
SZAR KA LÁSZ LÓ

ET NI KAI TÖ RÉS VO NA LAK 
PÁRT PO LI TI KAI MEG JE LE NÍ TÉ SE

ADA LÉ KOK A KI SEBB SÉ GEK PO LI TI KAI REP RE ZEN TÁ CI Ó JA 
ÉS A NEM ZET ÁL LA MI PÁRT REND SZE REK VI SZO NYÁ NAK
ALAKULÁSÁHOZ*

A mo dern eu ró pai de mok rá ci ák, leg alább is a 19. szá zad kö ze pe óta, el kép zel -
he tet le nek a po li ti kai pár tok lé te zé se, mű kö dé se nél kül. A po li ti kai párt Kay
Lawson meg ha tá ro zás sze rint olyan tár su lás sal lét re jött cso port, amely leg -
több ször egy ál la mon be lül szer ve ző dik, tag jai, sza va zói ál ta lá ban ugyan azo -
kat az ide o ló gi ai pre fe ren ci á kat kép vi se lik. A vá lasz tá so kon a töb bi po li ti kai
cso port tal, párt tal száll ver seny be an nak ér de ké ben, hogy a tör vény ho zás -
ban, a vég re haj tó ha ta lom ban kép vi se le tet sze rez zen. A kép vi se le tet gya kor -
lók azu tán a ta gok és vá lasz tók ne vé ben a köz pon ti vagy tar to má nyi kor -
mány zat ban, il let ve a he lyi vagy re gi o ná lis ön kor mány zat ok ban en nek a
párt nak a ne vé ben fej tik ki te vé keny sé gü ket. A pár tok te hát rend sze rint az -
zal az igén  nyel lép nek fel, hogy a vá lasz tá sok so rán meg szer zett po li ti kai ha -
tal mat sa ját vá lasz tó ik, tá gabb ér te lem ben az egész kö zös ség ér de ké ben
gyakorolják.1

Ugyan ak kor a po li ti kai pár tok, op ti má lis eset ben az ál lam pol gár ok po li ti -
kai aka rat kép ző inst ru men tu ma i ként, fo lya ma to san köz ve tí te ni pró bál nak
az ál ta luk kép vi selt egyé nek és cso por tok, il let ve az ál lam ha tal mat gya kor ló
po li ti kai, tör vény ho zói in téz mé nyek kö zött. Er re el ső sor ban az or szá gos
vagy tar to má nyi par la men ti po zí ci ók meg szer zé se ré vén te rem tő dik re á lis
esé lyük. Amen  nyi ben az adott or szág vá lasz tó jo gi sza bá lyai nem te szik le he -
tő vé az or szá gos szin tű po li ti kai rep re zen tá ci ós szint el éré sét, a lo ká lis, re gi -
o ná lis ön kor mány za ti man dá tu mok kal ren del ke ző po li ti kai pár tok, moz gal -
mak a he lyi és tér sé gi szin te ken tud ják csak ér dek kép vi se le ti és ér dek köz ve -
tí tői sze re pü ket re a li zál ni. 

A po li ti kai pár tok klas  szi kus ide o ló gi ai, gaz da sá gi, fe le ke ze ti, szo ci á lis
prog ram ori en tá ci ó já ban te hát ele ve fi gye lem be kell ven ni az adott tár sa da -
lom re gi o ná lis, et ni kai, kul tu rá lis és fe le ke ze ti ta golt sá gát. A kor mány za ti po -
zí ci ó kat is meg szer ző po li ti kai pár tok min den te kin tet ben al kal mas sá vál hat -
nak ar ra, hogy a prog ram juk ba beemelt vá lasz tói, kö zös sé gi ér de ke ket – a
párt irá nyult sá gá ban meg ha tá ro zó ere de ti tö rés vo na lak men tén – meg pró -
bál ják az or szág egé sze szá má ra elő tér be ál lí ta ni. Szá muk ra csak a ko a lí ci ós
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al ku fo lya ma tok ban meg ha tá ro zott fel té te lek szab hat nak ha tárt. A ha tal mi
po zí ci ó kon kí vül ma ra dó el len zé ki pár tok ese té ben vi szont ezek nek az ere -
de ti ér dek köz ve tí tő, ér dek kép vi se le ti funk ci ók nak a si ke res el lá tá sa jó val
több aka dály ba üt kö zik, s ezért az el len zé ki vagy a par la men ten kí vül re ke -
rült pár tok rend sze rint igye kez nek új ra szer vez ni vá lasz tói bázisukat.2

A po li ti kai pár tok ki ala ku lá sá nak, mű kö dé sé nek elem zé sé ben az el múlt
év ti ze dek do mi náns in terp re tá ci ós ke re tei Seymour Mar tin Lipset és Stein
Rok kan nyo mán a tár sa dal mi, po li ti kai tö rés vo na lak men tén ar ti ku lá ló dott
kul tu rá lis, et ni kai, po li ti kai ér de ke ket, prog ra mo kat te kin tet ték döntőnek.3
Több di men zi ós vagy kor re lá ci ós meg kö ze lí tés ben a gaz da sá gi, ide o ló gi ai,
ha tal mi, po li ti kai és egyéb meg ha tá ro zó tár sa dal mi tö rés vo na lak ra ref lek tá ló
pár to kat, párt csa lá do kat le het el kü lö ní te ni. Is me re tes, hogy a Lipset és Rok -
kan ál tal ki dol go zott tö rés vo nal-el mé let az ipa ri és nem ze ti for ra dal mak
alap kér dé se i re ve zet te vis  sza eze ket a tár sa dal mi ta golt sá go kat, il let ve szem -
ben ál lá so kat. En nek meg fe le lő en a cent rum–pe ri fé ria, vi dék–vá ros, tő kés–al -
kal ma zott, több sé gi–ki sebb sé gi, fe le ke ze ti–vi lá gi, ma te ri a lis ta–ke resz tény tí -
pu sú szem ben ál lás ok ha tá roz ták meg a 20. szá zad vé gé ig az eu ró pai párt csa -
lá dok ide o ló gi ai mo bi li zá ci ós po ten ci ál ját. Ezek mű köd tet ték a jó részt kon -
zer va tív, ér ték őr ző irá nyult sá gú fe le ke ze ti, ag rár, na ci o na lis ta, cent ra lis ta, il -
let ve a for ra dal mi vál to zá sok mel lett el kö te le zett mun kás- és szo ci a lis ta, szo -
ci ál de mok ra ta, kom mu nis ta, autonomista, anar chis ta pártokat.4

Giovanni Sartori és kö ve tői szo ci o ló gi ai alapozottságú párt elem zé sei a tö -
rés vo nal-el mé le te ket ki egé szít ve, új kon tex tus ba he lyez ve, egye bek közt ar -
ra is fel hív ták a fi gyel met, hogy a po li ti kai pár tok min dig is olyan erő tér ben
mű köd nek, ahol a po li ti kai ha ta lom meg szer zé se, gya kor lá sa az ér dek ta golt
tár sa dal mak ér dek konf lik tu sa i nak, plu rá lis ér dek kép vi se let ének po li ti kai in -
téz mé nye sü lé sé vel jár együtt. Az ere de ti tár sa dal mi tö rés vo na lak te hát ép -
pen az azok men tén lét re jött po li ti kai rep re zen tá ci ók fo lya ma tos át ala kí tá sá -
val, mó do sí tá sá val kezelhetőek.5 A po li ti kai rep re zen tá ció szem pont já ból
azon ban sok más té nye ző, sze rep és cél – a sza va zói bá zis nö ve lé se vagy
meg őr zé se, a sza va za tok op ti ma li zá lá sa, a meg szer zett ha tal mi po zí ci ók
meg tar tá sa, a ko a lí ci ós po ten ci ál nö ve lé se, a nem zet kö zi el vá rá sok nak va ló
meg fe le lés, a pár to kon be lü li ri va li zá lá sok, ge ne rá ci ós, ide o ló gi ai és gaz da sá -
gi, po li ti kai ér dek cso por tok bel ső ri va li zá lá sa stb. – be fo lyá sol hat ja és mó do -
sít hat ja a po li ti kai pár tok mű kö dé sé re néz ve irány adó párt prog ra mo kat.
A mo dern po li ti kai pár tok en nek meg fe le lő en a tár sa da lom több ré te gét is
érin tő, át fo gó kér dé sek re irá nyu ló meg ol dá si ja vas la tok kal, prog ra mok kal
igye kez nek mi nél több sza va zót sze rez ni, mi köz ben ere de ti vá lasz tói bá zi suk
szo ci o ló gi ai ér te lem ben akár vá lasz tás ról vá lasz tás ra nagy mér ték ben vál toz -
hat, át ala kul hat. 

A pár tok ér dek köz ve tí tő sze re pe azon ban az alap ve tő en kom mu ni ká ci ós
és mar ke ting tech ni kák kal dol go zó po li ti kai kö zeg ben sem szűn het meg tel -
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je sen, hi szen vál to zat la nul ez a funk ci ó juk je len ti a nem zet ál la mo kon be lü li
de mok ra ti kus in téz mé nyek mű kö dő ké pes sé gé nek, hi te les sé gé nek leg fon to -
sabb ga ran ci á ját. Nem vé let le nül me rül fel egy re gyak rab ban az EU ese té ben
szem be tű nő in téz mé nyi, po li ti kai de mok rá cia de fi cit oka ként is ez a tény. Az
tud ni il lik, hogy az Eu ró pa Par la ment ben mű kö dő po li ti kai pár tok ter mé sze -
tes köz ve tí tő sze re pe – a sok át té tel, a fo lya ma tos kap cso lat tar tás ne héz kes -
sé ge és a glo bá lis té ma kö rök, il let ve a nem zet ál la mi po li ti kai tematizációk
köz ti kü lönb sé gek mi att – nem rit kán lát ha tat lan ná vá lik, vagy egé szen egy -
sze rű en megszűnik.6

Kü lö nö sen a poszt kom mu nis ta vi lág ban még ma is fel-fel hang za nak a po -
li ti kai pár tok lét jo go sult sá gát meg kér dő je le ző, a po li ti kai pár tok ban ki zá ró -
lag a tö meg de mok rá cia ne ga tív kí sé rő je len sé ge i nek a le csa pó dá sát bí rá ló
meg nyi lat ko zá sok. Húsz év vel a ke let-kö zép-eu ró pai rend szer vál tás után
azon ban ta lán már be lát ha tó, hogy a de mok ra ti kus par la men ti több párt rend -
szer ki ala ku lá sa, s ezen be lül a po li ti kai pár tok mű kö dé se nél kül a de mok ra -
ti kus át ala ku lás ele ve el kép zel he tet len, de leg alább is sok kal több konf lik tus -
sal já ró fo lya mat lett volna.7

Et ni kai, re gi o ná lis ta golt sá gok – ki sebb sé gi párt tí pu sok és párt rend sze rek

A 20. szá zad má so dik fe lé ben vi lág szer te le zaj lott po li ti kai rend szer vál tá sok -
ban, transz for má ci ós és de mok ra ti kus át ala ku lá si fo lya ma tok ban min den
kon ti nen sen meg fi gyel he tő az azok ban részt ve vő ál la mok et ni kai sa já tos sá -
ga i nak po li ti kai tematizációja. A sok szor már-már meg ol dott nak, fel szá molt -
nak tar tott nem ze ti, fa ji, ki sebb sé gi fe szült sé gek, ér de kek mint egy au to ma ti -
ku san, nem rit kán már a vál to zá sok elő ké szí tő sza ka szá ban fel ér té ke lőd tek,
ez zel együtt az et ni kai konf lik tus po ten ci ál is fel erő sö dött. Ez volt a hely zet a
Szov jet uni ó ban és egész Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban is az 1980-as évek kö ze pé -
től kez dő dő en.

Ez jó részt ös  sze függ az zal a so kak ál tal le írt tén  nyel, hogy a multietnikus
tár sa dal mak ban – min den kor lá to zás, ti la lom, eset leg év ti ze de ken át tar tó,
lát szó lag si ke res in teg rá ci ós, as  szi mi lá ci ós po li ti ka el le né re – a val lá si, et ni -
kai és az (etno)regionális tö rés vo na lak (kü lö nö sen a vál ság pe ri ó du sok ban,
kri ti kus át me ne ti idő szak ok ban) fon tos ori en tá ci ós, ér ték vá lasz tá si, s ilye tén
for mán mo bi li zá ci ós és po li ti kai cso port kép ző té nye zők ké vál nak. Így pél -
dá ul a poszt kom mu nis ta ke let-kö zép-eu ró pai, bal ká ni és ka u ká zu si tér sé -
gek ál la ma i ban a rend szer vál tá sok elő ké szí té sé ben, majd le ve zény lé sé ben is
fon tos sze re pet ját szó füg get len sé gi, nem zet épí tő, ki sebb sé gi, re gi o ná lis stb.
na ci o na liz mu sok ak ti vi tá sá ban egy szer re volt je len a nem ze ti em lé ke zet, a
sa ját szü lő föld höz va ló jog és ra gasz ko dás, il let ve a kom mu nis ta párt ál la -
mok hol rej tett, hol nyílt homogenizációs tö rek vé sei el le ni lá za dás, a füg get -
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len ség és a nem ze ti ön ren del ke zés vagy leg alább is a nem ze ti egyen jo gú ság
irán ti vágy.8

Mind ez ma gá tól ér te tő dő en min den vál ság ré gi ó ban, min den vál ság pe ri -
ó dus ban szük ség sze rű en rá irá nyít ja a fi gyel met az et ni kai kér dé sek po li ti ku -
má ra. Az egyen lő ség, eman ci pá ci ós jo gi ga ran ci á i nak hi á nyos sá gai a rend -
szer rel szem be ni fel lé pé sek hát te ré ben biz tos po li ti kai bá zist te rem te nek.
A vál ság kez de té től az interetnikus együtt élés po li ti kai fel tét ele i nek új ra gon -
do lá sa a több sé gi eli tek szá má ra is el en ged he tet len né vá lik ah hoz, hogy ha -
tal mu kat az új vi szo nyok kö zé át tud ják men te ni. Az et ni kai kö zös sé gek po -
li ti kai kép vi se le tét be töl tő egye sü le tek, moz gal mak, pár tok ugyan eb ben a fo -
lya mat ban ter mé sze te sen kü lö nö sen fon tos sze re pet ját sza nak. Így volt ez
pél dá ul a tá vol-ke le ti, in do kí nai tér ség ál la ma i ban, il let ve a dél-ame ri kai
tran zit ív de mok rá ci ák ban, s ez a for ga tó könyv lé pett ér vény be Ke let-Kö zép-
Eu ró pá ban is.9

Eu ró pa majd nem min den or szá gá ban meg fi gyel he tő ek az et ni kai és a re -
gi o ná lis ta golt sá gok, meg osz tott sá gok jel lem ző sa já tos sá gai. Christoph Pan
és Beate Sybille Pfeil – ti zen há rom kri té ri um alap ján 36 eu ró pai ál lam ra vo -
nat ko zó – etnopolitikai ti po ló gi ai osz tá lyo zá si rend szert ala kí tott ki. Sze rin -
tük 2000 kör nyé kén csu pán 17 or szág ban mű köd tek par la men ti kép vi se let tel
ren del ke ző et ni kai vagy etnoregionális pár tok: Bel gi um ban, Bosz nia-Her ce -
go vi ná ban, Bul gá ri á ban, Dá ni á ban, Észt or szág ban, Finn or szág ban, Hol lan -
di á ban, Hor vát or szág ban, Len gyel or szág ban, Ma ce dó ni á ban, Né met or szág -
ban, Nagy-Bri tan ni á ban, Olasz or szág ban, Ro má ni á ban, Orosz or szág ban,
Szer bi á ban, Szlovákiában.10 Ugyan ak kor az or szá gos szin tek alat ti tar to má -
nyi, re gi o ná lis ha tó kör rel mű kö dő et ni kai, etnoregionális pár to kat is fi gye -
lem be vé ve Schönbaum At ti la ös  sze sen 31 eu ró pai ál lam ban re giszt rál ta va -
la mi lyen et ni kai ala pon po li ti zá ló párt működését.11

El ső lá tás ra is fel tű nik, hogy az egyes ál la mok ban mű kö dő etnopolitikai
mo del lek szem pont já ból igen szí nes országcsoportról van szó. A fö de ra tív
szer ke ze tű Bel gi um, Bosz nia-Her ce go vi na és Svájc mel lett a kol lek tív jo go kat
ele ve ki zá ró Ro má nia és Szlo vá kia épp úgy itt sze re pel, mint az al kot má nyá -
ban az et ni kai ala pon szer ve ző dő pár tok lét re ho zá sát til tó Bulgária.12

A Pan–Pfeile-féle kri té ri um rend szer alap ján mind ös  sze két ál lam ban va ló sul
meg tel jes egé szé ben va la men  nyi ki sebb ség egyen ran gú po li ti kai kép vi se le -
te. A min den ki sebb ség re ki ter je dő tel jes par la men ti po li ti kai kép vi se le tet
biz to sí tó két or szág pe dig az uni ón be lül mű kö dő etnopolitikai mo del le ket
te kint ve sok kal in kább a két pó lus kö ze lé ben, sem mint egy más mel lett ta lál -
ha tó Bel gi um és Románia.13

Fon tos, hogy tisz tán lás suk azo kat a fo gal mi, tar tal mi és for mai kü lönb sé -
ge ket, ame lyek az et ni kai és az etnoregionális pár tok mű kö dé sét meg ha tá ro -
zó or szá gos, re gi o ná lis adott sá gok ból, de mog rá fi ai, po li ti kai, al kot mány jo gi
szem pont ok ra vagy ép pen tör té ne ti té nye zők re vis  sza ve zet he tő sa já tos sá ga -
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ik ból adód nak. Schönbaum At ti la har minc hét or szág ki sebb sé gi párt ja it
elem ző ku ta tá sá nak rész ered mé nyei alap ján azt hang sú lyoz za, hogy a ki -
sebb sé gek de mog rá fi ai, te le pü lés-föld raj zi, tör té ne ti és po li ti kai vi szo nyai
sok te kin tet ben ele ve el dön tik a sa ját ki sebb sé gi párt ala pí tá sá nak, mű köd te -
té sé nek és ha tó kör ének a kérdését.14 Az ő elem zé sé nek a ki in du ló pont ját az
eu ró pai ál la mok et ni kai és etnopolitikai jel le ge sze rin ti cso por to sí tá sa je len -
tet te. Át vet te azt a kategorizációt, amely sze rint a ki sebb sé gek szám ará nya
alap ján ho mo gén, nem ze ti sé gi és sok nem ze ti sé gű nem zet ál la mok kü lön böz -
tet he tő ek meg Európában.15

A ki sebb sé gi pár tok az egyes or szá gok po li ti kai párt rend sze rén be lül – sa -
ját sza va zó bá zi suk nagy sá gá tól, az adott or szág vá lasz tó jo gi rend sze ré től, il -
let ve etnopolitikai mo dell jé től füg gő en – alap ve tő en öt fé le sze rep kör ben
kap cso lód hat nak be a po li ti kai dön tés ho za ta li fo lya ma tok ba. 

1. Klas  szi kus par la men ti ki sebb sé gi kép vi se let: a ki sebb sé gi kö zös sé gek párt -
jai azok ban az or szá gok ban tölt he tik be ezt a sze re pet, ahol sem mi lyen vá -
lasz tó jo gi ked vez mény ben nem ré sze sül nek, de meg fe le lő en nagy lét szám -
ban él nek ah hoz, hogy a par la men ti kü szöb el éré sé hez szük sé ges sza va za -
tot meg sze rez zék. Ide tar toz nak pél dá ul az olasz or szá gi szár dok, né me tek,
a ka ta lá nok, a ro má ni ai és szlo vá ki ai ma gya rok, a lit vá ni ai oro szok és len -
gye lek, a finn or szá gi své dek, a bul gá ri ai tö rö kök, il let ve a ma ce dó ni ai al -
bánok.16 Más ál la mok ked vez mé nyes vá lasz tó jo gi sza bá lyo zás sal le he tő vé
te szik, hogy a ki sebb sé gi pár tok, moz gal mak, szer ve ze tek szá má ra nem
szük sé ges sem mi lyen mi ni má lis sza va zat szám, pél dá ul a ro má ni ai ki sebb -
sé gek ese té ben.17 Más hol olyan ala csony ha tár ér té ket je löl nek meg, amely a
ki sebb sé gi pár tok, szer ve ze tek szá má ra le he tő vé te szi a par la men ti kép vi se -
le tet (pél dá ul: Szer bia, Dá nia, Németország). Észt or szág ban vi szont – ahol
az or szág né pes sé gé nek 28%-át al kot ják az oro szok, a 101 fős par la ment ben
mind ösz  sze 6 man dá tu mot biz to sí ta nak az orosz et ni kai kép vi se let szá má -
ra, mert az orosz kö zös ség je len tős ré sze még min dig nem ren del ke zik észt
állampolgársággal.18

2. A fö de ra tív ál la mon be lü li ki sebb sé gi kép vi se let: az eu ró pai fö de ra tív ál la -
mo kon be lül egye dül Svájc ban, a tessini kan ton ban mű kö dik a Lega dei Tici -
nesi ne vű olasz et ni kai párt, amely a sváj ci olasz nyelv cso port egy kis ré szét
kép vi se li a kantonális par la ment ben. A má sik két eu ró pai fö de ra tív ál lam ban
– az ál lam al ko tó kö zös sé ge ken kí vül – sem Bel gi um ban, sem Bosz nia-Her ce -
go vi ná ban nem mű köd nek et ni kai pártok.19

3. Re gi o ná lis (etnoregionális) sze rep: a re gi o ná lis (tar to má nyi, egyéb köz -
igaz ga tá si vagy föld raj zi ré gi ó ra kor lá to zott) ke re tek kö zött, sa ját ré gi ó juk et -
ni kai kép vi se le té ben a ré gi ón be lül vagy az akár az egész ré gió kép vi se le ti té -
nye ző ként a köz pon ti par la ment ben kap nak sze re pet. 

4. Au to nóm párt rend sze ren be lül: a re gi o ná lis mo dell nek mi nő sí tett kü lön
ese te a re gi o ná lis au to nó mi ák ke re tei kö zött mű kö dő au to nóm párt rend szer.
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A ki sebb sé gek párt jai, he lyi et ni kai több sé gük bir to ká ban szá muk ra ked ve ző
eset ben, do mi náns aktorai sa ját au to nóm ré gi ó juk párt rend sze ré nek, po li ti -
kai dön tés ho za ta li me cha niz mu sá nak. Ugyan ak kor amen  nyi ben si ke re sek
vol tak az or szá gos par la men ti vá lasz tá so kon, a köz pon ti par la ment ben a ki -
sebb sé gi kép vi se let ré szét is alkothatják.20

Az au to nóm párt rend szer nek több ta nul mányt is szen te lő Tóth Nor bert
az eu ró pai te rü le ti ala pú et ni kai au to nó mi ák párt jai ál tal al ko tott rend sze re -
ket há rom tí pus ba so rol ja: sze pa ra tis ta pár tok do mi nál ják a Feröer-szigetek,
il let ve a Baszk föld ki sebb sé gi pártrendszerét.21 Ez zel szem ben a dél-ti ro li, ka -
ta lán pár tok kö zös sé gét au to nó mia fej lesz tő nek, az A° land-szigetek, Grön land,
a spa nyol or szá gi Ga lí cia és az olasz or szá gi Aosta-völgy párt rend sze re it pe -
dig „meg ál la po dott nak” nevezi.22 Az 1978. évi al kot mány ér te l mé ben a nem -
ze ti sé gi és re gi o ná lis au to nó mi ák ból ál ló Spa nyol or szá gon be lül Katalónia,
Baszk föld, s rész ben Va len cia és Ga lí cia tar to zik az et ni kai sa já tos sá gok kal is
ren del ke ző au to nó mi ák közé.23

Az au to nóm párt rend sze rek kö zül kez det től fog va kü lö nö sen a ka ta lán
párt rend szer te vé keny sé gét jel le mez te a tar to mány önál ló sá gá nak nö ve lé se.
Az egy más sal ri va li zá ló, de a szél ső sé ges ka ta lán na ci o na liz must kor dá ban
tar tó ka ta lán pár to kat két tö rés vo nal vá laszt ja el egy más tól: a klas  szi kus
jobb  ol dal–bal ol dal sze rin ti cso por to sí tás az egyik, a má sik pe dig a ka ta lán, il -
let ve spa nyol na ci o na liz mus köz ti szem ben ál lás hoz va ló vi szo nyu lás. A bal -
ol da li szo ci a lis ta és kom mu nis ta párt ép pen úgy, mint a jobb ol da li Kon ver -
gen cia Unió a tar to mány au to nó mi á já nak meg erő sí té sét, a ka ta lán nem zet al -
kot má nyos el is mer te té sét te kin tet ték fő cél juk nak. Az új ka ta lán au to nó mia-
sta tú tum 2006. évi nép sza va zá sos meg erő sí té sét, majd mad ri di par la men ti
el fo ga dá sát kö ve tő en az 1978. évi spa nyol al kot mány vál to zat lan ér vé nyes -
sé gét el is mer ve, a ka ta lán par la ment a tar to mány né pét önál ló ka ta lán nem -
zet ként minősíti.24

5. Ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se let: a cse kély lét szá mú ki sebb sé gek po li -
ti kai moz gal mai, párt jai a ked vez mé nyes par la men ti man dá tum szer zés le he -
tő sé gé nek hi á nyá ban el ső sor ban sa ját te le pü lé se i ken, ré gi ó juk ban, il let ve
kul tu rá lis ön kor mány za ti tes tü le te ik ben igye kez nek kép vi se let hez jut tat ni az
ál ta luk kép vi selt kö zös sé ge ket. Eb be a ka te gó ri á ba ke rül het nek a fo lya ma tos
de mog rá fi ai vagy as  szi mi lá ci ós fo gyás nyo mán olyan nagy múl tú ki sebb sé -
gi kö zös sé gek, mint pél dá ul a dá ni ai né me tek, a kár pát al jai ma gya rok.
Ugyan eb be a ka te gó ri á ba tar to zik a skan di ná vi ai számik au to nóm par la men -
ti rep re zen tá ci ó ja: a há rom skan di náv ál lam ban egy más sal szo ro san együtt -
mű kö dő ré gi ót alkotnak.25

6. Ki sebb sé gek nem zet kö zi kép vi se le te: vé gül szól nunk kell az Eu ró pá ban, il -
let ve az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban élő ki sebb sé gek po li ti kai párt ja i nak,
moz gal ma i nak nem zet kö zi kép vi se le té ről. Az Eu ró pa Par la men ten be lül – az
Unió 10 új tag ál lam mal va ló bő ví té sét kö ve tő en – Tabajdi Csa ba kez de mé -
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nye zé sé re a négy leg na gyobb EP-frakció tá mo ga tá sá val – 2004 de cem be ré -
ben meg ala kult az Eu ró pa Par la men ten be lül a Frak ció kö zi Cso port a Tör té -
nel mi Nem ze ti Ki sebb sé ge kért, az Al kot má nyos Ré gi ó kért és a Re gi o ná lis
Nyel ve kért (European Parliament Intergroup for Traditional National Mino -
rities, Constitutional Regions and Regional Languages). 

Eb ben az el ső pe ri ó dus ban 19 or szág ból, az EP hat po li ti kai cso port já ból
53 kép vi se lő volt a Cso port tag ja és Tabajdi Csa ba szo ci a lis ta pár ti ma gyar
EP-képviselő volt az elnöke.26 A 2009-től kez dő dő par la men ti cik lus ban a Ha -
gyo má nyos Ki sebb sé gek, Nem ze ti Kö zös sé gek és Nyel vek Frak ció kö zi Cso -
port ja név alatt to vább mű kö dő cso port társ el nö ki po zí ci ó ját két és fél éves
pe ri ó dus ra Gál Kin ga nép pár ti ma gyar és Carl Haglund finn EP-képviselő
töl tik be.27 Az erős ma gyar rész vé tel lel mű kö dő Cso port az új par la men ti cik -
lus ban sze ret né el ér ni, hogy a kü lön bö ző for má ban im már 25 éve lé te ző
intergroup kap jon hi va ta los el is me rést. Fon tos ma gyar ér de kek is meg je len -
nek a cso port meg úju ló prog ram já ban, amely nek je len tős cél ki tű zé se az,
hogy az uni ós tag ál lam ok ban élő kü lön bö ző tí pu sú et ni kai, re gi o ná lis,
migráns és nem ze ti ki sebb sé gek kér dé sei közt az uni ós csat la ko zás óta lát ha -
tó an hát tér be so ro ló dott nem ze ti ki sebb sé gek meg ol dat lan prob lé má i ra is
fel hív ja a fi gyel met. 

Az et ni kai pár tok vá lasz tá si ered mé nyes sé gét, mű kö dé sé nek ha té kony sá -
gát ter mé sze te sen alap ve tő en meg ha tá roz za az adott ál la mok vá lasz tó jo gi
sza bá lyo zá sa, vagy olyan konk ré tu mok, mint pél dá ul a vá lasz tó kör ze tek ki -
sebb sé gi szem pont ból ked ve ző vagy ked ve zőt len ki je lö lé se. Az ará nyos, a
több sé gi vagy ve gyes vá lasz tá si rend sze rek el té rő en érint he tik a ki sebb és
na gyobb lé lek szá mú, il let ve a kom pakt, eset leg szór vány hely zet ben élő ki -
sebb sé ge ket. Akad pél da ar ra is, hogy a pár tok túl zot tan ra di ká lis vagy ép -
pen túl sá go san óva tos vá lasz tá si prog ram ja mi att a vá lasz tói bá zis egy ré sze
a több sé gi pár tok kö ré ből vá laszt ma gá nak pár tot. 

A szlo vá ki ai MOST-Híd ma gyar–szlo vák „ve gyes párt” pá rat la nul gyors
meg szer ve ző dé sé ben és 2010. évi par la men ti vá lasz tá si si ke ré ben két ség kí -
vül a fel so rolt ide o ló gi ai, po li ti kai, tech ni kai, prog ram be li és mar ke ting-té -
nye zők is sze re pet játsz hat tak. Ép pen ezért alap ve tő fon tos sá gú a párt vá -
lasz tá si ered mé nyes sé gé nek át fo gó, el fo gu lat lan, min den rész let re ki ter je dő
elem zé se. 

A ke let–nyu ga ti etnopolitikai kü lönb sé gek ke zel he tő sé ge

Az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat el le né re a nyu gat- és ke let-eu ró pai ál la mok
kö zöt ti kü lönb sé gek az el kép zelt nél és az op ti má lis nál jó val las sab ban
egyen lí tőd nek ki, ami ter mé sze te sen fő ként a gaz da sá gi és szo ci á lis mu ta tók -
ban mér he tő, de az unió irán ti bi za lom fo lya ma to san mért in de xe i ben is ki -
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mu tat ha tó. A tér ség ál la ma i nak po li ti kai párt rend sze rei igen las san ál la pod -
tak meg és rend re alul tel je sí tet tek. Sem a par la men ti vál tó gaz dál ko dás, sem
a több-, sem pe dig a két párt rend szer mo dell jei nem bi zo nyul tak iga zán ha té -
kony nak a re le váns po li ti kai, gaz da sá gi al ter na tí vák ki ala kí tá sa, a tár sa dal -
ma kat az át me net meg ráz kód ta tá sa i tól meg kí mé lő vagy ép pen a sokk te rá pi -
á ért gyors elő re ju tást fel kí ná ló meg ol dá sok ki ala kí tá sá ban. Az ide o ló gi ai –
bal- és jobb ol da li, poszt kom mu nis ta és rend szer vál tó, il let ve a nem ze ti és
koz mo po li ta (ese ten ként: nem ze ti et len) – mi nő sí té sek, szem be ál lí tá sok jó -
részt a po li ti kai re to ri ka szint jén ma rad tak, s a tár sa da lom tény le ges tö rés vo -
na la i hoz leg több ször csak köz vet ve volt közük.28

A „ré gi” és „új” tag ál lam ok fej lő dé sé nek lé nye gi kü lönb sé gei kö zött ér zé -
kel he tő en je len van nak a sa já tos – tör té ne ti leg, ál lam jo gi lag meg ma gya ráz ha -
tó, de az Uni ón be lü li egyez te té se ket, ös  sze han golt cse lek vé si prog ra mok ki -
dol go zá sát fo lya ma to san ne he zí tő – et ni kai, etnokulturális és etnopolitikai
kü lönb sé gek, po ten ci á lis konf lik tu sok. 

A dél-, nyu gat- és észak-eu ró pai ál la mok ban – a vá ros-, szi get- és miniál-
lamok, va la mint Por tu gá lia ki vé te lé vel – min de nütt él nek olyan ki sebb sé gek,
ame lyek sa ját tör té ne ti múlt tal, et ni kai te rü let tel, po li ti kai rep re zen tá ci ó val
ren del kez nek, és ezért az egyes or szá gok al kot má nyos be ren dez ke dé sé ben
va la mi lyen lo ká lis, re gi o ná lis vagy or szá gos stá tuszt biz to sí ta nak szá muk ra.
Ezek azon ban a 20. szá zad fo lya mán vagy ki har col ták a ma guk szá má ra a
meg fe le lő ál lam jo gi stá tuszt, vagy épp el len ke ző leg a nyelv vesz tés nek és az
iden ti tás vál tás nak olyan elő re ha la dott stá di u má ba ke rül tek, ami kor már vi -
szony lag ke vés esély kí nál ko zik az ere de ti nem ze ti, et ni kai kö zös ség új ra te -
rem té sé re. 

A leg si ke re sebb nyu gat-eu ró pai etnopolitikai mo del lek azok ban az or szá -
gok ban ala kul tak ki, ahol az ál la mok nem ze ti sé gi ös  sze té te le és re gi o ná lis
szer ke ze te erő sen ta golt, s ahol a ko ráb bi év szá zad ok meg an  nyi fe szült sé gét,
konf lik tu sát si ke rült fo ko za to san fel dol goz ni, s az ál la mok nem ze ti, re gi o ná -
lis sok szí nű sé gé ben a több sé gi pár tok is fel is mer ték az egész ál lam kö zös ség -
re néz ve gaz da gí tó nyel vi, kul tu rá lis több let ér té ke ket. 

Így ala kul hat tak ki az 1950–1960-as évek től kez dő dő en, Olasz or szág ban,
Nagy-Bri tan ni á ban, Spa nyol or szág ban, Bel gi um ban, s újab ban Hol lan di á -
ban és Dá ni á ban is olyan etnopolitikai meg ol dá sok, ame lyek a ki sebb sé gi po -
zí ci ók ban lé vő ne mez tek, et ni kai kö zös sé gek szá má ra min den ko ráb bi nál
mes  szebb me nő önál ló sá got és ön kor mány za ti sá got biz to sí ta nak. Ha son ló -
kép pen a szi get kö zös sé gek, il let ve a reziduális jel le gű nép cso port ok ese té ben
is je len tős el moz du lá sok tör tén tek, me lyek so rán a ko ráb bi na gyobb et ni kai
konf lik tu sok ra meg ol dást kí ná ló komp ro mis  szu mok má ra ki ér lelt és jól mű -
kö dő konszocionális vagy au to nó mia-mo del lek for má já ban biz to sít ják a ki -
sebb sé gek egyen jo gú sá gát, pél dá ul Finn or szág ban vagy Olasz or szág ban.
Mind ezen po zi tív fo lya ma tok nak fon tos elő moz dí tói vol tak az et ni kai pár -
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tok, akár az au to nóm párt rend sze rek meg te rem té sé vel, akár pe dig a több sé -
gi pár tok kal va ló szí vós tár gya lá sok formájában.29

Lé nye gi kü lönb sé gek fi gyel he tők meg ugyan ak kor a nyu ga ti és ke le ti ál -
la mok nem do mi náns nép cso port jai közt: pél dá ul az ál la mok és ki sebb sé gek
vi szo nyá ban, a nem ze ti, et ni kai, re gi o ná lis ki sebb sé gek integráltsági fo ká -
ban, ál lam hoz va ló vi szo nyá ban, il let ve anya- vagy ro kon nem ze te i hez va ló
vi szo nyuk ban. S mind ez az et ni kai pár tok moz gás te rét, a po li ti kai ér dek kép -
vi se let te rén el vé gez he tő mun kát is nagy mér ték ben befolyásolja.30

Alig ha vé let len, hogy az au to nóm párt rend sze rek mind egyi ke – Bosz nia-
Her ce go vi na ki vé te lé vel, ahol dön tő mér ték ben szin tén a nem zet kö zi fel -
ügye let biz to sít ja a kan ton rend szer mű kö dő ké pes sé gét – a nyu ga ti tag ál la -
mok ban mű kö dik. Azok az ígé re tes el moz du lá sok, ame lyek Hor vát or szág -
ban, Szlo vé ni á ban, Szer bi á ban vagy ép pen Ma gyar or szá gon és Mol dá vi á ban
az 1990-es évek től kezd ve meg tör tén tek, va ló já ban nem hoz tak lé re olyan jól
mű kö dő interetnikus po li ti kai, ál lam jo gi konst ruk ci ó kat, ame lyek ké pe sek
let tek vol na a tér ség nem zet ál la mi re a li tá sa it ra di ká li san fe lül ír ni. 

A kér dés az im már jó részt az Unió ha tá ra in be lül re ke rült le zá rat lan, in -
téz mé nye sí tett sé gük ben még min dig meg le he tő sen kez det le ges szin ten ál ló
ki sebb sé gi hely ze tek ben több fé le kép pen is meg kö ze lít he tő. Va jon le het-e az
unió gyor san in teg rá ló dó po li ti kai te ré ben a ki sebb sé gi cso por tok egyen lő -
ség igé nyét ös  sze han golt in téz ke dé sek nél kül ki zá ró lag a nem zet ál la mok ra
bíz ni? Ke zel he tő ek-e akár csak az unió ke re tei közt élő ro ma kö zös sé gek egy -
re sú lyo sabb tár sa dal mi, mű velt sé gi, kul tu rá lis, mun ka erő-pi a ci prob lé mái
ki zá ró lag az „új” tag ál lam ok ra ha gyat koz va? Le het-e pél dá ul az in teg rált eu -
ró pai ok ta tá si vagy ép pen szol gál ta tá si tér ben az Unió hi va ta los nyel vei kö -
zött olyan meg kü lön böz te té se ket ten ni, ame lyek ele ve hát rá nyos hely ze tek -
be hoz nak egyes tag ál lam ok te rü le tén szá zez res, mil li ós nagy ság rend ben ki -
sebb sé gi stá tusz ban élő cso por to kat? 

Az et ni kai pár tok sa já tos sá gai és fel ada tai – zá ró meg jegy zé sek

Húsz év vel a ke let- és ke let-kö zép-eu ró pai rend szer vál tás után a tér ség ál la -
ma i nak párt rend sze rei több-ke ve sebb ha té kony ság gal a nyu gat-eu ró pai de -
mok rá ci ák mo dell je it kö vet ve be ren dez ked tek a po li ti kai vál tó gaz dál ko dás -
ra, an nak min den elő nyét és hát rá nyát egy aránt rep ro du kál va. Má ra pél dá ul
szin te sem mi sem ma radt az 1989 előt ti el len zé ki ér tel mi sé gi moz gal mak ci -
vil moz gal ma kat kö zép pont ba he lye ző el kép ze lé se i ből, ha csak nem gon do -
lunk a po li ti kai pár tok kal szem be ni fo lya ma to san je len lé vő, fel-fel erő sö dő
aver zi ók ra, el len ér zé sek re.

Amen  nyi ben a poszt kom mu nis ta ré gi ók ban a de mok ra ti kus át me ne tek
Huntigton ál tal le írt há rom fo ko za tú mo dell jé nek ele mei fe lől kö ze lí tünk, má -
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ra az egyes ál la mok a li be ra li zá ci ós, demokratizációs és kon szo li dá ci ós pe rió -
du sok in ter fe ren ci á it, a kü lön bö ző start po zí ci ó kat egy aránt fel dol goz va, jó -
részt szink ron ba ju tot tak. 

Az 1990-es évek új nem zet ál la mok lét re jöt tét ered mé nye ző, vagy ép pen
nyílt há bo rús konf lik tu sok ba, tö me ges me ne kült hul lá mok ba tor kol ló nem ze -
ti, et ni kai konf lik tu sa it si ke rült a nem zet kö zi kö zös ség nek a 21. szá zad el ső
év ti zed ében fo ko za to san sem le ge sí te ni, jó részt meg ol da ni. Ez el en ged he tet -
len fel té te le volt a nyu gat-eu ró pai tí pu sú de mok ra ti kus kor mány za ti rend -
sze rek és vá lasz tó jo gi mo del lek konszolidálódásának.31

A fen ti ek ben há rom meg kö ze lí tés ben azt a vi szonyt kí ván tuk vizs gál ni,
amely a nyu gat- és ke let-eu ró pai multi- vagy plurinacionális nem zet ál la mo -
kon, il let ve a fö de ra tív be ren dez ke dé sű et ni kai szem pont ból plu rá lis szer ke -
ze tű ál la mo kon be lül a ki sebb sé gi (et ni kai és etnoregionális) pár to kat az ál la -
mon be lül mű kö dő párt rend sze rek hez kapcsolja.32 Nem két sé ges, hogy a tér -
ség fej lő dé sé ben a kö vet ke ző egy-két év ti zed ben már nem ha lo gat ha tó ak a
tar tós, min den ki ál tal tu do má sul ve he tő, el fo gad ha tó etnopolitikai meg ol dá -
sok a húsz év óta nyi tott vagy le beg te tett alap kér dé sek ben. Ezek meg fo gal -
ma zá sá ban, ki dol go zá sá ban, el fo gad ta tá sá ban és ér vé nye sí té sé ben min den
bi zon  nyal sem mi más sal nem pó tol ha tó sze re pet fog nak ját sza ni az et ni kai
ala po kon lét re ho zott és mű köd te tett po li ti kai for má ci ók, köz tük a ki sebb sé -
gi ma gyar pár tok. 

Amen  nyi ben ma gunk ra néz ve is kö te le ző ér vé nyű nek te kint jük a mód -
szer ta ni na ci o na liz mus fo gal má ról és zsák ut cá já ról az el múlt év ti zed ben ki -
ala kult szak mai dis kur zus leg fon to sabb kö vet kez te té se it, igye kez nünk kell a
ma gyar nem zet po li ti ka 20. szá zad ban be gya ko rolt cső lá tá sos kép ze te it fo lya -
ma to san szi go rú kri ti kai vizs gá lat nak alávetni.33 Tény ugyan is, hogy a ke let-
kö zép-eu ró pai nem zet ál la mok – köz tük sa já tos mó don gyak ran Ma gyar or -
szág is – kép zelt nem zet ál la mi örök ké va ló sá guk fog lya i ként a 19. és 20. szá -
za di zárt ren dű nem zet ál la mok min tá za ta it pró bál ják az uni ós já ték sza bá -
lyok hoz iga zí ta ni. 

A ki sebb sé gi ma gyar pár toknak az el múlt évek ro má ni ai, szer bi ai, de kü -
lö nö sen szlo vá ki ai par la men ti vá lasz tá si ered mé nye it ne héz más ként in ter -
pre tál ni, mint a sa ját re gi o ná lis kö zös ség épí tő, kö zös ség szer ve ző aka ra tuk
meg nyil vá nu lá sa ként. Eb ben pe dig leg alább is há rom fel té tel meg va ló su lá sá -
ra, há rom té nye ző egyen sú lyá ra kell fo lya ma to san tö re ked ni an nak ér de ké -
ben, hogy a ki sebb sé gi ma gyar kö zös sé gek hely ze te be lát ha tó időn be lül ha -
son ló le gyen a leg job ban szer ve zett és leg több jog gal ren del ke ző nyu gat-eu -
ró pai nem ze ti ki sebb sé ge ké hez. 

A há rom elő fel té tel kö zül a leg fon to sabb a leg ne he zebb is egy ben: a ki -
sebb sé gi ma gya rok ál tal (is) la kott tér sé gek re gi o ná lis stá tu szá nak biz to sí tá -
sá hoz iga zi kö zép-eu ró pai együtt mű kö dés re van szük ség az ok ta tá si és mun -
ka erőpi a co kon, a te le pü lés- és te rü let fej lesz tés ben, a szom szé dos több sé gi
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nem ze tek nek ugyan ezen ré gi ók ban élő tag ja i val és a töb bi nem ze ti ség gel kö -
zös re gi o ná lis iden ti tás ki ala kí tá sá ban. 

A ki sebb sé gi ma gyar pár tok min den rész let re ki ter je dő, az érin tett or szá -
gok meg fe le lő szak ér tő i vel kö zö sen ki dol go zott és egyez te tett re gi o ná lis fej -
lesz té si ter vei nél kül alig ha kép zel he tő ek el re á lis kö zös sé gi jö vő ké pek. Nem
ke vés bé fon tos a kö zép-eu ró pai tér sé gen be lü li ál lam kö zi együtt mű kö dé sek
rend sze ré nek új ra gon do lá sa: a ha tár ré gi ók pe ri fé ria hely ze té nek fel szá mo lá -
sá tól, a kö zös inf rast ruk tu rá lis, hu mán po li ti kai, ok ta tá si fej lesz té se ken át
egé szen az egy más nyel ve i nek, kul tú rá já nak ta nu lá sát, az elő í té le tek le épí té -
sét se gí tő, fran cia–né met tí pu sú prog ra mok be in dí tá sá ig. Mind eb ben a ma -
gyar et ni kai pár tok és a ma gyar or szá gi ki sebb sé gi ön kor mány zat ok sze re pe
épp úgy meg ke rül he tet len, mint a re gi o ná lis cse lek vé si ter vek és kö zös ség -
épí tő prog ra mok ki ala kí tá sá ban. 

Az et ni kai pár tok mint a ki sebb sé gi, re gi o ná lis kö zös sé gek – párt sze rű en
mű kö dő, a par la men ti de mok rá cia já ték sza bá lyai sze rint ma gu kat a po li ti kai
vá lasz tá so kon meg mé rő – po li ti kai rep re zen tá ci ó ja alig ha mond hat nak le an -
nak a köl csö nö sen tárgy sze rű part ne ri kap cso lat rend szer nek a ki ala kí tá sá ról
és mű köd te té sé ről, amely le he tő vé te szi szá muk ra a triadikus – a nem zet kö zi
kép vi se le ti és kap cso lat tar tá si for mák be vo ná sá val tetradikus – vi szony rend -
sze ren be lü li sza bad ér dek kép vi se le tet és egyez te tést. Ugyan ak kor nem te -
kint he tik ma gu kat sem a tituláris nem zet po li ti kai kép vi se le te ré szé nek, sem
a ro kon vagy anya nem ze ti rep re zen tá ció függ vé nyé nek. Vi szo nyuk mind két
irány ban a sa ját kö zös sé gük ré szé ről meg fo gal ma zott és vis  sza jel zett igé -
nyek re, el kép ze lé sek re tá masz ko dik, a ket tős és töb bes kö tő dé se ken ala pu ló
egyen súly hely ze te ket rep ro du kál ja, még pe dig an nak ér de ké ben, hogy a ki -
sebb sé gi kö zös ség hez tar to zók iden ti tá sá nak sem et ni kai-nem ze ti, nyel vi-
kul tu rá lis, sem pe dig ál lam pol gá ri, po li ti kai, gaz da sá gi, szü lő föl di ele mei ne
szen ved hes se nek kárt. 
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