S a konfliktus akkor robbant ki a kormánypárton belül, amikor felnövekedett
egy fiatal politikusi és politikai írói nemzedék, amely már pontosan meg tudta
fogalmazni, mi a baja az 1919−20-as átmenetet lebonyolító és a konszolidációt
végrehajtó nemzedékkel. Ez a nemzedéki hatalomátvétel a pártrendszer átala-
kulásához vezet.65 Ahhoz, hogy a bethleni konszolidáció ellenzői többségbe ke-
rüljenek, szükségük volt a bethleni exkluzív (inkább a felső rétegekre és a
magyar politika nemzetközi visszaintegrálására fókuszáló) pártpolitika intézmé-
nyes közegének felforgatására és egy népi alapokon nyugvó pártforma létreho-
zására. De a magyar politikai közélet azért nem juthatott nyugvópontra eme
változás realizálódásával, mert Bethlen és hívei továbbra is fontos informális ha-
talommal rendelkeztek.66

Az 1930-as években tehát a kormánypárton belül zajlik egy nagy küzdelem
a pártban visszaszoruló bethlenista politikusok és az új népi politikát képviselő
mainstream között. Később a bethlenista tábor kiválik a kormánypártból és nagy
informális hatalmát mozgósítva lényegében a jobboldali népi-radikális kormá-
nyok ellenzékévé válik. Ez a népi tábor (amelynek alapját tehát a fiatalok nem-
zedéke képezte) azért hadakozott, mert Bethlenben és körében a régi dualista
politika utóhatását látta, amelyet ők rendinek neveztek. Az 1930-as években a
kormánypárt centrumából e rendiség ellen indítanak támadást.

Láttuk már, hogy a korszak politikatudósa a divergáló párttörekvésekkel
szemben tartotta egyenesen szükségesnek a nagy kormánypártot (Rudai, 1936).
De most azt is látnunk kell, hogy ezzel korántsem elégedett meg a rendszer: egy
rendkívül alaposan végiggondolt társadalom- és politikafelfogás jegyében a régi
rendszer ellenhatalmi közegeit korlátozni, majd egyenesen felszámolni igyeke-
zett. A ’30-as évek mutatják az első tudatos törekvéseket arra, hogy az uralkodó
politika szembe nézzen (és egyben szembe is forduljon) a társadalmi hálózatok-
kal, különösen, ha azok a hatalom szemében nem rokonszenves irányokat kép-
viselnek.

Ezeknek a köröknek természetesen voltak parlamenti pártjaik is, de ezeknél
lényegesen nagyobb szerepet játszott a sajtójuk, társadalmi-értelmiségi moz-
galmi hálózataik és egyesületeik. Ezek jelentették ama föntebb jelzett „elsöprő
kisebbséget”, amelynek létezéséről a hatalomnak nemcsak tudomást kellett
vennie, de valamilyen együttélést is ki kellett alakítania vele. Ennek az együt-
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65 Ahogy a dualizmusban is egy nagy gazdasági válság változtatja meg a pártszerkezetet 1875 előtt,
és hozza létre az aztán leválthatatlan kormánypártot.
66 Az informális hatalom mindig a politikai verseny része. Hosszú időn keresztül kormányzó do-
mináns pártok esetén, váltógazdálkodás hiányában növekszik az informális politikai szféra szerepe.
Különösen akkor, ha a hivatalos politikából kiszoruló körök rátalálnak az onnan egyébként elzárt
ellenzéki körökre. Ilyen értelemben a Bethlennel kiegészült ellenzék hatalomra kerülés nélkül
is nagy informális hatalommal rendelkezik az 1930-as évek közepén, második felében. Ugyanez
érvényes a mai korra is. A tizenegy éve folyamatosan formális hatalmat birtokló Fidesshc
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télésnek elvileg lehettek volna liberális, viszonylag korlátozásmentes elvei.
Csakhogy a ’30-as évek közepétől (az európai országok jobbratolódásával párhu-
zamosan) Magyarországon liberális toleranciáról nem lehet beszélni. Az uralkodó
felfogás a széttagolódás ellensúlyozása, kiegyenlítése. Mivel a magyar reform-
jobboldal (Gömbös Gyulától kezdve) e kiegyenlítés gyakorlati megvalósítására
törekszik (a sajtópolitikától kezdve a társadalmi egyesületekig stb.), nyilvánva-
lóvá válik, hogy egy újabb front nyílik: már nem csupán a folytonosság és a meg-
szakítottság erői állnak szemben egymással, hanem a szerves fejlődés hívei a
szervetlenéivel.

Arra a belátásra jutottunk tehát, hogy a pártpolitika és a közéleti-mozgalmi
szféra egyaránt fontos része volt a két háború közötti Magyarország politikai élet-
ének. Míg az előbbiben a hatalmon lévők, az utóbbiban a hatalmon kívüliek voltak
fölényben. Éppen ezen ellentmondás miatt is kezdődött meg a mozgalmi-közéleti
szféra erőltetett átpolitizálása. A kormányzat (a maga szempontjából helyesen)
ismerte fel, hogy szilárd, versenyképes politikai és társadalmi hálózatok nélkül
parlamenti többsége birtokában sem cselekvőképes. Ugyanakkor a fennálló ket-
tős struktúrán csak erőszakos eszközökkel lehetett változtatni. Mivel Magyaror-
szágon az ellenzék továbbra sem kerülhetett demokratikus úton hatalomra, a
prolongált „egypártrendszer” a ’30-as évek végétől egyre inkább a politikai konf-
liktusok eszkalálódásához vezetett.

Ottlik László a közvélemény és a közérdek problematikáját az eddigiektől
eltérően közelítette meg. Míg előbbi szerzőink a közvélemény képviseletét
(vagy az annak való „alárendeltséget”) a kormány (vagy a hatalmi pártok) illeté-
kességi körébe utalta, Ottlik abból indul ki, hogy mindegyik fél igyekszik meg-
győzni a közvéleményt az igazáról, és ezzel párhuzamosan a másik félről
bebizonyítani, hogy önös partikuláris érdekeket képvisel (Ottlik, 1941: 31). Ez
a teória azt mondja, hogy itt a politika belső természetéről van szó: egy párt a
rész képviselője, mégis meg kell győznie az egészet, a közvéleményt, hogy képes
az egész képviseletére (Uo.: 32).

Ottlik hangsúlyozza: pusztulásra van ítélve az a politika, amely nem a közvé-
leményt akarja megnyerni magának. Valóban, ez a szempont alapvető. De mi a
helyzet egy olyan politikai közegben, ahol nem mérkőzhet egymással két, egya-
ránt győzelemre esélyes pártpolitikai alternatíva? Ismét azt mondhatjuk: ha egy
ország politikai kultúrájában a pártpolitikai versenynek nincsenek meg a váltó-
gazdálkodásig menő következményei, ott a közvélemény befolyásolása az egyik
oldalon a kormány- és a pártpolitika eszközeivel, a másikon minden egyéb esz-
közzel jelenik meg. Ez a verseny is lehet nagyon heves, nemcsak az a verseny,
ahol hol az egyik párt, hol a másik nyeri a választásokat. Itt is folyik vita arról,
hogy hogyan kell gyakorolni a hatalmat, illetve, hogy mi nevezhető „jó” és mi
„rossz” hatalomnak. A ’30-as évek közepén azonban hiányzott egy minimális
közös elmélet a hatalom gyakorlásának mikéntjéről (Uo.: 30–31). Végül is a kor-
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mánypárt látszólag vetélytárs nélkül volt, valójában mégis szembekerült a köz-
véleményformálás alternatív stratégiáival. S pontosan azért lett ádáz a küzdelem
a felek között, mert – hasonlóan a dualizmushoz – az ellenzék kormányra kerü-
lése rendszerváltás-értékű (és forradalmi) fejlemény lett volna. Ez pedig más
perspektíva, mint a demokratikus államok üzemszerű kormányzati váltógazdál-
kodása.

Kiegészíthetjük mindezt azzal, amit Ottlik a kormánypárti és ellenzéki poli-
tikai szerepekről írt könyvének „A pártharcok dialektikája” című fejezetében.
Nagyon érdekesen mutat rá arra, hogy egy ellenzéki párt elsősorban világnézeti
alapon próbálja kikezdeni a kormányon lévőt, mégpedig azáltal, hogy bizonyítani
próbálja: hibái, sőt „bűnei” a kormányzó világnézetéből, nem pedig az adott vi-
szonyok kényszeréből fakadnak (Uo.: 57). A világnézeti nézőpont voltaképp a
„helyes”, a „jó” politika vitelére való igénybejelentést jelenti. Természetesen a
kormánypártnak meggyőződése, hogy a „jó” politika képviseletére egyedül ő
hivatott, míg ellenfelei a rombolás, az anarchia vagy a reakció elemei.

A világnézetek közötti harcban felértékelődik a közvélemény szerepe. Ezzel
kapcsolatban Ottlik László gondolatmenetének lényege, hogy a pártok az egész
társadalom (a sokaság) támogatását kívánják megszerezni, azaz monopolizálni
akarják a politikai piacot. „Az egyszer megindult politikai szervezkedésben –
írja Ottlik – elháríthatatlanul benne rejlik a tendencia, hogy sorra mozgósítsa,
beszervezze a társadalom összes rétegeit” (Ottlik, Uo.: 73), hiszen ellenfelei is
ugyanerre törekszenek, s ha nem ezt teszi, ellenfeleinek engedi át a szervezke-
dést. S mivel Ottlik szerint minden párt egy társadalmi osztályra épít, az illető
osztály igényt tart arra, hogy uralkodó legyen „mint az egyedül helyes, a közér-
deknek egyedül megfelelő világnézet hordozója” (Uo.). Az osztály voltaképp –
pontosan a párttörekvések hatására is – a közérdek letéteményesének kezdi
érezni magát. S bármilyen furcsa: a tudós által megfogalmazott cél az egyosztályú
társadalom, amely egyben egypártú is, hiszen három nagy demokratikus világ-
nézet (polgári, népi, proletár) közül mindig csak az egyik győzhet, és juttathatja
uralomra a saját osztályát. Ezért hát „diktatúra és demokrácia nemhogy nem el-
lentétek, hanem egy és ugyanazon politikai rendszernek eleve egymásra utalt,
egymást kereső alkatrészei. Az a tény, hogy a polgári demokrácia elvileg még nem
áll a diktatúra álláspontján, merőben taktikai helyzetének felel meg” Uo.: 74–75).

Uralkodó pártok és tanulságok: három korszak összehasonlítása

Magyarországon három, egymástól jól megkülönböztethető, egymástól ideoló-
giailag élesen eltérő korszakban nagyon hasonló pártkonfigurációk jöttek létre.

(Választási eredmények a győzelem mértéke szerint). Kezdjük a választási eredmé-
nyek összehasonlításával, a választási győzelem nagyságrendje szerint. 1. Mai
korszak (1990−2021): 8 választás volt. Az arányok a következők: kétharmaddal:
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4 választás; 50% és 60% közötti eredménnyel: 4 választás. 2. Két korábbi korszak
(1867−1939 között): 19 választásra került sor. Ezeket – egy kivételével – mindig
a kormánypártok nyerték meg. Az arányok a következők: 64% és 82% közötti
eredménnyel (tehát lényegében kétharmaddal vagy még nagyobb fölénnyel): 7
választás. 58% és 64% közötti győzelem: 10 választás. 50%-hoz közeli eredmény:
1 választás. 40% alatti: 1 választás (Az első két korszakra lásd: Rudai, 1936: 18).

(Választási eredmények korszakonként). Ha korszakonkénti bontásban szeretnénk
megnézni az eredményeket, akkor azt mondhatjuk: a dualizmusban 13 választás
történt. Ezek közül a kormánypárt négyötöddel: 1 választás; kétharmaddal: 2 vá-
lasztás; kétharmadhoz közeli aránnyal: 3 választás; 60% körüli kényelmes többség:
5 választás; szűk többség: 1 választás; 50% alatti győzelem: 1 választás. Ami a
Horthy-korszakot illeti: itt 6 választás történt. Ebből bő kétharmaddal: 4 válasz-
tás; 60% körüli eredmény: 2 választás. (A mai adatokat a 7. fejezet első részében
láttuk).

(A domináns pártok választási ingadozásai). A domináns pártra vonatkozó szigorú
követelményeknek (három egymást követő választási győzelem) mind a három do-
mináns párt megfelel. 1. Dualizmus: a Szabadelvű Párt, bár ingadozó teljesítményt
nyújt, de 1875 és 1905 között egyszer sem kerül 58% alá. Az 1875-ös választáson
négyötödös győzelmet arat, de ezt a fölényes eredményt később nem tudja megis-
mételni. 1878-ban 60% körüli eredményt ér el, s ezt tartja 1884-ig. A 80-as évek
végén a párt megközelíti a kétharmadot, hogy aztán Tisza Kálmán bukása után 57%
körüli (még mindig kényelmes többséget jelentő) szintre essen vissza. 2. Horthy-
korszak: az Egységes Párt minden választást 60% fölötti, a háromból egyet kéthar-
mados többséggel nyer meg. Sorrendben a harmadik választási győzelme (1931)
után azonban Bethlen István belebukik a gazdasági válságba, így a párt új minisz-
terelnökkel kezdi meg következő ciklusát, utána pedig már a fentebb bemutatott
új elit adja a Nemzeti Egység Pártjának elitjét (a régi-új domináns kormánypárt
utána is minden választáson 60% és 70% között teljesít. 3. 1990 utáni korszak: Ki-
zárólag a Fidesz tud három egymást követő ciklust megnyerni, viszont itt nem lá-
tunk ingadozást; a párt minden alkalommal kétharmaddal nyeri a választást.

Ungváry Krisztián történész szintén összeveti a három korszakot, s ennek
alapján így ír: bár Tisza Kálmán, Bethlen István és Gömbös Gyula szeretett volna
egyfajta centrális erőteret kiépíteni, „eredményeik azonban elszürkülnek ahhoz
képest, amire a magyar parlamentarizmus jutott 2010 óta” (Ungváry, 2017).  Ung-
váry igazából a Horthy- és az Orbán-rendszert veti össze. Megállapítja, hogy a
legkiszolgáltatottabb választókat mindkét rendszerben manipulálták: „jelentős
különbség azonban, hogy 1939 előtt a választók manipulálását adminisztratív
eszközökkel érték el, ma pedig butítással teszik ezt”. Azt is megjegyzi, hogy bár
a Horthy-korszakban az ellenzék jelöltjeinek indítását olykor megakadályozták,
vagy a szavazókat a nyílt szavazású kerületekben presszionálták, de ennek voltak
korlátai. Ma a verés és a megfélemlítés szerepét vidéken a „szisztematikus nép-
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butítás” pótolja. Olyan szituációt is talál a két háború között, amikor – 1937−38-ban
– az ellenzék a kormánypártot támogatja, amiből arra következtet: „A rendszer
egyáltalán nem omlott volna össze attól, ha az ellenzék hatalomra kerül”. Mind-
ezek alapján Ungváry következtetése kettős. Egyfelől azt mondja, hogy – szemben
a gyakran hallható véleménnyel – „a Nemzeti Együttműködés Rendszere egyál-
talán nem érthető meg a Horthy-korszak működéséből”. Ez feltehetően azoknak
a NER-kritikusoknak szól, akik szerint a NER voltaképpen a két háború közötti
viszonyokat restaurálja. Ungváry azonban azt állítja, hogy a két háború közöttinél
jóval monolitikusabb a mai rendszer, ami nem megszokott álláspont az Orbán-
rendszert keményen bíráló tudósok körében sem. Második következtetése
pedig: „Dacára annak, hogy az 1990 utáni Magyarország politikai intézmény-
rendszere papíron fejlettebb, mint amilyen az 1944 előtti Magyarországé volt,
ennek valós eredményei nem jelennek meg a politikában” (Uo.).

Első összefoglaló tanulságunk az, hogy a magyar politikatörténet domináns pártjai
külsőre hasonlóak (hosszú időn át kormányoznak), de vizsgálatunk kimutatta, hogy fon-
tos különbségek is vannak közöttük. Egyfelől hosszú időn keresztül képesek kormányozni,
és szavazataikat maximalizálni, de erre nem képesek egyenletesen. A régi pártok belső
szerkezetéből és felépítéséből kialakulnak ugyan kétharmados, vagy akár nagyobb győzel-
mek, de jellemzőek rájuk a visszaesések is. Különbség, hogy a régi pártok belülről kevésbé
monolitikusak, mint a Fidesz. A Szabadelvű Párt és az Egységes Párt (Nemzeti Egység
Pártja) belső váltógazdálkodást működtet, a Fidesznél ez nem látszik.

Továbbmenve térjünk vissza ahhoz a listához, amelyet az 1990 utáni magyar
pártrendszer átalakulásáról mondtunk, s tegyük ide ismét, amit korábban írtunk:
1. 1990−1994: Induló pártrendszermodell: Sokpártrendszer, egyciklusú jobboldali
koalíciós kormányzással. 2. 1994−1998: Kétharmados többségű, egyciklusú balol-
dali-liberális koalíciós kormányzás, aszimmetrikus pártrendszerben. 3. 1998−2002:
Minimális többségű egyciklusú jobboldali kormányzás, induló kétblokkrend-
szerben. 4. 2002−2010: Minimális többségű, kétciklusú baloldali-liberális kor-
mányzás, kifejlett kétblokkrendszerben. 5. 2010−2021: Kétharmados többségű,
háromciklusú jobboldali kormányzás, egypólusú rendszerben (2019 után újra
kétpólusú rendszerben). Lássuk, ehhez képest milyen képletek alakultak ki a
két régi pártrendszerben.

(Dualizmus). A korszak egypárti kormányzással indul (1867−1875), amelyet
egy pártfúzió zár le. A pártfúzió eredményeként ugyancsak létrejön egy egypárt,
amely aztán stabilan kormányoz évtizedeken át. Vele szemben évtizedeken át
egy sokpárti, széttagolt ellenzék áll. Ez az ellenzék 1904−1905-ben összefog, és
szoros koalíciót hoz létre. A koalíció megnyeri az 1905-ös választást, de – közjogi
okból – nem tud kormányra kerülni. Miután a közjogi akadályt elhárítják, 1906-
ban kormányra jut, de csak rövid időt tud kormányon tölteni. 1910-ben visszajön
a régi nagypártnak egy felújított változata, de az 1910−1918-as időszak rendkívül
hektikus, és legfeljebb megszorításokkal tekinthető domináns időszaknak.
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(Horthy-korszak). A pártrendszer itt zökkenőmentesen dominánspárti. Az el-
lenzék kivételképpen sem szakítja meg a kormánypárti uralmat; igaz, ez a kor-
mánypárti uralkodás nagyon különböző pártlogók alatt történik, és az 1930-as
évektől tartalmilag sem könnyű folytonosságot találni az új és a régi domináns
párt között. Mindenesetre, ha a rendszer kormánypártjai nem is közelítik meg a
Szabadelvű Párt harmincéves uralkodásnak időtartamát, az 1920-tól 1939-ig ter-
jedő időszak utolsó néhány éve is a dominánspárti hagyományhoz sorolható,
szemben az előző korszak – igaz, világháborús – utolsó éveivel.

(1990 utáni korszak). A domináns párt itt húsz év jellegzetesen rövid ciklusos
pártversenye után jön létre, azzal a megkötéssel, hogy 1994-ben pártméret-bő-
vítés, 2002 és 2010 között kétciklusú kormányzás történik.  

Második összefoglaló tanulságunk az, hogy az 1990 utáni rendszer indulása és első
hosszú időszaka nagyban eltér mind a két korábbi hagyománytól. Sem a dualizmusban,
sem a Horthy-rendszerben nem ismerik a váltógazdaságot, amely az 1990-es rendszer-
váltás utáni első húsz év természetes struktúrája. Ugyanakkor megállapítottuk, hogy az
1990 utáni rendszerben is vannak dominánspárti tendenciák már az első húsz évben is.
Kimutattuk, hogy ezeket a tendenciákat a magyar társadalomban rejlő – a rendszervál-
táshoz fűződő – elképzelések táplálták, amelyeket a váltógazdaságos, egyciklusú hazai
pártverseny nem tudott kielégíteni.

Továbbmenve visszautalunk arra, hogy alfejezetünk élén jeleztük, hogy a
folytonosságokat döntően intézményi-pártpolitikai és elitbeli-viselkedési struk-
túrák és folyamatok továbbéléseként írhatjuk le. Két tekintetben tudjuk kimu-
tatni az egyértelmű folytonosságokat a három rendszer között: intézményi és
magatartási értelemben.

(Intézményi struktúrák). A modern magyar politika kezdete óta ambivalens vi-
szonyban állnak egymással a modern, a nyugatias és a premodernitásból meg-
örökölt struktúrák. 1. A dualizmusban például ilyen premodern struktúraként
azonosíthatjuk az „ősi alkotmányt”, vagy például a parlamentarizmus intézmé-
nyét. A magyar politikai elit a dualizmusban sem biztos abban, hogy a magyar
parlamentarizmus olyan, mint az angol: a két szemben álló tábor teljesen más-
képpen érvel. A nyugatosok úgy, hogy a magyar parlamentarizmus 1867 után tel-
jes; a másik oldal úgy, hogy csak részleges (mégpedig a magyar hagyományokból
fakadóan). 2. A Horthy-korszakban az ősi alkotmány visszatér: a fejezetben több-
ször idézett Kemenczi Gábor könyvnek ez is a címe: Vissza az ősi alkotmányhoz.
A parlamentarizmust ebben a periódusban sem kérdőjelezi meg az elit, de az ál-
talunk bemutatott új nemzedék (vagy reformjobboldal) teljesen mást gondol a
parlament szerepéről, mint gondolt erről a dualista elit, illetve annak örököseként
a Bethlen-korszak elitje.67 3. A Fidesznek az intézményekről való felfogása
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egyértelműen átfedéseket mutat a két korszak intézményekről alkotott felfogá-
sában. A Fidesz alkotmányozása, a jogállami intézményekhez való ellentmondásos
viszonya, a pártrendszer funkciójáról alkotott véleménye, a politikai intézmények
szoros kontrollja – mind visszavezethető e régebbi korok felfogásához, illetve az
azokkal való azonosuláshoz.

Harmadik összefoglaló tanulságunk az, hogy a magyar politikatörténetben egymás
mellett él egy modern, a nyugat-európai intézményeket lemásolni és átültetni kívánó, és
egy az intézmények átmásolását, „egy az egybeni átültetését” kritizáló politikai magatar-
tás. Ez a dualizmus liberális karaktere folytán kevésbé erősen jelent meg, de a Horthy-
rendszer esetében egyértelmű. Hiszen a Horthy-rendszer épp a dualizmus, annak politika-
és intézményfelfogását kívánta meghaladni. Az Orbán-rendszer és annak uralkodó pártja
nem fogadja el a „kritikátlan” intézmény-adaptációt, de ezzel nem pusztán egy jelenbeli,
az 1990 utáni folyamatokból fakadó magatartás, hanem egy a magyar politikatörténetben
mélyebben benne lévő hagyomány örököse.

(Elitviselkedés). Fejezetünk végére hagytuk az elitviszonyok kérdését, amely
részben túlmutat a pártpolitikán, részben beletorkollik abba. Az elit fogalmát
fejezetünk elején úgy határoztuk meg, hogy azokat az aktorokat értjük eliteken,
akik a rendszerváltások idején képesek egy domináns paradigma képviseletére,
és a paradigma alkalmazásával új mederbe terelik a fejlődést. 1. Dualizmus. A du-
alizmus elején egyértelműen a liberális paradigma áll, és ez a paradigma is marad
végig a rendszer meghatározó ideológiája. Ugyanakkor a korabeli elitnek nem-
csak egy eszmei áramlatot, hanem egy közjogi gondolkodásmódot is képviselni
kellett, vagy másképpen: nem elvi, hanem az „élet” által támasztott kihívásokra
kellett reagálnia (pl. kiegyezés). Ezek a kihívások a rendszerben végig túlsúlyban
vannak, és ezért nem sikerül elvi törésvonalakat képezve a pártrendszer elvek
közötti küzdelemmé alakítani. 2. A Horthy-korszakban. Bár Magyarország nem-
zetállammá válik, de a domináns elitnek szintén menedzselnie kell egy kvázi
közjogi kérdést: a Trianon által létrehozott állapotok felülvizsgálatát. A kormány-
zati elitek között a 30-as évek közepén törés következik be, és az új elit kiszorítja
a pártpolitikából a régit. 3. 1990 utáni korszak. A rendszerváltást a tranzitológia
paradigmájával egy nyugatos baloldali és liberális elit hajtja végre, ám ahogy a
„történelem vége” korszak a „végére” ér, felnövekszik egy új elit, amely felülírja
a korai Nyugat-paradigmát, és az abban magot jelentő mintakövetés helyére a
mintaformálást állítja.

Negyedik összefoglaló tanulságunk az, hogy a magyar politika három nagy korszaka
között folytonosságot látunk, mégpedig az elitek egymással folytatott interakcióiban. Ebben
az interakcióban ismétlődést látunk: a rendszerváltás elején van egy kiemelkedő elitcso-
port, amelyik monopolizálja az ideológiát és a cselekvést, és jó ideig nem lel versenytársra.
A dualizmusban és a Horthy-korszakban a korindító elitek vetélytársai pártpolitikai ha-
talomra nem tudnak szert tenni, ezért egyfajta informális politikai közeget hoznak létre,
vagy elsöprő kisebbségként a szellemi szférában pótolják hiányzó politikai hatalmukat.
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A Fidesz az a párt, amely kifejleszt egy alternatív valóságképet, és erre rá tud építeni egy
hatalompolitikai rendszert is. A gyökerek azonban megvannak mind a két korábbi rend-
szerben. Ugyanakkor a három közül egyik rendszerben sem sikerül az eliteket egymással
szemben pacifikálni, és átvezetni olyan terepre, ahol együttműködő hagyományok alakul-
hatnának ki közöttük. Ennyiben azt mondhatjuk, hogy a domináns párt rendszereken
átívelő hagyománya és folytonossága az elitek megbékésének hiányából következik; ha van
pacifikált elit, akkor nincs szükség arra, hogy tartósan egy párt uralkodjon, és ez az egy
azt gondolja magáról, hogy ő a közérdek egyetlen kifejezője.

Választások és pártdominancia Magyarországon (1867−2018)

A hazai domináns pártok három jellemzője
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