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Kiszelly Zoltán

Spontán, alulról építkező 
mozgalmak a rendszerváltás 
idején

A kelet-közép-európai és azon 
belül a magyar rendszerváltás 
egy máig aktuális kérdése a társa-
dalmi mozgalmak dinamikáját 
érinti. Hogyan jönnek ezek létre? 
Melyik mozgalom intézményesül 
és lesz hatással környezetére, 
vagy akár a politikai rendszer 
egészére? Hogyan írható le egy 
mozgalom életciklusa?

Dolgozatunkban ezekre és más 
kérdésekre a magyar rend-
szerváltás körülményei között 
keressük a választ. A téma aktua-
litását mutatja, hogy Kelet-Közép-
Európa számos országában 
nyúlnak vissza napjainkban 
is mintaként vagy hivatkozási 
alapként a rendszerváltás idejét 
meghatározó társadalmi mozgal-
makhoz és folyamatokhoz. A 
lengyel vagy magyar ellenzék 
„új” Szolidaritás Mozgalomról, 
Ellenzéki Kerekasztalról, 
szamizdatról és rendszerváltásról 
beszél.

Az elmúlt harminc évben számos 
hiánypótló és rendszerező 
munka született a rendszerváltás 
előzményeiről, nemzetközi 
környezetéről, annak gazdasági 
és társadalmi okairól, az elit- 
és hatalomváltás módjáról, 
valamint az azóta eltelt időszak 
folyamatairól. Dolgozatunk 
ezekre a munkákra építve abból 
a hipotézisből indul ki, hogy azok 
a rendszerváltó pártok tudtak az 

1 Farkas Zoltán: A társadalmi mozgalom fogalma és meghatározottsága. Civil Szemle, 2019/2, 5–19.

első szabad választáson sikeresek 
lenni, amelyek az átmenet 
éveiben alakult, alulról építkező, 
és az akkor meghatározónak 
számító antikommunista–poszt-
szocialista törésvonal előbbi 
pólusán elhelyezkedő mozgal-
makat tudták – gyűjtőpártként 
– integrálni.

A dolgozat első részében a 
mozgalmak kialakulását és 
dinamikáját vizsgáljuk, majd a 
magyar rendszerváltás némely 
sajátosságait határozzuk meg. 
E két elméleti előzményt a civil 
társdalom 1989/90 körüli állapo-
tának leírásában ötvözzük, hogy 
végül – hipotézisünk alátámasz-
tására – az első szabad választás 
eredményének tükrében 
eljussunk a következtetésekig.

TÁRSADALMI MOZGALMAK

Először a dolgozatunk tárgyát 
képező társadalmi mozgal-
makat kell definiálnunk. Ehhez 
Farkas Zoltán fogalommegha-
tározását hívjuk segítségül, aki 
szerint egy társadalmi mozgalom 
„az egyének viszonylag széles 
körének részben szervezett, 
részben csupán tömeges cselek-
vések formájában megnyilvá-
nuló, hosszabb távon megfigyel-
hető törekvése és magatartása, 
amely az egyének adott köre 
számára előnyös társadalmi 
intézményes szabályok érvényre 

juttatására, érvényben tartására 
vagy hátrányos szabályok érvény-
telenítésére és/vagy közjó-
szágot képező társadalmi (vagy 
társadalmi vonatkozású) jószág 
elérésére irányul”.1

A magyar demokratikus átme-
netben az 1989. évi II. törvény az 
egyesülési jogról volt az a jogsza-
bály, amely megnyitotta az utat 
az alulról szerveződő társadalmi 
mozgalmak legális megalakulása, 
intézményesülése és üzemszerű 
működése előtt. A törvényt az 
1985-ben megválasztott állam-
párti parlament a sarkalatos 
törvények sorában fogadta el.

A már korábban is létező legális, 
fél- és illegális csoportok, klubok, 
kezdeményezések és baráti társa-
ságok közül már az első évben kb. 
tízezer élt az egyesületi törvény 
által biztosított lehetőséggel, míg 
további körülbelül tízezer alapít-
vány is alakult. Számuk egy év 
alatt megduplázódott.

A társadalmi mozgalom fogal-
mának definiálása után az alulról 
építkezés jelentését is tisztáz-
nunk kell, amit az angolszász 
irodalomban használt grass-
roots level fogalom segítségével 
teszünk meg. A fogalom szüle-
tését Theodore Roosevelt elnöki 
kampányaihoz (1900 és 1904) 
kötik, és olyan szervezeteket 
jelölnek vele, amelyek a helyben 
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élő emberek aktivitásának kiváltá-
sával szeretnének gazdasági vagy 
társadalmi változásokat elérni. A 
helyben szerveződő mozgalmak 
és szervezetek kollektív cselekvés 
által akarnak helyi, regionális 
vagy országos szinten változást 
elérni, miközben felépítésük 
lentről felfelé (bottom-up) 
irányuló. Szervezettségükre nem 
az intézményesült, hierarchikus 
felépítés, hanem az alkalmi és 
spontán, esetleg bázisdemokra-
tikus modell jellemző.

Az alulról építkező mozgalmak 
önszerveződőek, alakulásukat 
jellemzően egy (helyi) konfliktus, 
esemény vagy folyamat váltja 
ki. Tagjaikat különböző cselek-
vésekre késztetik, amelyek célja 
a közösség erősítése, a politikai 
diskurzus és részvétel kiszélesí-
tése, valamint a politikai cselek-
vésre való ösztönzés.

E célok elérésére több konkrét 
cselekvési formát használnak, 
amelyek a teljesség igénye nélkül, 
illetve az 1989/90-es magyar 
demokratikus átmenet viszo-
nyaira alkalmazva az alábbiak 
szerint adhatók meg: baráti 
társaságokból, illegális és félle-
gális csoportokból rendszeresen 
működő szervezetek létrehozása. 

Ezek regionális és országos háló-
zatának kiépítése. A politikai 
diskurzus elindítása helyben 
és az azonos értékrendet valló 
szervezetek között. Egyeztető 
fórumok és kerekasztalok létre-
hozása. Politikai cselekvés előké-
szítése és tervezése, majd megva-
lósítása: plakátok kihelyezése; 
utcai standolás; aláírásgyűjtés; 
megemlékezések, koszorú-
zások; vitafórumok rendezése; 
alkalmi és rendszeres kiadványok 
készítése; tüntetések és nagygyű-
lések tartása.

A demokratikus átmenet során 
Magyarországon a lengyel 
(Szolidaritás) és litván (Sąjūdis) 
mozgalmakhoz hasonló, egyetlen 
nagy ellenzéki ernyőszervezettel 
nem találkozhatunk. Az említettek 
integrálták a különböző irányza-
tokat, jegelték a köztük meglévő 
konfliktusokat, és meghatározó 
szerepet játszottak a rendszer-
váltás során. Ennek hiányát a 
magyar átmenet sajátosságaiban 
látjuk, melyekről külön részben 
értekezünk.

HIPOTÉZIS

Dolgozatunkban abból a hipo-
tézisből indulunk ki, hogy az 
első szabad választáson azok a 

politikai pártok voltak eredmé-
nyesek, amelyek – gyűjtőpártként 
– a legtöbb, alulról építkező (grass-
roots level) mozgalmat tudták 
integrálni. Ezt a felvetést a törés-
vonal-elmélet segítségével úgy 
finomítjuk, hogy a rendszerváltás 
idején meghatározó antikommu-
nista–posztszocialista törésvonal 
antikommunista pólusán elhe-
lyezkedő társadalmi szervezetek 
sikeres integrációját tekintjük a 
siker fő zálogának.

A RENDSZERVÁLTÁS IDEJÉN 
ALAKULÓ TÁRSADALMI 
MOZGALMAK

A rendszerváltás közel negyven 
év egypárti diktatúrája után „kiol-
vasztotta” az 1945-ös szovjet 
katonai megszállás, illetve az 
egypártrendszer 1948-at követő 
bevezetésének következménye-
ként befagyott társadalmi folya-
matokat és törésvonalakat. A 
„létező szocializmus” nagy társa-
dalomátalakítási kísérletének 
negyven éve nem ment el nyom-
talanul a magyar társadalom 
mellett, ami felvetette a demok-
ratikus átmenet során alakuló 
új szervezetek viszonyítási pont-
jainak kérdését. A „Hol tévesz-
tettünk utat?” kérdést a „Hová 
térjünk vissza?” váltotta fel.

Az 1918-as polgári radikális 
időszakhoz csak kevés szervezet 
akart visszanyúlni. Az első világ-
háborút követő összeomlás és 
a trianoni békediktátum elfoga-
dása közötti időszak kaotikus 
viszonyai nem jelentettek vonzó 
viszonyítási pontot, az ezt követő 
Horthy-korszak megítélése 
pedig akkor is vitatott volt. A 
jobboldal a területvesztés utáni 
bethleni konszolidációra és a 
magyar állam működőképes-
ségének megőrzésére helyezte 
a hangsúlyt. Az 1945 (és 1990) 
utáni baloldali narratíva inkább a 
negyedszázados korszak végét, a 

A Jurta Színház 1988-ban. Az intézmény ettől az évtől a rendszerváltó moz-
galmak rendezvényeinek egyik legfőbb helyszínévé vált. 
Fotó: FORTEPAN / Philipp Tibor, 60453-as számú fotó
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Don-kanyart, a holokausztot és az 
újbóli háborúvesztést köti Horthy 
Miklós nevéhez. Ezt a kettős-
séget tükrözte az ekkor alakult 
szervezetek önképe is. A korszak 
elejéhez érezte közelebb magát 
a Vitézi Rend, míg a korábban 
baráti társaságként, majd egye-
sületként működő (német 
megszállás-ellenes és a nemzeti 
függetlenségért küzdő) Bajcsy-
Zsilinszky Endre Társaság inkább 
a korszak végéhez kötődött.

Mind 1945-ben a német csapa-
tokkal, mind pedig 1956-ban 
több százezer magyar hagyta el 
hazáját. Az 1945 előtti elit itthon 
maradt része a B-listázás, kite-
lepítés és hátrányos megkülön-
böztetés után nem rendelke-
zett kellő politikai és gazdasági 
tőkével, illetve a világháború 
előtt fiatal generáció is negyven 
évet öregedett. Hasonló sorsot 
szenvedtek el az 1956 után az 
országban maradt forradal-
márok és szabadságharcosok, 
akik a Kádár-rendszer retorziója 
után, harminc évet öregedve már 
szintén nem voltak aktív korúak. 
E két nemzedék életélményét, 
eszményeit, normáit és átélt 
sorsát a rendszerváltás korának 
magyar társadalma tisztelte 
ugyan, ám a többség számára 
sem 1945, sem 1956 nem 
képezett olyan viszonyítási 
pontot, amelyhez vissza akart 
volna térni.

Az 1956-os események annyiban 
voltak mintaértékűek, hogy 
az akkori 13 napban, mint a 
sivatagban eső után, számos 
szervezet és szerkesztőség 
alakult, amelyek különböző világ-
képeket, értékeket és jövőké-
peket vallottak, ám a szabadság 
és nemzeti függetlenség követe-
lésében egyetértettek. Arra már 
utaltunk, hogy a rendszerváltás 

idején nem alakult ki egyetlen 
ernyőszervezet, ám a politizáló 
társadalmi szervezetek között 
abban egyetértés volt, hogy az 
ország jövőjét a nyugati típusú 
demokrácia és piacgazdaság 
keretei között képzelték el.

Mivel 1989-ben még nem volt 
előre látható, hogy – 1956 magyar, 
vagy 1968 csehszlovák mintájára 
– átmeneti enyhülésről van-e szó, 
vagy békés rendszerváltásról, 
sok közösség várakozó 
álláspontra helyezkedett. Előbb 
egyesületként működtek, és csak 
később alakultak párttá.

Az átmenet során alakult szerve-
zeteket az általuk választott viszo-
nyítási pontok mellett aszerint 
is lehet csoportosítani, hogy 
működtek-e már a rendszerváltás 
előtt. Itt főként az illegális és félle-
gális szervezetekre kell gondol-
nunk, mint például a szamiz-
datot kiadó Beszélő-körre vagy a 
Szegényeket Támogató Alapra 
(SZETA). Külön csoportot alkotnak 
a korábban legálisan működő 
szervezetek, amelyek részint az 
állampárt részét képezték, ám 
új feladatot és ezzel legitimációt 
kerestek maguknak. Erre látjuk 
példának az MSZP Reformköreit, 
amelyek az állampárt nagyobb 
utódpártjában (MSZP) foly-
tatták politikai tevékenységüket. 
További csoportot képeznek az 
újraalapított társadalmi szer-
vezetek, amelyeket 1945–48 
között betiltottak, vagy amelyek 
önfeloszlatás vagy beolvadás 
útján szűntek meg. Erre jó 
példa a Cserkészszövetség. Egy 
további csoportot alkotnak az 
előzmény nélküli szervezetek, 
amelyek az új lehetőséget megra-
gadva alakultak, mint például 
az ’56-osok szervezetei vagy a 
Független Jogász Fórum.

Ezek a szervezetek lehettek 
regionális vagy országos szer-
vezettségűek. A rendszerváltás 
idejét jellemző lelkesedésben 
és pionír-hangulatban nem volt 
ritka egyes emberek többes 
tagsága, amit a formálódó szer-
vezetek kezdetben még nem 
tiltottak. Ebben a Gründerzeitban 
az egy-egy téma mentén alakuló 
szervezetek párhuzamossága 
és rivalizálása is megkezdődött. 
Egyes kurrens fogalom köré több, 
egymással versengő szervezet 
alakult, amelyek elnevezésükben 
próbálták magukat a többitől 
megkülönböztetni, így például 
magukat „történelmi”, „eredeti”, 
„igazolt”, „magyar” vagy „magyar-
országi” (kisgazda, szociálde-
mokrata, 1956-os) szervezetnek 
nevezték.

A fogalom további tisztázása 
érdekében különbséget kell 
tennünk a közéleti–politikai 
kérdésekkel foglalkozó társa-
dalmi szervezetek és a non-profit 
szervezetek között. Utóbbiak 
lehetnek önkéntes vagy jótékony-
sági szervezetek, alapítványok, 
közhasznú vagy közszolgáltató 
egyesületek, illetve nem-kor-
mányzati (NGO) szervezetek. 
Robert Dahl fogalmával meg kell 
különböztetnünk az ezekben 
aktív homo civicus (közéleti) és 
homo politicus (politizáló) embert 
is. A fogalom további szűkítése 
érdekében a következőkben csak 
azokat a mozgalmakat fogjuk 
vizsgálni, amelyek országos szer-
vezettségűek, relevánsak, és vala-
milyen politikai tevékenységet 
fejtenek ki (nyilatkozat, esemény 
szervezésében való részvétel, 
aláírásgyűjtés kezdeményezése, 
stb.).

Szabó Máté a hatalomváltás 
időszakában két olyan csomó-
pontot azonosít, amelyek köré 
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széles társadalmi mozgalmak 
szerveződtek.2 A bős-nagymarosi 
vízi erőmű magyar része felépí-
tésének elutasítása a környezet-
védő mozgalmakat tömörítette 
egybe. Az 1956-os események 
átértékelése egy további olyan 
pont volt, amely körül számos 
társadalmi szervezetet találunk. 
Szabó az újonnan alakuló társa-
dalmi mozgalmak és pártok 
körében teljesnek látja e két 
cél támogatását, illetve az ezek 
kapcsán indított akciók során 
látja a magyar tiltakozási kultúra 
kialakulását. A rendszerváltásnak 
ebben a szakaszában – számos 
államszocialista országgal ellen-
tétben – alig találkozunk az 
állampárt részéről erőszakkal, 
ami az átmenet békés jellegét, 
ezáltal az állampolgári aktivitást 
erősítette.

Az intézményesülés időszakában 
számos társadalmi mozgalom 
alakult, és választott működé-
sének megfelelő jogi formát. 
Tevékenységük nem az államha-
talom tárgyalásra kényszeríté-
sére irányult – amihez egy nagy 

2 Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás. Budapest, Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem, Budapest, 

1998, 22.
3 Politikai bedekker, 1990. Szerk. Farkasfalvi József. Budapest, Credit, 1990, 93–106.

ernyőszervezet alkalmasabb lett 
volna –, hanem élve a táguló 
jogi keretekkel, saját partikuláris 
céljuk megvalósításába kezdtek. 
Közöttük azonban ilyen integráló 
erő nélkül is egyetértés volt a 
demokratikus átmenet szük-
ségességében és eredményes 
végrehajtásában, illetve az ország 
nyugati orientációjában.

Az első szabad választás előtt a 
társadalmi mozgalmak egy része 
felolvadt a létrejövő politikai 
pártokban, így a céljaiban és 
törekvésében korábban egységes 
erőtér két részre bomlott. A  társa-
dalmi mozgalmakhoz hasonlóan 
az aktivisták egy része is felol-
dódott az alakuló pártok vala-
melyikében, amelyek számára 
azonban már nem a (spontán, 
alulról építkező) mozgalmi, 
hanem a (hierarchikus) pártstruk-
túra volt hatékonyabb működési 
forma. Ennek kiépülése a Robert 
Michels által is leírt „oligarchia 
vastörvénye” mentén valósult 
meg, ami a funkcionáriusok és 
tagság, illetve az aktív elit és 
passzív többség különválását 

eredményezte. Másik részük a 
később non-profit szektornak 
számító civil társadalomban talált 
magának tevékenységi formát és 
feladatot.

A további finomítást szolgálja 
annak megkülönböztetése, hogy 
az egyes társadalmi szervezetek 
alulról, a már említett grass-
roots level elv szerint építkeztek, 
vagy azokat felülről (bottom-
up) alapították-e. Utóbbiakra 
példa a gyorsan delegitimálódó 
állampárthoz kötődő szerve-
zetek sora, amelyek funkció-
váltástól reméltek új legitimá-
ciót és befolyásuk (vagyonuk) 
átmentését. Erre a csoportra 
jó példa a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség (KISZ) utódszerve-
zeteként alakult Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség (Demisz). A 
Munkásőrség is próbálkozott 
polgárőr szövetséggé alakulni, 
ám az 1989. novemberi népsza-
vazás ezt a kísérleteket meghi-
úsította, a szervezetet felszá-
molták. A hatalomból távozó 
állampárt átalakulása is jó példa 
a felülről alapított társadalmi 
mozgalmakra. Az 1990-es Politikai 
bedekker a Magyar Szocialista 
Párt (MSZP) kapcsán 26 tagozatot 
és platformot nevesít,3 a Fővárosi 
Tudománypolitikai Tagozattól a 
Szocialista Zöldekig.

TÁRSADALMI SZERVEZETEK 
ÉLETCIKLUSA

Ahogy egy terméknek vagy 
cégnek van életciklusa, úgy a 
társadalmi szervezetnek is. Az 
európai Annus mirabilis néven 
elhíresült 1989-es év a szabadság 
terének bővülését hozta a magyar 
társadalom számára. A már 
említett egyesülési törvény adta 
lehetőség számos addigi fél- és 

Tüntetés Visegrádon a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer felépítése ellen, 
1989-ben. Az erőmű felépítésének elutasítása a környezetvédő mozgalmakat 
tömörítette egybe. Fotó: FORTEPAN / tm, 77368-as számú fotó
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illegális módon működő, vagy 
ad hoc kezdeményezést állított 
válaszút elé, ugyanis el kellett 
dönteniük, hogy élnek-e az intéz-
ményesülés adta lehetőségekkel.

Az intézményesülés bejegy-
zéssel kezdődő útja számos 
új adminisztratív feladat elé 
állította a spontán alakulástól 
az üzemszerű műdéi irányába 
lépő társadalmi szervezeteket. 
Alapszabályt vagy alapító okiratot 
kellett elfogadniuk, szervezeti és 
működési szabályzatot alkotni, 
bankszámlát nyitni, valamint 
ügyvédet és könyvelőt fogadni. 
Le kellett küzdeniük az államha-
talommal szembeni gyanakvá-
sukat is, hiszen az államigazgatás 
addig az elnyomás eszköze volt.

Dolgozatunk korábbi részében 
a 20. századi magyar törté-
nelem már több olyan törés-
pontját azonosítottuk, amelyek 
az újonnan alakuló szervezetek 
számára viszonyítási pontként 
szolgáltak. Szabó Máté nyomán 
nevesítettük a bős–nagymarosi 
vízerőmű elleni tiltakozás és 1956 
átértékelésének kérdéskörét, 
amelyekben az újonnan 
formálódó társadalmi mozgalmak 
egyetértettek. Ezt a konszenzust 
látva az állampárt is változtatott 
korábbi álláspontján. A Kádár-
rendszer legitimitását biztosító 
1956 kérdésében a Pozsgay 
Imre államminiszter által felkért 
történész bizottság 1989. januári 
óvatos állásfoglalása („forra-
dalom, ami ellenforradalomba 
fordult át”) jelentett kopernikuszi 
fordulatot. Az erőmű-építke-
zésben a magyar kormány 1989. 
május 13-i döntése általi felfüg-
gesztése hozott változást, amit az 
Országgyűlés június 2-án jóváha-
gyott. Az állampárt az „amit nem 
tudsz megakadályozni, annak állj 
az élére!” elv alapján letörte e 
két fő követelés élét. Az ellenzéki 
vagy nem állampárti szervezetek 

viszonylag kevés közös pontjának 
kiüresedése után az egy téma 
köré csoportosuló társadalmi 
mozgalmak fragmentálódtak.

Ezt látva adja magát a feltételezés, 
hogy a töredezettség nyomán 
felszabaduló centrifugális erők a 
szervezeti és intézményi plura-
lizmust erősítették. Az újonnan 
létrejövő társadalmi mozgalmak 
pályáját az életciklus modell segít-
ségével tartjuk leírhatónak. Már 
utaltunk a kiváltó okok fontossá-
gára, amelyek akár egy korábbi 
történelmi korszakhoz, vagy egy 
rezsimváltás törésvonalához is 
kötődhetnek. Hipotézisünkben 
azt feltételeztük, hogy az 
átmenetet leginkább megha-
tározó antikommunista–poszt-
szocialista törésvonal mentén 
alakuló szervezetek játszották 
a legnagyobb, és az első szabad 
választást leginkább meghatá-
rozó szerepet.

A társadalmi szervezetek tagsá-
gának tehát meg kellett hoznia 
a döntést, ami az addigi spontán 
vagy informális struktúra intéz-
ményesítését eredményezte. A 
korábbi aktivistákból tisztség-
viselők lettek, a hierarchikus 

viszonyok szétválasztották az 
operatív döntéseket meghozó 
vezetést és a döntéseket 
végrehajtó tagságot. Kezdetben 
találkozunk a nyugat-
európai zöld mozgalmaktól 
ismert bázisdemokratikus 
megoldásokkal is, ám ezekről – 
ahogy ott, úgy Magyarországon 
is – hamar kiderült, hogy lassítják 
a döntéshozatalt, és akadá-
lyozzák a cselekvést. A tisztségek 
betöltésnek rotációs elve, a 
teljes tagság körében szavazásra 
bocsátott kérdések, a szövetséges 
szervezetekkel való széles körű 
és időigényes egyeztetés idővel 
kikopott a szervezeti életéből. 
Ennek nyomait máig látjuk a 
zöld és újbaloldali pártoknál 
és mozgalmaknál, amelyek az 
ilyen bázisdemokratikus elvek 
érvényesülését a többi pártnál 
sűrűbben tartott kongresszusok 
által próbálják biztosítani.

Az intézményesülés további 
szakaszában a szervezet és 
tagsága, illetve a közvélemény 
közötti kommunikáció valamilyen 
formáját is megteremtették, amit 
1989/90 fordulóján leginkább az 
MTI OS (Országos Sajtószolgálat) 
biztosított. A médiumok 

A Hősök terén összegyűlt tömeg Nagy Imre és társai újratemetésén. A tár-
sadalmi mozgalmak 1956-tal kapcsolatos konszenzusa okán a hatalom már 
korábban, 1989 elején módosított az álláspontján. 
Fotó: FORTEPAN / Kovacsik Tamás, 129855-ös számú fotó
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kíváncsiak voltak az új szerve-
zetek véleményére, ezért szívesen 
és gyakran közölték azokat. 
További lépésként szükségük 
volt egy központi irodára, ahol a 
szervezet vezetése ülésezhetett, 
a tagok, szimpatizánsok és érdek-
lődők tájékoztatást kaphattak a 
szervezet céljairól. Számos tele-
pülésen a korábbi állampárt és 
annak szervezetei által használt 
ingatlanokban biztosítottak ilyen 
irodákat.

Az így intézményesült szervezetek 
egy idő után elérték működésük 
zenitjét. Előbb-utóbb minden cél 
és követelés teljesült, a szervezet 
létrehozásának oka megszűnt, 
vagy az egy aktív (karizmatikus) 
vezető köré épülő szervezet 
az ő kilépése, kizárása, halála 
vagy távozása után már nem 
talált méltó utódot. Az 1990-es 
első szabad választás után a 
386 fős Országgyűlés számos 
korábbi civil aktivistát szívott fel, 
és nem minden szervezet tudta 
a távozásuk által hagyott űrt 
betölteni.

A csúcsot elérve következhe-
tett egy platófázis, amely akár 
magas szinten is biztosíthatta a 
szervezet működését. Fizetett 
aktivistákkal vagy külső cégekkel 
tudják az önkéntesek és tagok 
munkáját pótolni, ám a passzív 
tagság lemorzsolódását ez csak 
ideig-óráig tartja fel. Főként a 
korábbi történelmi korszakokhoz 
kötődő szervezetek számára 
jelentett és jelent máig kihívást a 
tagság fiatalítása.

Az ilyen szervezeti kiüresedés és 
fantomlét mértékére a KSH egy 
2006-os felmérése alapján követ-
keztethetünk. Az akkor kb. 60 000 
bejegyzett non-profit szervezet 
közül a politikai tevékeny-
séget folytató szervezetek 16, a 

4 A többpártrendszer kialakulása Magyarországon, 1985–1991. Szerk. Bihari Mihály. Budapest, Kossuth, 1992.

környezetvédők 13 százaléka volt 
passzív.

A MAGYAR RENDSZERVÁLTÁS 
NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA

A társadalmi változás két fő 
formája közül a demokratikus 
átmenetre a reform fogalma illik 
inkább. Az ugyanis felülről indult, 
tárgyalásos úton zajlott, kompro-
misszummal végződött, és a régi 
elit egy része korábbi politikai 
hatalmát gazdasági tőkére tudta 
váltani.

Magyarországra a lengyel 
események voltak leginkább 
hatással, ahol már korábban 
elkezdődtek a kerekasztal-tárgya-
lások, melyek az ottani állampárt 
számára kedvező eredménnyel 
zárultak. Az 1981-es államcsínyt 
levezénylő Jaruzelski tábornok, 
akkori államfő amnesztiát kapott. 
A lengyel alsóház (Szejm) képvi-
selőinek harmadát, a Szenátus 
összes tagját szabadon válasz-
tották, így az állampárt és szövet-
ségesei a Szejmen keresztül 
hatással voltak az átmenet 
szabályaira. Az akkori körülmé-
nyek között persze ez is óriási 
változást és eredményt jelentett. 
Ehhez képest a magyar ellenzék 
már a teljes Országgyűlés szabad 
választását el tudta érni, igaz, az 
MSZMP/MSZP nálunk is garanci-
ákat követelt. Ilyennek tekintjük 
a kétharmados törvények széles 
körét, ami egyben csapdahely-
zetet is teremtett az új parlament 
pártjai számára. Amennyiben 
az új parlament legalább két 
legnagyobb pártja szinte minden 
törvényt közösen szavazott volna 
meg, a közvélemény szemében 
ez a kvázi nagykoalíció nem 
sok változást jelentett volna 
az egypárti parlament műkö-
déséhez képest. A szükséges, 
de népszerűtlen törvények 

közös megszavazása egyaránt 
koptatja a legnagyobb kormány-
párt és potenciális váltópártja 
népszerűségét. Egy másik értel-
mezés szerint az állampárt azt 
remélte, hogy a szabad válasz-
táson megszerzi a mandátumok 
legalább egyharmadát, így a 
szélesen értelmezett kéthar-
mados törvényeket nem lehet 
nélkülük, vagy ellenük módosí-
tani. Az MDF–SZDSZ paktum ezt 
a csapdahelyzetet oldotta fel a 
sarkalatos törvények körének 
szűkítésével, és az állampárt utód-
pártja sem szerzett 1990-ben a 
blokkoló kisebbséghez elegendő 
számú mandátumot.

A rendszerváltás megítélése 
harminc évvel az események 
után továbbra is vitatott, amit 
az annak intervalluma körüli 
vita is jól tükröz. A Bihari Mihály 
által szerkesztett tanulmány-
kötet4 címe a monori találkozó 
és első kettős jelölésű választás 
évétől (1985) a szovjet csapatok 
kivonásának évéig (1991) 
tárgyalja a többpártrendszer 
kialakulását hazánkban. 
Az ilyen tágabb értelmezés 
mellett találunk normatívabb 
megközelítésűeket is, amelyek 
a kerekasztal-tárgyalásoktól 
az első szabad országgyűlési 
választásokig látják indokoltnak a 
fogalom használatát. Mások Ralf 
Dahrendorf elhíresült mondatát 
tartják igaznak, miszerint a 
politikai rendszert hat hónap 
alatt, egy gazdasági rendszert 
hat év alatt át lehet alakítani, 
egy társadalom átalakításához 
azonban hatvan évre van szükség. 
Utóbbinak e sorok írásakor még 
csak a felénél tartunk.

A HIPOTÉZIS VIZSGÁLATA 

Hipotézisünkben azt valószínű-
sítettük, hogy az első szabad 
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választáson azok a pártok voltak 
eredményesek, amelyek – gyűjtő-
pártként – a legtöbb társadalmi 
szervezetet integrálták, illetve, 
amelyek az akkor meghatározó 
antikommunista–posztszocialista 
törésvonal mentén tették ezt.

A társadalmi mozgalmak a 
Nemzeti Kerekasztal tárgyalá-
sainál érték el társadalmi befo-
lyásuk tetőpontját. Ez különösen 
az ún. harmadik oldal szer-
vezeteire (például a Hazafias 
Népfrontra) igaz, amelyeket az 
állampárt kezdeményezésére 
vontak be a tárgyalásokba, és 
utána jelentős befolyásvesztésen 
mentek keresztül.

A választásokon a Magyar 
Demokrata Fórum 24,78, a 
Szabad Demokraták Szövetsége 
21,29 százalékos listás 
eredményt ért el. A város–vidék 
törésvonal mentén elhelyezkedő 
Független Kisgazdapárt (FKgP) 
11,78 százalékot, míg a posztszo-
cialista pólust képviselő Magyar 
Szocialista Párt 10,89 száza-
lékot ért el. Az akkor generációs 
pártként leírható, antikommu-
nista Fidesz 8,95 százalékot, a 
vallásos–nem vallásos törésvonal 
vallásos pólusát képviselő KDNP 
6,46 százalékot ért el. Az MSZP 
kivételével a többi parlamentbe 
jutott párt az antikommunista 
pólushoz volt sorolható.

A számok tükrében a rendszer-
váltó, magukat az antikommu-
nista póluson elhelyező három 
fő párt (MDF, SZDSZ és Fidesz) 
eredményéhez a Stumpf István 
tanulmányában5 azonosított 
társadalmi mozgalmaktól érkező 
támogatás is jelentősen hozzá-
járult. Az MDF a népi írók, az 
SZDSZ a demokratikus ellenzék, 

5 Stumpf István: Pártosodás és választás Magyarországon. In: Uo. 44–46.
6 Fricz Tamás: Pártrendszerek. Budapest, Századvég, 2001, 294.
7 Csizmadia Ervin: Pártok és politikai hálózatok. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2001/3, 54.

a Fidesz pedig a radikális ifjúsági 
mozgalmak intézményi és 
személyi hátterére építve poli-
tizált. Leginkább ezek a pártok 
tudták az átmenet éveiben 
alakuló és annak témáihoz 
kötődő társadalmi mozgalmakat 
integrálni.

Fricz Tamás a pártosodás exogén 
feltételeinek vizsgálatakor 
megjegyzi,6 hogy a magyar párto-
sodás folyamatában kevéssé 
az alulról építkező mozgalmak 
tömörültek pártba, hanem sokkal 
inkább felülről, ellenzéki politikai 
elitcsoportok kezdeményezésére 
alakultak a pártok. A köztük lévő 
konfliktusok idővel az ezeket a 
pártokat meghatározó elitcso-
portok konfliktusait tükrözték.

Erre a folyamatra ad magya-
rázatot Mark Ganovetter – 
Csizmadia Ervin által idézett7 
– elmélete a gyenge kötésekről, 
amelyek pártok és civilek, illetve 
ezek szervezetei között alakulnak 
ki. Idővel az aktivitás függvé-
nyében ezek a gyenge kötések 
erős kötéssé (párttagsággá vagy 
együttműködési megállapo-
dássá) válhatnak.

Az általunk meghatározónak 
tartott törésvonal posztszocia-
lista pólusán elhelyezkedő MSZP 
maga is gyűjtőpártként alakult 
(át), nagyobb utódpártként 
élvezve az állampárti vagyon és 
intézményrendszer átmentett 
részéből fakadó helyzeti előnyt. 
Az első szabadon választott 
parlamentben ráadásul egyedüli 
baloldali pártként képviselte ezt 
a pólust, amely az erre épülő 
társadalmi szervezetek számára 
jelentett kapcsolódási pontot.

KÖVETKEZTETÉSEK

Hipotézisünkben azt feltéte-
leztük, hogy azok a politikai 
pártok voltak eredményesek az 
első szabad választáson, amelyek 
az akkor meghatározó antikom-
munista–posztszocialista törés-
vonal antikommunista pólusán 
helyezkedtek el, és a legtöbb 
társadalmi mozgalmat (vagy 
annak aktív tagját) tudták – előbb 
gyenge, majd erős kötések által 
– integrálni. Ebben a top-down 
folyamatban az egyes politikai 
elitcsoportok játszottak megha-
tározó szerepet. A demokratikus 
átmenet kitejesedésével szét-
váltak a politikai és non-profit 
társadalmi szervezetek, előbbiek 
körében a parlamentbe 
jutott politikai pártok váltak 
meghatározóvá.

Hipotézisünk érvényességét az 
1990-es választási eredmények 
által igazolva láttuk. Az MDF a 
népi írók, nemzeti radikálisok 
és más mérsékelt jobboldali 
mozgalmak, az SZDSZ a demok-
ratikus ellenzék, míg a Fidesz a 
radikális ifjúsági mozgalmak és 
szakkollégiumuk bázisára építve 
ért el politikai sikert. 

Hipotézisünket a szükséges 
módosításokkal az 1994-es 
választásra is alkalmazhatónak 
tartjuk. Ott ugyanis ugyanezen 
törésvonal posztszocialista 
pólusa erősödött fel, és akkor 
az MSZP mint nagyobb utódpárt 
tudta a legtöbb társadalmi szer-
vezetet, köztük leginkább a szak-
szervezeteket, integrálni.


