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A szerzők, a berlini Humboldt Egyetem politológus kutatói, Kelet- 
Európa pártjairól, a pártfejlődés kontextusairól és a pártpolitika ak- 
torairól értekeznek. Szükségét érezték ugyan annak, hogy „a Kelet- 
Európaként megjelölt politikai-geográfiai térség körvonalait közelebb
ről is megrajzolják” (53. old.), de egy bekezdésnyi kísérlettől elte
kintve ezt végül is nem tették meg. Megemlítik, hogy a korábbi Szov
jetunión kívüli posztszocialista térség értelmiségi köreiben inkább a 
Közép-Európa kifejezést alkalmazzák annak érdekében, hogy a régi
ót Európa nyugati fele lehetséges partnereként mutassák be. Számuk
ra azonban - bár elismerik, hogy a régión belül kitapintható egy 
törésvonal - fontosabb volt az a (különösebben nem argumentált) 
szempont, hogy kutatásuk középpontjába az egész térségre .érvényes 
posztszocialista állapotot helyezték. Bár nem vitatható, hogy ezen 
megközelítés mellett is lehet érvelni, akár maga a kötet empirikus 
anyaga is lehetőséget adhatott volna arra, hogy az említett törésvonal 
létét és mibenlétét kissé tüzetesebben is elemezzék.

Az öt tematikus egységre osztott kötet első fejezetében a kelet
európai transzformáció általános problematikáját és interpretációs 
lehetőségeit vázolják fel, a pártfejlődésről elmondottak háttereként.

-gS.
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Az újonnan kialakult pártstruktúra problémáinak felvázolásakor hi
vatkoznak Ágh Attilának arra a megállapítására, hogy a régióban 
elitdemokráciák alakultak ki, ahol a gyenge tagsággal rendelkező 
pártok elszigetelődtek a társadalomtól. Emlékeztetnek továbbá K. v. 
Beyme érvelésére, miszerint a pártok, sőt a protopártok elnevezés is 
csupán eufémizmusnak tekinthető, és a térségben csupán pszeudo- 
pártokról beszélhetünk. A pártok helyzetének elemzésében szerintük 
két fő irányzat alakult ki. Az első elméleti alapon áll, és analitikus 
jellegű. Alkalmaz ugyan módszertanilag megalapozott eset- és válto
zóvizsgálatokat, a kelet-európai pártfejlődés azonban mindenekelőtt 
példatár a számára, amelynek segítségével, a nagyszámú eset és vál- 

• tozó birtokában, bizonyíthatja saját elméletének általános alkalmaz- 
hatóságát. A másik irányzat a folyamatot kor- és kultűrtörténetileg 
akarja megérteni. A mindenkori speciális esetek feldolgozását tartja 
feladatának, nagy szerepet tulajdonít a történelemnek, s a kutató, 
empatikus képességét a sikeres kutatás előfeltételének tekinti. Az irány
zat képviselői nem is akarják meghaladni az egyedi esettanulmányok 
kereteit, s legfeljebb Kelet-Európa területére hajlandóak kitekinteni. 
Bár a siker, érdekében mindkét irányzat kénytelen a másik eredmé
nyeit és módszereit bizonyos mértékig alkalmazni, a szerzőpáros úgy 
próbált meg a fenti dichotómiából kilépni, hogy a speciális kelet
európai pártfejlődést, a pártokkal is összefüggő transzformációs prob
lémát olyan átfogó társadalomelemzés keretébe igyekezett elhelyez
ni, melynek kiindulópontja az államszocializmus elméleti modellje.

, Megközelítésük elméleti keretét a pártok és az átmenet magyará
zatában kialakult alábbi két domináns felfogás adja. A Transition to 
Democracy iskola hívei leíró módszereket alkalmaznak. A szociálöko- 
nómiai, belpolitikai folyamatokra helyezik a hangsúlyt, a pártok az 
autoriter rezsimek bukásának és a társadalom demokratizálódásának 
központi szereplői. Áz iskola képviselői erőteljesen hangsúlyozzák 
az átmenet bizonytalanságát, a konszolidáció nehézségeit. A demok
rácia lehetséges alternatívái: a visszarendeződés, az instabilitás. A 
kelet-európai átalakulás - Bihari Mihály elemzése szerint is - igazol
ta ezt a feltevést, azzal a kiegészítéssel, hogy a politikai aktorok itt 
még meglehetősen gyengék. Ezzel szemben a megkésett modernizá
ció elméletének híveit - akik szerint a pártok mindenekelőtt a moder
nizációs folyamat képviselői - elsősorban az érdekli, hogy miképpen 
értékelhető az egykori államszocializmus szerepe. Vajon modernizá
cióellenes folyamatokat képviselt-e, vagy inkább olyan modernizáció 
volt, amelynek kísérő folyamatai részben a modernizáció előtti struk
túrákat konzerválták. Az államszocializmus ennyiben a modernizá
ció különleges esetét jelentette volna, amely egyes területeken akár 
meg is haladhatta a nyugati, fejlődés eredményeit, s amelynek bukása 
a modem társadalom általános problémájára mutat rá.

A szerzők amellett foglalnak állást, hogy az államszocializmus a 
modernizáció speciális keleti esete volt, amely alulmaradt a nyugati 
modernizációs modellel szemben. Az átmenet konfliktusai közül ki
emelik, hogy, a pártoknak ma olyan helyzetben kell működniük, mely
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nek jellemző vonásai: a társadalom elvárásai és a gazdaság valóságos 
teljesítőképessége közötti ellentmondás, a különböző szociális cso
portok eltérő esélyei, a politikai kultúra változó szerepe, az általános 
legitimitási és identitásválság. A lakosság csalódottságát érzékelve 
felteszik a kérdést, hogy vajon az ennek következtében megjelenő 
nosztalgia az autoriter megoldásoknak kedvez-e majd. A szerzők a 
helyzetet értékelve hasonló következtetésekre jutottak, mint nálunk 
Bihari Mihály (1993).

Ezt a meglehetősen jó összefoglalást követi az a bevezető gondola
tokat is -tartalmazó alfejezet, amelyben az esetkiválasztást indokol
ják. Az indoklás központi gondolata, hogy a gazdasági versenyké
pesség és a demokrácia esélyei alapján osztályozzák a térség - egy
kor szovjet fennhatóság alatt álló - államait. Eközben ~ magyarázat 
nélkül - már eltűnik a posztszocíalizmus kelet-európai közös nevező
je, hiszen Jugoszlávia és Albánia teljesen kívül marad a szerzők látó
körén. Az, említett két szempont alapján az 1989-ben mindkét terüle
ten jó eséllyel induló Magyarországtól a mindkét területen rossz kilá
tásokkal bíró Szovjetunióig húzódik a skála.

Véleményem szerint a szerzőknek nem sikerült meggyőzően indo
kolniuk, hogy az esettanulmányokat tartalmazó második fejezetben 
miért éppen Magyarországot (Machos Csilla írása), Lengyelországot 
(Holger Burmeister elemzése), Csehszlovákiát (Lubomír Brokl és 
Zdenka Mansfeldová munkája), Oroszországot (Wladislaw Hedeler 
és D. Segert tanulmánya) és a volt-NDK-t (D. Segert kitekintése) 
választották ki. Ennél is szomorúbb azonban, hogy az egyébként nagy 
szakirodalmi tájékozottságról és tudatosságról tanúbizonyságot tévő 
szerzők nem dolgoztak ki egységes szempontokat az esettanulmá
nyok szerzői számára. Ennek nem csupán terjedelmi aránytalanság 
lett a következménye: a Csehszlovákiát elemző tanulmány az Orosz
országot bemutató írás terjedelmének egyharmadát, a Magyarorszá
got ismertető résznek pedig kevesebb mint felét teszi ki, A fő baj az, 
hogy mind a négy írás más szempontok alapján dolgozta fel „ugyan
azt” (?). Nem arról van sző, hogy az egyes tanulmányok önmagukban 
nem jók, hanem arról, hogy az esettanulmányok egyáltalán nem 
könnyítették ‘meg az összehasonlító szempontokat érvényesíteni aka
ró szerzők dolgát. •

Machos Csilla remek összefoglalót ad a magyar pártokról és Velük 
összefüggő leglényegesebb problémáiról az első és a második szabad 
választás közötti időszakban. Éppen így dicsérendő a Csehszlovákiát 
bemutató rész szerzőinél az, hogy a rövidségből fakadó problémát 
úgy oldották meg, hogy - bár alig írtak az egyes pártok jellemzőiről 
- bemutatták a cseh és a szlovák társadalom és a pártok eltérő érték- 
rendszerét. Ennek fényében érthetőbbé válik Csehszlovákia felbom
lása a nyugatiasabb értékorientációjú Csehországra és a keleties struk
túrákat jobban őrző Szlovákiára. A tanulmány szerzőinek értékelése 
nem támasztja alá Tamás Gáspár Miklós (1995) pamfletjének - 
Csehországban nagy visszhangot és megdöbbenést keltő - vélekedé
sét, mely szerint Csehország olyan szocialista tervgazdálkodást foly
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tató ország, amely valójában Románia szintjén áll. A szerzők állás
pontja lényegében azonos a magyar szakirodalomban Hamberger Ju
dit által kifejtett (1995) értékeléssel.

Az elmondottak miatt talán nem is csoda, hogy a Kelet-Európai 
pártügyek - komparatív szempontok címet viselő, nagyon ügyesen 
összeállított, sok információt és fontos szempontot tartalmazó har
madik fejezet elsősorban nem a résztanulmányok tanulságainak össze
foglalása - amire szerintem szükség lett volna hanem bizonyos 
szempontból független, Önálló fejezet. A szerzőpáros először azt vizs
gálja, hogyan függenek a pártok politikai környezetüktől. Rámutat
nak arra, hogy miért olyan nehéz a térségben nyugat-európai jellegű 
pártokat létrehozni, hangsúlyozva, hogy ebben nagy szerepe van a 
lakosság szociális helyzetének, az ebből fakadó frusztráltságnak, az 
állam eltérő szerepének, az állami autoritás posztszocialista válságá
nak, a politikai rendszer intermediális intézményeiben meglévő elté
réseknek, a média eltérő szerepének stb. A pártok kevés taggal ren
delkeznek, gyenge a szervezeti felépítésük és a mobilizáló képeségük. 
Mivel a nyugat-európaitól eltérő, „speciális politikai kontextusban” 
működnek, szuperaktorként tevékenykednek, és arra törekszenek, 
hogy az állam különböző szerveinek egyes funkcióit magukra vegyék, 
igen gyakran „túlkövetelnek”.

A szerzők ezután a politikai elit rekrutációját vizsgálják, az utód
pártok, az ellenzéki mozgalmak és az újjáéledő történelmi pártok 
kialakulását elemzik. Bemutatják, hogy a reformkommunista értel
miségiek értékrendjének kialakításában milyen szerepe volt a korai 
Marx és a késői Lenin felfedezésének, illetve a revizionizmushoz, a 
szociáldemokráciához kapcsolódó áramlatoknak. A kritikai szemlé
letű rendszerhű értelmiségiek tevékenységén túllépett a rendszerrel 
szemben kritikus értelmiségiek csoportja, akik számára a Közép-Eu- 
rópáról folytatott vita a rendszerváltás fontos szellemi előkészítője 
volt: a helyzetmeghatározás, az önfelszabadítás eszközéül szolgált. 
A glasznoszty jelentőségét bemutató rész találó megállapítása szerint 
Gorbacsov előre törekedett és hátrafelé tekintgetett. A szerzők úgy 
vélik, hogy ez nem tudatos megfontolás eredménye volt, inkább ar
ról van szó, hogy Gorbacsov önmagában hordta az ellentmondást és 
a meghasonlást,

Az alakulóban lévő kelet-európai többpártrendszer kontextusai cí
met viselő - az összehasonlító módszert leginkább alkalmazó - feje
zetben egyebek között az egyes országok eltérő fejlődésének okait és 
lehetőségeit mutatják be a szerzők. Úgy ítélik meg, hogy Magyaror
szágon és Lengyelországban világos intézményi váltóállítás történt. 
Ezt a zárófejezetben azzal egészítik ki, hogy ebben a két országban 
az utódpártok visszatérése nem gyengíti a reformfolyamatot, és itt a 
legvalószínűbb a helyzet normalizálódása.

A kötet egészében az átmenet nehézségeivel küzdő posztszocialista 
régió jellemzőinek jó elemzését, problémáinak gazdag tárházát nyújtja, 
s így az említett kifogások ellenére a tárgy iránt érdeklődők kézi
könyvként használhatják.
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BOZÓKI ANDRÁS
A kialkudott szabadság
Tőkés L. Rudolf: Hungary’s Negotiated Revolution. 
Cambridge: Cambridge. University Press, ,1996.

Tőkés Rudolf, a University of Connecticut professzora nem akármi
lyen könyvet tett közzé az elmúlt évben. Ez a vaskos mű az első 
olyan monográfia, amely az 1956-os forradalomtól a rendszerváltá
sig, sőt a kilencvenes évek elejéig terjedő magyar politikatörténetet 
átfogóan, összefoglaló és értelmező jelleggel mutatja be, A könyv a 

, politikatudomány két témaköre, a „szovj etológia” és a „tranzitológia” 
új ötvözetét nyújtja, mindeddig a legteljesebb áttekintését adva a „tár
gyalásos forradalomhoz” vezető kommunista, posztkommunista, majd 
rendszerváltó politikának. Talán Nigel Swain (1992) munkáját leszá
mítva, a korábban megjelent könyvek - nem említve itt az 1989-90 
eseményeit elemző köteteket - a magyar politikát jóval szélesebb 
történeti aspektusból tárgyalták (Janos 1982; Sugar 1990; Hanák- 
Held 1992), vagy pedig megmaradtak a kommunizmustörténeti fel
dolgozások keretei között (Kovrig 1979; Molnár 1990).

Első olvasásra a könyv címe félrevezetőnek tűnik, hiszen a Bruszt 
Lászlótól kölcsönzött megfogalmazás {negotiated revolution) erede
tileg csupán az 1989-es kerékasztal-tárgyalások és a demokráciába 
való békés átmenet leírására (Bruszt 1990ö; 19902?) szolgált, míg 
Tőkés negyven év magyar politikáját ábrázolja e cím alatt. Tőkés 
tehát újraértelmezi és tágabban fogja fel a kifejezést és nem „tárgya
lásos”, hanem „kialkudott” forradalomról beszél. A tárgyalás fogal
ma formális szabályokat, körülhatárolt témaköröket, jegyzőkönyvek
ben visszakereshető álláspontokat, formailag egyenlő feleket tételez 
fel, míg áz alkudozás fogalmához a szövevényes, informális és a 
kívülálló számára sokszor átláthatatlan és rekonstruálhatatlan manő
verek együttese társul. A „kialkudott” politikai engedmények és vál
toztatások, reformok és forradalmak Tőkés értelmezésében a magyar
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politikai kultúra szerves részét képezik, és jóval túlmutatnak 1989 
rövid, tárgyalásos forradalmán. Ebben a megvilágításban a sikeres 
magyar politikusok - Bethlen Gábortól Deák Ferencen át akár Kádár 
Jánosig - a szívós alkudozás művészeiként (vagy, ahogy Aczél György 
mondta, a „kompromisszumok robotosaiként”) jelennek meg, sok
szor több eredményt kicsikarva, mint a radikális, forradalmi veze
tők.

Ebben az ábrázolásban úgy tűnhet, hogy az 1989-es fordulat nem 
egyszerűen szakítást jelentett a kádárizmussal és visszatérést 1956 
örökségéhez, hanem az ötvenhattal kezdett folyamat - a hosszú alku
dozás - korszakának lezárását és betetőzését. Ha pedig evolutív fo
lyamat záróakkordjáról van szó, akkor a szereplők köre is kibővül 
mindazokkal, akik a régi rendszert akarták - reformok révén vagy 
anélkül - fenntartani. A szerző azonban jó érzékkel elkerüli a 
relativizálás csapdáját, s miközben az „alkufolyamatokat” a magyar 
politikai kultúra alapjellemzőjeként láttatja, különbséget tesz az al
kukban szereplő, teljesen különféle indíttatású aktorok szerepei kö
zött. Az 1989-es tárgyalások kiemelkedő jelentőségét abban látja, 
hogy a magyar politikai elit tagjai - hosszú évszázadok után először 
- egy ritka „kegyelmi” pillanatban maguk határozhattak az ország 
jövőjéről anélkül, hogy tekintettel kellett volna lenniük az országot 
közvetlenül fenyegető külső hatalom érdekeire.

Ahhoz pedig, hogy az ország ilyen, fennállása során kivételes hely
zetbejuthatott, szükség volt 1956 forradalmi eufóriájára és traumájá
ra, amelynek emléke a rendszerváltó elitben is kitörölhetetlen nyo
mot hagyott. Tőkésnek igaza van abban, hogy az 1956-os felkelés 
nélkül nem érthető meg az utána következő „hosszú thermidor” (Vajda 
1992) és 1989 önkorlátozó forradalmának motívumai sem. A törté
netet tehát ott kezdi, ahol kezdenie kell, s ettől még könyve nem 
válik - „visszamenőleg” sem - ideologikussá: Miként az 1688-89- 
es angol „dicsőséges forradalom” sem érthető meg Cromwell évtize
dekkel korábbi véres forradalma nélkül, a magyar reformértelmiség 
kádárizmus alatti stratégiája sem magyarázható meg az 1953-56 kö
zötti reformkommunisták önkritikus kriticizmusa és különösen Nagy 
Imre példaadása nélkül (Aczél-Méray 1974). A történelem 1989-es 
„újratárgyalására” azért kerülhetett sor a „jogszerűség” keretei kö
zött, mert a diktatúra eszmei tarthatatlansága már 1956-ban nyilván
valóvá vált (Fehér-Heller 1992; Király-Bozóki 1996).

A politikai és gazdasági elitben zajló alkufolyamatokat persze kí
vülállók nehezen ismerhetik meg. Az országból 1956-ban még egye
temi hallgatóként távozó Tőkés Rudolf sokat tett azért, hogy ameri
kai magyar politológusként, egy másik kontinensen élve se legyen 
kívülálló, vagy ha az volt is, olyan kutató legyen, aki belülről átlátja 
a magyarországi változásokat. A hatvanas években a magyar Tanács- 
köztársaságról írott könyve (Tőkés 1967) után a hetvenes években 
tanulmányokat publikált és könyvet szerkesztett a szovjet politikáról 
(Tőkés-Morton 1974), valamint a kelet-európai ellenzéki csoportok
ról (Tőkés 1979). Képzett szovjetológuskénttöbb évtized után a nyolc-
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vanas évek elejétől tette rendszeressé magyarországi látogatásait, in
terjúkat készített a politikai elit szinte valamennyi jelentékeny képvi
selőjével, számos előadást tartott és folyamatosan konzultált hazai 
elemzőkkel. Azon kevesek közé tartozott, akik Kádár, Grósz, Ko
mócsin, Biszku, Aczéí, Nyers és Berecz egykori véleményét, hely
zetértékelését, nézeteit első- vagy másodkézből ismerhették meg. 
Könyvének a Kádár-rendszerről szóló fejezeteit épp az teszi plaszti
kussá, hogy a szerző nemcsak az MSZMP dokumentumaiból tájéko
zódott, hanem számtalan tényfeltáró háttérbeszélgetést is folytatott.

1989 után a szovj etológia válságba jutott, mert nem volt képes 
jelezni a szovjet típusú rendszerek mély válságát. Önkritikus tanul- 
mányok jelezték a témával foglalkozó politológusok helyzetértékelé
sében bekövetkezett változásokat (vö. Taras 1992). Á szovjet rend
szerek bukásával a szovjetológia mint tudományos kutatási irány 
megszűnt, de a kommunista rendszerekkel foglalkozó politológusok 
közűi csak kevés volt képes kilépni rögzült előfeltevéseinek keretei 
közül, s megszabadulni gondolkodásának „intellektuális homokzsák
jaitól” (Dessewffy 1996).

Tőkés Rudolfot nem érte váratlanul a magyar politikában bekövet
kezett földcsuszamlás és - ellentétbén sokakkal - képes volt arra, 
hogy a rendszer- és elitváltást közelről szemügyre véve, főbb jellem
zőit szinte azonnal feldolgozza (Tőkés-Schöpflin-Völgyes 1988; Tőkés 
1990; 1991). Sőt, afféle politológiai terepmunkaként, 1991-ben fél 
évet tanácsadóként a magyar külügyminisztériumban töltött, s így 
belülről ^gyűjthetett tapasztalatokat az új, demokratikus kormányzat 
működéséről - éppen egy olyan izgalmas időszakban, amikor a kö- 

& zép-európai országok „visegrádi” együttműködésének gondolata meg
fogalmazódott. Hatalmas anyagot gyűjtött össze, amiből több mint 
1200 oldalas kéziratot írt. A kérdés ekkor már az volt, hogy miként 
szűkíti le - kiadója kívánsága szerint ~ kötetének terjedelmét feleak- 
korára(!), és így mely megközelítés válik módszertanilag hangsú
lyossá.

Mi köti össze a zártabb, statikusabb szemléletű, régióspecifikus 
szovjetológiát a politikai dinamikára és a politikai változás jellemző 
interakcióira összpontosító, régiókhoz nem kötött tranzitológiával? 
Mi az a közös nevező, amely ezt a két eltérő témakört és vizsgálódási 
módszert összekapcsolja? Az elitcentrikus megközelítés. Tőkés Ru- 

' dolf könyvének legnagyobb értékét a régi és új politikai elitek mind
eddig legalaposabb feldolgozásában látom. E vezérfonal pontos kö
vetése tette a könyvet koherenssé, logikussá, élvezetessé. Mindebből 
az a kritikai megjegyzés is következik, hogy - ha már a magnum 
opust a kiadó kérésére rövidíteni kellett - talán a könyvnek a gazda
sági és társadalmi változásokat elemző részeit lett volna érdemes szű
kíteni, s ezáltal még több teret szentelni a politikai szféra elemzésé
nek.

Az olvasó számára világos, hogy a könyv hat pontba sűrített beve
zető része („The mainsprings of political change in Hungary”) csu
pán esszenciáját tartalmazza a szerző gondolatainak. A7 gazdasági és
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társadalmi struktúraváltás komplex témaköreit nyilván nem volt le
hetséges ehhez hasonlóan címszavakba foglalni. Mindezek együttes 
tárgyalása azonban már túl átfogóvá, enciklopédikus jellegűvé tették 
a könyvet. Ez nem rontotta a könyv minőségét, hiszen a szerző e 
témákat is lényegre törően, alaposan dolgozta fel. De a könyv fő 
merituma véleményem szerint a kommunista és posztkommunista 
elitek összetételének és politikai szerepének elemzése. Ennek révén 
válik Tőkés Rudolf könyve fontosabbá, mint általában a régió- vagy 
országspecifikus elemzések, s ennek alapján tekinthető értékes empi
rikus hozzájárulásnak az utóbbi időben egyre jelentősebb - az elit
képződéssel, elitváltással és az elitek fennmaradásával kapcsolatos - 
elitelméleti irodalomhoz is.
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